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It  is  a  fundamental  error  to  believe  that  
because machines themselves are made out of  
metal  and  material,  the  machine  era  is  
'materialistic.' Modern machine technology is  
'spirit,'  and as such is a decision concerning 
the actuality of everything actual. 

                  Martin Heidegger, 

                                  The Ister



Abstract

This study is an attempt to establish a perspective on the 
symbolic  and  ontological  features  of  advertising  pictures.  The 
study is based on three informants's own observations of the inner 
perceptions and emotional states which were experienced while 
contemplating  advertising  pictures.  The  essay  contains  a 
presentation  of  some  of  the  most  interesting  aspects  of  the 
observations  made  by  the  informants,  and  illuminates  the 
similarities between those observations. Further, the observations 
are  put  into  perspective  by  applying  an  ontological  approach, 
which reveals the functioning of advertising pictures as objects 
for  reflection,  and  as  means  to  maintain  a  cultural  imaginary 
world. 

Sammanfattning

Denna  studie  syftar  till  att  framhålla  ett  perspektiv  på 
reklambilders  symboliska  och  ontologiska  egenskaper.  Studien 
grundar  sig  i  tre  informanters  egna  betraktelser  av  den  inre 
varseblivning  och  de  känslor  som  uppdagats  då  de  beskådat 
reklambilder. Uppsatsen behandlar några av de betraktelser som 
gjordes  av  informanterna,  och  belyser  likheter  dessa  emellan. 
Vidare  sätts  betraktelserna  i  ett  nytt  perspektiv  genom  att 
behandla dem utifrån ett ontologiskt närmande, vilket uppdagar 
reklambildernas  funktion  som  medel  för  reflektion,  samt  för 
upprätthållandet av en gemensam föreställningsvärld.
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1. Inledning

Denna studie behandlar hur reklambilder i massmedia kan förstås som symboler ur 

ett  ontologiskt perspektiv.  Detta har gjorts genom att  låta tre informanter betrakta fyra 

olika  reklambilder  och  berätta  om  de  upplevelser  som  uppdagats  i  samband  med 

betraktelsen av var bild. Dessa upplevelser har därefter behandlats utifrån två teoretiska 

begrepp – objekt för abstrakt begrundan och semantiska molekyler – vilka båda användes 

av  Victor  Turner  i  behandlingen av  Ndembus1 bruk  av  symboler.  Objekt  för  abstrakt  

begrundan är ett begrepp Turner använde i mån om att belysa symbolernas egenskap vad 

gäller  att  stimulera  en  form  av  reflektion;  semantiska  molekyler är  ett  begrepp  han 

använde i mån om att belysa att symboler aldrig har en enstaka betydelse, men alltid en 

mångfald olika betydelser, vilket han också ansåg vara en universell egenskap vad gäller 

rituella symboler (Turner, 1967: 55). Det är viktigt att ta i beaktning att dessa två begrepp 

båda beskriver olika, men väl förenliga, aspekter av symbolers (ontologiska) funktion, och 

därmed tjänar till att ge två skilda perspektiv på hur studiens bildmaterial kan begripas 

som symboler. 

Studiens  metod  vilar  på  en  praktisk  såväl  som på  en  teoretisk  grundval.  Den 

praktiska grundvalen (se följande två delkapitel) består av intervjuer med informanter och 

bottnar i Michael H. Agars diskurs för etnografiskt fältarbete (Agar, 2008). Den teoretiska 

grundvalen bottnar i fenomenologi och kan väl beskrivas utifrån Michael Jacksons bruk av 

begreppet  genomgripande empiri (eng.  ”radical  empiricism”)2.  Genomgripande empiri, 

menar Jackson, är i första hand ”a philosophy of the experience of objects and actions in 

which the subject itself is a participant” (Jackson, 1989: 3; citerar Edie, 1965: 119). Till 

skillnad från traditionell empiri,  i  enlighet med vilken en tydlig åtskillnad görs mellan 

observatören och det som observeras, förnekar genomgripande empiri värdet av en sådan 

åtskillnad  och  betonar  istället  vikten  av  samspelet  mellan  observatören  och  det 

observerade (Jackson, 1989: 3). I detta avseende är genomgripande empiri  nära besläktat 

med ontologi, vilket i enlighet med Paul Tillich syftar till analysen av ”those structures of 

being which we encounter in every meeting with reality” (Tillich, 1973: 20) och som i 

samma  anda  används  i  denna  studie  för  att  behandla  de  föreställningar  genom  vilka 

1 Ndembu är ett folk i Zambia som Turner studerade i fält. 
2 Begreppet myntades av William James (Jackson, 1989: 3).
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informanterna upplevde bilderna (se kapitel 3). 

Syftet med studien är att behandla hur reklambilder kan förstås som symboler ur ett 

ontologiskt perspektiv. I mån om att kunna genomföra detta har jag låtit informanterna 

betrakta  fyra  reklambilder  och  bett  dem  berätta  om  de  upplevelser  som  uppdagats  i 

samband med betraktelsen av var bild.  Upplevelse har jag i detta avseende begränsat till 

att definieras som summan av varseblivning, i form av inre och yttre stimuli, med våra fem 

sinnesorgan, och, beroende på hur man ser på det, psykologiska funktioner så som känsla  

och  kognition.  I  enlighet  med  detta  utformades  intervjuerna  i  mån  om  att  rikta 

informanternas  uppmärksamhet  mot  den  subjektiva  upplevelse,  i  form  av  inre 

varseblivning och känslor,  som uppdagades i  samband med att  de betraktade bilderna. 

Syftet med detta var att  tänja ut gränsen mellan observatören (informanterna) och det 

observerade  (bilderna)  i  mån  om  att  kunna  göra  ett  närmande  till  informanternas 

ontologiska relation till dessa bilder. 

Uppsatsen består av tre kapitel. Det första är inledningen, i vilken vi nu befinner 

oss. I detta kapitel behandlas metoden, informanterna och innebörden av begreppet objekt 

för abstrakt begrundan. I efterföljande kapitlet behandlas det empiriska materialet. Detta 

innefattar  de  reklambilder  som  använts  i  studien  samt  informanternas  subjektiva 

upplevelser av dessa, följt av en kort behandling av hur detta vidare kan begripas utifrån 

ett perspektiv av abstrakt begrundan. I det tredje kapitlet behandlas begreppet semantiska 

molekyler, samt hur bilderna kan begripas i ljuset av detta. Därefter följer en diskussion 

indelad i tre delkapitel som behandlar hur det empiriska materialet kan begripas i ljuset av 

ontologi. Till detta hör en behandling av hur reklambilder kan begripas som medel för en 

gemensam föreställningsvärld – som symboler ur ett ontologiskt perspektiv. 

Metod

Metoden för studien utformades i mån om att söka få informanterna att ge uttryck 

för sina subjektiva upplevelser av bilderna. Under antagandet att upplevelse är summan av 

inre och yttre varseblivning, och, beroende på hur man ser på det, psykologiska funktioner 

så  som  känsla  och  kognition,  gjordes  detta  genom  att  söka  leda  informanternas 

uppmärksamhet till de känslor och den inre varseblivning som uppdagades i samband med 

att de betraktade bilderna. 

De bilder som användes i studien är tagna ur ett europeiskt modemagasin. Valet av 

bilderna gjordes utifrån dessas estetiska utformning, med kriterier för att de inte skulle 
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innehålla informativ text eller ha ett alldeles uppenbart och entydig budskap. Då samtliga 

upphovsrättsinnehavare ej  givit  tillstånd att publicera bilderna återfinns länkar på vilka 

bilderna kan beskådas på sidan 38 (ff). 

Studiens empiriska material samlades in i två intervjuer med var informant, vilka 

gjordes med drygt en veckas mellanrum. I intervjuerna visades informanterna en bild i 

sänder.  För  var  bild  gavs  informanterna  fritt  spelrum  att  beskriva  sina  spontana 

upplevelser av bilden. De gavs också vissa specifika riktlinjer genom vilka de uppmanades 

att rikta sin uppmärksamhet mot subjektiv upplevelse. Dessa riktlinjer skiljde sig mellan 

de två omgångarna intervjuer. I den första omgången intervjuer var riktlinjerna i huvudsak 

utformade i mån om att rikta informanternas uppmärksamhet mot den inre varseblivning 

och de känslor som uppdagades i samband med att de betraktade bilderna. Informanterna 

ombads med andra ord att betrakta de sinnliga och känslomässiga intryck som uppdagades 

i samband med betraktelsen av var bild. 

De frågor, riktlinjer, som ställdes till informanterna var på så sätt förhållandevis 

enkla. Exempelvis ombads informanterna att ge uttryck för de känslor som uppdagades då 

de betraktade bilderna: Vad känner du när du betraktar bilden? Hur föreställer du dig att 

kvinnan  på  bilden  känner  sig?  Ger  bilden  uttryck  för  några  känslor?  Likaså  frågades 

informanterna om deras betraktelser av bilderna gav upphov till annan varseblivning: Får 

du några inre visioner när du betraktar bilden? Hör du någonting när du betraktar bilden? 

Känner  du  någon doft  när  du  betraktar  bilden?  Vidare  frågades  informanterna  hur  de 

upplevde  bilderna,  samt  vad  de  upplevde  att  bilderna  ger  uttryck  för.  Till  stor  del 

uppdagades  också  frågor  under  intervjuernas  gång.  Jag  var  dock  noga  med  att  alltid 

använda informanternas egna ord i mån om att undvika att låta mina egna upplevelser av 

bilderna influera informanterna. 

I den första omgången intervjuer var alltså frågorna i huvudsak utformade i mån 

om att rikta informanternas uppmärksamhet mot känslor och inre varseblivning. Efter att 

den första omgången intervjuer transkriberats analyserades materialet. I analysen belystes 

framför allt de upplevelser av bilderna som var gemensamma informanterna emellan, det 

vill  säga  de  mellan  informanterna  gemensamma  attribut  som  kunde  åskådliggöras  i 

materialet. Dessa nedtecknades under olika kategorier och användes sedan för att utforma 

riktlinjerna för den andra omgången intervjuer.

I  den  andra  omgången  intervjuer  ombads  återigen  informanterna  att  rikta  sin 

uppmärksamhet mot de subjektiva sinnliga intryck och känslor som uppdagades då de 

betraktade bilderna. Denna gång användes dock även informanternas egna uttalanden från 
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föregående  intervju  i  mån  om  att  ytterligare  fördjupa  deras  tidigare  upplevelser  av 

bilderna. De uttalanden som användes var i första hand de som kunde kopplas till övriga 

informanters upplevelser av bilderna och som därmed var gemensamma informanterna 

emellan. För var informant användes alltså dennes egna ord i mån om att stimulera vidare 

begrundan av bilderna. I mån om att förtydliga detta ges ett exempel: En av informanterna 

hade under den första intervjun uttalat att hon upplevde att den första bilden var drömsk, 

hallucinatorisk och att kvinnan på bilden längtar efter någonting hon inte kan få. I den 

andra intervjun citerade jag dessa uttalanden för informanten vilket ledde henne till  att 

fördjupa,  eller  förkasta,  sina tidigare  upplevelser  av bilden.  Detta  kompletterades  med 

frågor  om  hur  utvalda  attribut  upplevdes  och  vad  de  ger  uttryck  för.  Till  stor  del 

uppdagades  också  frågor  under  intervjuernas  gång.  Jag  var  dock  noga  med  att  alltid 

använda var informants egna ord i mån om att undvika att  låta informanterna influera 

varandra, eller låta mig influera informanterna. 

Informanter

Studiens empiriska material bygger på intervjuer med tre informanter som fått de 

fingerade namnen Lars, Maja och Olivia. Informanterna tillhör vitt skilda umgängeskretsar 

och har tillsynes olika livsstil. De är alla uppvuxna på olika orter i Sverige och lever för 

tillfället i några av Sveriges större städer. De har ingen relation till varandra. 

Lars  är  konstnär och har  arbetat  med en mängd olika konstformer.  I  sina unga 

dagar levde Lars ett dubbelliv: Å ena sidan gjorde han karriär inom reklambranschen och 

designade även ett flertal kollektioner för ett av Sveriges då trendigaste klädmärken; å 

andra sidan var han en aktiv vegan, gatukonstnär och delaktig i aktioner mot konsumtion. 

Detta ledde Lars till att en dag helt ”gå under jorden,” det vill säga leva utanför samhället. 

Under ett års tid ägnade han sig enbart åt att måla graffiti på allmänna platser och kom att 

bli en av Sveriges största graffitikonstnärer. Idag lever han som mångsysslare och ägnar 

sig mycket åt sin egen konst. Intervjuerna tog plats i Lars ateljé. 

Maja  är  en  ung  designer  och  sömmerska.  Hon  arbetar  med  att  skapa 

klädkollektioner och driver sitt eget klädmärke. Hennes stil som sömmerska karaktäriseras 

av  att  hon  söker  skapa  kläder  som  känns  naturliga,  bland  annat  genom  att  blanda 

gammeldags med nyskapande. Personligen föredrar Maja att köpa kläder secondhand och 

hon använder även mycket begagnade plagg i sina kreationer. Under intervjuerna framkom 

att Maja tar starkt avstånd från den rådande modebranschen, bland annat på grund av de 
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skönhetsideal den förmedlar till  unga kvinnor. I marknadsföringen av sina egna kläder 

strävar  hon efter  att  lyfta  fram människans  naturliga  skönhet.  Intervjuerna  tog  plats  i 

Majas lägenhet. 

Olivia är en ung psykologstudent som befinner sig i slutskedet av sin utbildning. 

Hennes mål är att arbeta som terapeut. Efter dess att hon är färdigexaminerad psykolog har 

hon för avsikt att påbörja en läkarutbildning. Olivia är väldigt diskret i sin framtoning. 

Hon är anmärkningsvärt vältalig och betänksam. Hennes språk är väldigt nyanserat, hon 

använder sig sällan av slang-ord och talar i huvudsak inte utan att först begrunda vad hon 

vill ha sagt. Den första intervjun tog plats hemma hos Olivia, den andra intervjun tog plats 

hemma hos mig. 

Objekt för abstrakt begrundan

Objekt för abstrakt begrundan är ett begrepp som tillämpas i studien i mån om att 

skapa en kognitiv modell för behandlingen av det empiriska materialet. Begreppet används 

även  i  mån  om att  skapa  förståelse  för  hur  informanternas  subjektiva  upplevelser  av 

reklambilder kan tolkas som en form av reflektion.

Begreppet är taget ur Viktor Turners behandling av Ndembus bruk av symboler i 

passageritualer.  Begreppet  passageritual använde Turner  för  att  klassificera  de  ritualer 

genom vilka individen genomgår en transformation från en social  status till  en annan. 

Karaktäristiskt för passageritualer är att neofyterna, de individer som genomgår ritualen, 

träder ur sin invanda samhällsroll, sociala status och identitet, och träder in i ett tillstånd 

av  anti-struktur  –  kaos.  Detta  tillstånd  benämns  liminalfas.  I  den  liminala  fasen  kan 

neofyternas identitet inte längre definieras utifrån samhällets sociala strukturer. I motsats 

till deras vardagliga samhällsroller träder de med liminalfasen in i ett icke-klassificerbart 

tillstånd emellan två olika sociala identiteter, t.ex. ”pojke” och ”man.” (Turner, 1967: 92 

ff) 

I en vidare bemärkelse menar Turner att liminalfaser är utformade i mån om att ge 

neofyterna tillfälle att reflektera över den egna kulturen och deras relation till den. Detta 

görs bl.a.  via bruket av rituella symboler, vilka Turner i detta avseende beskriver som 

objekt för abstrakt begrundan. I mån om att skapa förståelse för hur han finner det lämpligt 

att tolka bruket av symboler som medel för liminala faser citerar Turner några rader av 

William James: ”What is associated with one thing and now with another, tends to become 

dissociated from either, and to grow into an object of abstract contemplation in the mind” 
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(Turner, 1967: 105; citerar James, 1918: 506). Med hjälp av James illustrerar Turner hur 

liminalitet till viss del kan beskrivas som en fas för reflektion, vilken stimuleras genom 

objekt för abstrakt begrundan. Dessa objekt är utformade så att olika element tas ur sina 

vardagliga  sammanhang  –  ur  den  kontext  i  vilken  neofyterna  vanligen  bemöter  dessa 

element – och beblandas på ett sätt som inte överensstämmer med elementens vardagliga 

kulturella betydelse: 

   Elements are withdrawn from their usual settings and combined with one another 

in a totally unique configuration, the monster or dragon. Monsters startle neophytes 

into thinking about objects, persons, relationships, and features of their environment 

they have hitherto taken for granted. 

   In discussing the structural aspect of liminality, I mentioned how neophytes are 

withdrawn from their structural positions and consequently from the values, norms, 

sentiments, and techniques associated with those positions. They are also divested of 

their  previous  habits  of  thought,  feeling,  and  action.  During  the  liminal  period, 

neophytes are alternately forced and encouraged to think about their society, their 

cosmos, and the powers that generate and sustain them. Liminality may be partly 

described as a stage of reflection. (Turner, 1967: 105). 

Turner använder sig alltså av begreppet abstrakt begrundan i mån om att beskriva 

hur Ndembus liminalfas i passageritualer kan förstås som ett tillfälle för reflektion. Senare 

kom också Turner att vidga sina studier av liminalitet3 till att innefatta ”uppträdanden av 

alla slag i alla samhällen,” däribland teater och karnevaler4 (Turner, 1988: 25, min övers.). 

Liminalitet, inte objekt för abstrakt begrundan, var med andra ord ett av de huvudsakliga 

begreppen i Turners forskning. I den här studien, å andra sidan, behandlas inte objekt för 

abstrakt begrundan i första hand som ett medel för liminalitet. Om så var fallet, att alla 

reklambilder och övrig massmedia försatte betraktaren i en liminalfas, skulle liminalitet 

snarare utgöra en strukturell grundstomme än en anti-strukturell fas för reflektion i det 

moderna ”informationssamhället,” och betydelsen av begreppet liminalitet blir vag. Detta 

utesluter dock inte att reklambilder kan vara potentiella medel för liminalitet, men detta 

utforskas inte i denna studie. 

Istället  för att  betrakta  objekt  för  abstrakt  begrundan som medel  för liminalitet 

3 Liminalitet är ett begrepp som åsyftar det tillstånd som karaktäriserar en liminalfas.
4 I detta avseende bör det även betonas att Turner i sina studier av liminalitet i det moderna samhället kom 

att använda sig av begreppet liminoid. Turner skiljde på så sätt på de former av liminalitet som tar form i 
”enklare”  samhällsstrukturer  och  de  former  av  liminalitet  som  tar  form  i  ”mer  avancerade” 
samhällsstrukturer genom att benämna det sistnämnda liminoid. (Turner, 1988: 9)
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betraktas de i denna studie enbart som medel för abstrakt begrundan. Skillnaden ligger i 

att  liminalitet  syftar  till  en  upplevelse  av  anti-struktur,  vars  sociala  och  psykologiska 

inverkan på individen bör äga en viss intensitet,  och vilken för en normalt fungerande 

individ är sällsynt, inte vardaglig. Objekt för abstrakt begrundan, å andra sidan, kan syfta 

till en mildare, mer vardaglig, upplevelse, men än en upplevelse som stimuleras genom att 

kulturella element avskiljs från sin vanliga betydelse och sätts i ett nytt perspektiv, vilket 

stimulerar  en  viss  typ  av  reflektion.  Hos  Ndembu  förklarar  bl.a.  Turner  detta  enligt 

följande: ”The monstrosity of the configuration throws its elements into relief. Put a man's 

head on a lion's body and you think about the human head in the abstract” (Turner, 1967: 

106). Denna aspekt av abstrakt begrundan återfinns överallt i massmedia. Ett exempel på 

detta finner vi i den amerikanska tecknade tv-serien Family Guy, i vilken en hund och ett 

spädbarn  framställs  som  de  mest  intellektuella  av  tv-seriens  huvudkaraktärer.  Det 

kulturella  elementet  ”intellekt”  och  de  kulturella  elementen  ”spädbarn”  och  ”hund” 

avskiljs  på  så  sätt  från  sina  vanliga  betydelser  och  framställs  i  en  ny  egendomlig 

gestaltning, vilken får betraktaren att reflektera över dessa element ”in the abstract.” I mån 

om att tydliggöra detta illustreras ett exempel:

För  några  år  sedan  såg  jag  ett  reportage  på  tv  behandlande  den  svenska 

köttindustrin.  I  reportaget  demonstrerade  en  vd  för  ett  av  Sveriges  dominerande 

köttföretag en kampanj riktad mot barn. Kampanjen var utformad i mån om att påverka 

barn att inte lägga några moraliska värderingar i att äta kött. Detta gjordes genom att man 

byggde konstgjorda träd i  köttavdelningen på matvarubutiker,  i  vilka man hängde upp 

korvar som om de vore trädens frukt. Vd:n som intervjuades förklarade att tanken bakom 

detta var att barn skulle tro att kött växte på träd och därmed kunna frossa i kött utan att 

behöva känna lidande för djuren [som köttet egentligen kommer ifrån]. ”Korvträdet” som 

byggdes  i  matvarubutikerna  kan  förstås  som  ett  objekt  för  abstrakt  begrundan.  Två 

element, träd och korv, avskiljs från sina ursprungliga betydelser och sammanställs på ett 

sätt som gör att vi tänker på dessa en ny, egendomlig gestaltning. 

Begreppet  abstrakt  begrundan  syftar  alltså  i  denna  studie  till  en  aktivitet  av 

begrundan av kulturella element, vilken karaktäriseras av att elementen avskiljs från sina 

vanliga sammanhang och sätts i ett nytt perspektiv. Utifrån detta förstås objekt för abstrakt 

begrundan som en form av medel som stimulerar reflektion över kulturella element genom 

att framställa dessa i en unik, egendomlig gestaltning. I enlighet med Turner tar sådan 

reflektion flera olika former, av vilka han bl.a. urskiljde två: Den kognitiva, vilken tjänar 

till att förvärva kunskap; och den känslomässiga, vilken tjänar till att begrunda känslor och 

7



begär, samt hur dessa förhåller sig till den rådande samhällsstrukturen (Turner, 1967: 54).

Vad gäller ”korvträdet” som byggdes i matvarubutikerna kan alltså detta förstås 

som ett objekt för abstrakt begrundan. Vidare kan den reflektion som stimuleras genom 

”korvträdet” begripas utifrån två perspektiv: Det kognitiva och det känslomässiga. Utifrån 

det kognitiva perspektivet tjänar det till att förvärva kunskap. ”Korvträdet” fungerar som 

ett objekt genom vilket barnen skapar sig förståelse för hur kött kommer till världen och 

varifrån det kommer – nämligen från träd. ”Korvträdet” är på så sätt ett objekt genom 

vilket  barnen  förvärvar  och  reflekterar  över  kunskap  om  världen.  Utifrån  det 

känslomässiga  perspektivet  tjänar  ”korvträdet”  till  att  låta  barnen  reflektera  över  sin 

känslomässiga  relation  till  kött.  I  och  med  att  kött  framställs  som  frukten  av  träd 

reflekterar  inte  barnen  kring  djuren  i  köttindustrins  känslomässiga  situation  och  deras 

vara. (jfr. Turner, 1967: 54) De undkommer de samvetskval som riskerar uppstå i samband 

med kunskap om djurens  lidande.  På  så  sätt  fyller  inte  objekt  för  abstrakt  begrundan 

enbart  en  kognitiv  funktion  genom vilken  individen  förvärvar  kunskap,  men  även  en 

känslomässig funktion genom vilken individen får tillfälle att reflektera över sina egna och 

andras känslor i sin relation till, och situation i, världen. Objekt för abstrakt begrundan är 

därmed inte blott förvaltare av kunskap men även objekt för reflektion över vårat  vara i 

världen (jfr. Turner, 1967: 102). På så sätt kan objekt för abstrakt begrundan förstås utifrån 

ett ontologiskt perspektiv. Detta behandlas vidare i kapitel 3. 

 I en vidare bemärkelse kan ”korvträdet” förstås som en byggsten i en gemensam 

upplevelsesfär. Två element, träd och korv, avskiljs från sina vanliga kulturella betydelser 

och  sammanställs  på  ett  sätt  som  gör  att  vi  tänker  på  de  båda  i  en  ny  egendomlig 

gestaltning, här i form av ett ”korvträd.” Objekten ”träd” och ”korv” är i sig verkliga, men 

de är i verkligheten åtskilda från varandra. Objektet ”korvträd,” å andra sidan, är i sig 

overkligt  –  det  existerar  enbart  i  betraktarens  fantasi.  I  en vidare bemärkelse fungerar 

”korvträdet” som ett medel för att forma en upplevelsesfär i vilken tortyr och slakt av djur 

är  obefintlig.  Istället  för  att  barnen reflekterar  över  hur  det  känns  att  leva  som djur  i 

köttindustrin reflekterar de över hur korvar växer på träd, likt äpplen. Barnens upplevelse 

av världen, och deras roll i den, formas och upprätthålls genom symbolen.

I det empiriska materialet, som behandlas i följande kapitel, presenteras några av 

de element som kan urskiljas i informanternas upplevelser av bildmaterialet.  På så sätt 

behandlas det empiriska materialet i mån om att visa hur bilderna kan förstås som objekt 

för  abstrakt  begrundan,  vilket  görs  genom att  åskådliggöra  några  av  de  element  som 

uppdagats i informanternas upplevelser av bilderna. I det tredje kapitlet – Fantasins sfär – 
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behandlas  därefter  informanternas  upplevelser  av  bilderna  utifrån  ett  ontologiskt 

perspektiv.  Utifrån  detta  belyses  hur  studiens  bildmaterial,  i  form  av  semantiska 

molekyler, kan förstås som byggstenar för en gemensam upplevelsesfär. 
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2. Att försöka uppnå någonting som framförallt inte är

I  detta  kapitel  behandlas  det  bildmaterial  som underligger  studien.  Kapitlet  är 

utformat  så  att  var  bild  behandlas  i  sänder.  För  var  bild  ges  en  kort  övergripande 

beskrivning  av  dess  visuella  utformning  och  motiv,  därefter  följer  behandlingen  av 

informanternas upplevelser av bilderna. Det är värdefullt att ha i åtanke att informanternas 

beskrivningar av bilderna inte i första hand behandlar bildernas visuella utformning. De 

allra  flesta  attribut  som  bilderna  beskrivs  med  av  informanterna  säger  ingenting  om 

bilderna per se, men är attribut som informanterna ”läst in i” bilderna eller ”projicerat på” 

bilderna. Det empiriska materialet består därmed, med få undantag, av de associationer 

som uppdagats hos informanterna i samband med att de betraktat bilderna. 

På  sidan  38  (ff),  efter  källförteckningen,  bifogas  länkar  på  vilka  bilderna  kan 

beskådas. Till respektive bildbeskrivning befinns också en fotnot innehållande information 

med vilken en bildsökning kan göras på internet. 

Bild 1 – Luis Vuitton5

Denna bild föreställer en kvinna som ligger på en divan. Hela bilden, alltifrån det 

ridå-liknande tyget i bakgrunden till kvinnans kläder, är dekorerad med ett siden-liknande, 

glansigt  material,  som tar  form i  draperingar  och har  få  släta  ytor.  Bilden har  väldigt 

starka, men än något dova, färger, som täcker ett brett färgspektra. Divanen har bitvis en 

gul, nästan lite guldaktig färg, men överlag är det framförallt mustiga röda och lila nyanser 

som präglar bilden. I kontrast till de starka färgerna är kvinnans hy väldigt blek, nästan lite 

gråaktig. Hennes hår, å andra sidan, är lila och blått, och smälter på så sätt väl in med 

bakgrunden. Håret är bitvis lockigt och döljer hennes högra öga. Kvinnan ligger på rygg, 

med  överkroppen  en  aning  uppåtlutande,  och  blicken  riktad  snett  uppåt  –  någonstans 

ovanför betraktaren av bilden. I den högra handen håller kvinnan en handväska, vilken 

också är  den produkt bilden marknadsför.  Vänsterhanden är placerad på hennes mage. 

Höften är vriden och benen, av vilka enbart låren synes i bilden, är klädda i höga svarta 

stövlar. 

5 Luis Vuitton, Madonna edition advertising campaign fall 2009.
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Drömmen om prinsen [som aldrig kommer]

Vad beträffar bild 1 – Luis Vuitton – belyses i  synnerhet två element som kan 

urskiljas från de attribut med vilka informanterna beskrev bilden. Till en början beskrev 

informanterna bilden främst i termer av lyx, uppnåelighet och drömskhet. Det lyxiga, eller 

glamorösa, var attribut informanterna tillskrev kvinnan på bildens livsstil, samt den miljö i 

vilken  hon  befinner  sig.  Enligt  informanternas  upplevelser  av  bilden  gestaltar  den  en 

kvinna  med  makt  och  pengar.  Vidare  gestaltar  den  enligt  informanterna  någonting 

ouppnåeligt och perfekt, en värld av perfektion som i verkligheten är ouppnåelig, men som 

kvinnan på bilden befinner sig i. 

Ett annat attribut som informanterna gav uttryck för var att bilden är drömsk: Dels 

i det avseende att helhetsintrycket av bilden är drömskt och sagolikt; dels i det avseende 

att kvinnan på bilden är drömmande. Av dessa är det sistnämnda av särskilt intresse. Olivia 

beskrev  kvinnan  som  drömmande,  lite  hallucinatorisk,  att  hon  inte  är  i  kontakt  med 

verkligheten,  och att  hon befinner  sig  i  ett  verklighetsflykts-tillstånd.  Likaså upplevde 

både Lars och Maja att kvinnan är drömmande, att hon är väldigt långt borta i sina tankar, 

och att hon inte är närvarande i den omgivning i vilken hon befinner sig. 

Kvinnans  drömmande tillstånd  associerade  både Lars  och Maja till  att  kvinnan 

ligger och väntar på sin drömprins. Maja tillade även att kvinnan ”ligger där och väntar på 

sin drömprins som aldrig kommer, som alla andra.” I likhet med detta förklarade Olivia 

kvinnans drömmande tillstånd med att hon längtar efter någonting som hon inte får  här, 

det  vill  säga  i  den  kontext  hon befinner  sig.  Samtliga  informanter  upplevde  alltså  att 

kvinnan på bilden ligger och drömmer sig bort och att hon längtar efter någonting annat, 

någonting hon inte har i sin ”verkliga” värld. 

Sammanfattningsvis var alltså informanternas (första) upplevelser av bilden att den 

ger uttryck för någonting ouppnåeligt, vilket bland annat gestaltas genom kvinnan, som 

ger  intrycket  av  att  hon  har  det  helt  underbart  och  helt  perfekt.  Samtidigt  upplevde 

informanterna att kvinnan inte är i kontakt med verkligheten, men att hon drömmer om 

någonting annat – någonting hon inte har.  På så sätt  gav informanterna uttryck för en 

dualitet  i  bilden:  Dels  gestaltar  den  ett  tillstånd  av  perfektion  och  uppnåelighet;  dels 

gestaltar den ett tillstånd av otillfredsställelse och ett behov av verklighetsflykt. Detta kom 

att bli ett än mer centralt tema i den andra omgången intervjuer. 

I den andra omgången intervjuer upplevde informanterna att bilden gav uttryck för 

en konflikt  mellan att  vilja ha allt,  men att  aldrig bli  nöjd.  Enligt  informanterna lever 
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kvinnan på bilden i en värld av lyx och glamour men hon ger uttryck för en djup sorg, 

vilken grundar sig i att hon, efter att ha arbetat hårt för att uppnå en hög materiell standard, 

insett att allting egentligen är tomt för henne. Utåt sett ger kvinnan uttryck för att allting är 

perfekt, att hon är lycklig och mår bra, men inuti är hon ensam och lever i en känsla av 

tomhet. Eftersom hon redan har allt har hon egentligen ingen anledning att inte var nöjd, 

menade informanterna, men hon är inte nöjd, och kommer inte att bli det heller, eftersom 

hon längtar efter någonting som hon inte kan få. 

Lars beskrev bland annat detta med att kvinnan lever i en värld där ingenting är på 

riktigt. Eftersom hon lever i en värld där ingenting är på riktigt, menade han, längtar hon 

efter  någonting som är på riktigt.  Hennes försök att  ha någonting som är på riktigt  är 

sedermera väskan. Men inte heller  den är på riktigt,  menade Lars, och det är det hela 

bilden känns – ”hittepå.”

Den sorg, tomhet och ensamhet som kommer till  uttryck i bilden, framför allt i 

kvinnans blick, härledde alltså samtliga informanter till att hon kommit till insikt med att 

hon valt fel väg vad gäller att uppnå lycka och tillfredsställelse i livet. Kvinnan befinner 

sig i en värld av perfektion och uppnåelighet, men hon ger uttryck för känslor av sorg och 

meningslöshet. Kvinnan drömmer om någonting, men hon drömmer om någonting hon 

inte kan få, eller som Lars vid ett tillfälle uttryckte det: ”Man försöker uppnå nånting som 

framför allt inte är, och det blir man ju lite ledsen när man kommer på.” 

Sammanfattningsvis  upplevde alltså  informanterna att  bilden ger  uttryck för  en 

värld av uppnåelighet, i vilken allting är underbart och helt perfekt. Samtidigt upplevde de 

att den ger uttryck för en värld av tomhet och otillfredsställelse, i vilken ingenting känns 

på riktigt. Därmed kan två element urskiljas i informanternas upplevelser av bilden: Det 

ena är en upplevelse av perfektion och fulländelse; det andra är en upplevelse av sorg, 

otillfredsställelse, och ett behov av tillflykter. 

Utifrån dessa element kan bilden betraktas som ett objekt för abstrakt begrundan. 

Elementet ”att leva i en värld av perfektion och fulländelse” och elementet ”att längta efter 

någonting man aldrig kan få” framträder  tillsammans i  en egendomlig gestaltning och 

stimulerar en form av reflektion över dessa i det abstrakta. 

Bild 2 – Prada6

Denna bild föreställer fyra kvinnor. Bilden har, som informanterna uttryckte det, en 

6 Prada, L'Eau Ambrée advertising campaign fall 2009.
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väldigt monokrom och homogen färgsättning.  Lars menade i  detta avseende att  bilden 

präglas mycket av guld och vit färg. Maja beskrev färgerna som dova, ljusa och beigea, 

nästan som att bilden är svart-vit, men även som metallisk med ett ”silver-guldigt” och 

grått skimmer över hela bilden. Kvinnorna befinner sig nära intill bakgrunden i bilden, 

vilken består av en slät ljus vägg. Bilden innefattar endast kvinnornas överkroppar, och de 

två kvinnorna i ytterkanterna av bilden ser man inte mycket mer än ansiktena och armarna 

på. De bär väldigt enkla, skrynkliga plagg gjorda av ett linne-liknande material. Utöver 

halsen, huvudet, armarna och skulderbladen blottas dock väldigt lite av kvinnornas nakna 

kroppar.  Vidare  har  kvinnorna  likadana  frisyrer  och  pärlörhängen.  Deras  hår  är  hårt 

uppsatt och saknar helt och hållet fall. I händerna håller kvinnorna likadana parfymflaskor, 

som också utgör den produkt bilden marknadsför. (Lars noterade dock att de händer som 

håller  parfymflaskan  längst  till  höger  i  bilden  inte  tillhör  kvinnan  längst  till  höger  i 

bilden.) Kvinnornas riktar sina blickar mot varandra, men de ser inte varandra i ögonen. 

Allting hör ihop, allting är ett 

Vad beträffar bild 2 – Prada – belyses i synnerhet fyra element som kan urskiljas 

genom de attribut med vilka informanterna beskrev bilden. Två av dessa behandlas i detta 

delkapitel, övriga två behandlas i följande delkapitel. 

Samtliga  informanter  lade  vikt  vid  vissa  särskilda  kvalitéer  vad  gäller  bildens 

visuella  utformning.  Hela  bilden  präglas  av  samma  färger  och  nyanser  –  den  har  en 

homogen, monokrom färgsättning. I enlighet med detta upplevde både Maja och Olivia att 

det var mycket hud i bilden; hyn går in i bakgrunden, håret,  örhängena, kläderna, och 

allting smälts samman. Lars och Maja betonade också att bilden är väldigt arrangerad och 

att  den  har  tydliga  strukturer,  vilket  bland  annat  medför  en  upplevelse  av  perfektion. 

Vidare betonade informanterna kvinnornas likhet. Kvinnorna är snarlika och väldigt svåra 

att urskilja från varandra. Detta förstärks av att de håller i likadana parfymflaskor, att de 

har likadana örhängen och frisyrer, och att deras kläder är gjorda av samma material. 

I den andra omgången intervjuer fördjupades upplevelsen av ovan nämnda attribut. 

Bildens  monokroma  färgsättning  och  enhetliga  strukturer  beskrevs  vidare  av 

informanterna med upplevelser av ordning, att allting hör ihop, och att allting är ett. Detta 

var  upplevelser  som  informanterna  tillskrev  bildens  helhetsintryck.  Maja  menade  att 

bilden gestaltar en upplevelse av att allting är ett; Olivia menade att den ger en upplevelse 

av att ingenting är slumpaktigt, men att allting hör ihop; Lars betonade återkommande att 
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den förmedlar  en  upplevelse  av  struktur  och  ordning.  I  enlighet  med  detta  ger  också 

kvinnorna uttryck för en stark gemenskap; de är ”unit,”7 väldigt nöjda tillsammans, och 

befinner sig i ett lyckorus tillsammans. 

Vidare menade informanterna att bildens visuella utformning medför att den andas 

en svunnen tid. Den gestaltar en exotisk,  dröm-aktig och svåråtkomlig, men än väldigt 

enhetlig,  miljö,  som  inte  känns  verklig.  I  enlighet  med  detta  beskrev  Olivia  att  den 

gestaltar en situation som är väldigt långt ifrån en själv och betraktarens vardag, och Maja 

betonade att den ger uttryck för en fantasi som aldrig skulle inträffa i verkligheten – man 

själv kan aldrig komma dit, lukta så gott eller vara så fin. Bilden känns, som Lars uttryckte 

det, inte-där.

Sammanfattningsvis  upplevde  informanterna  att  bilden  ger  uttryck  för  en 

upplevelse  av  enhetlighet  och  tillhörighet.  Samtidigt  upplevde  de  att  den  skildrar  en 

situation som betraktaren själv aldrig kan ta del av, eller befinna sig i. Därmed kan två 

element urskiljas i informanternas upplevelser av bilden: Det ena är en upplevelse av en 

stark gemenskap, i vilken allting är förenat i ett; det andra är en upplevelse av att en sådan 

gemenskap är oåtkomlig och bortom räckhåll för betraktaren. 

Utifrån dessa element kan bilden betraktas som ett objekt för abstrakt begrundan. 

Elementet ”att vara en del av en stark gemenskap, i vilken allting är förenat i ett” och 

elementet ”att en sådan gemenskap är oåtkomlig för individen” framträder tillsammans i 

en egendomlig gestaltning och stimulerar en form av reflektion över dessa i det abstrakta. 

Fyra nymfer

Att  bild  2  – Prada – skildrar  en intensiv gemenskap som är utom räckhåll  för 

betraktaren kom också till uttryck i informanternas beskrivningar av andra attribut. Dessa 

gällde främst kvinnorna på bilden, vilka de är och det tillstånd de befinner sig i,  samt 

betraktarens relation till bilden. Lars föreställde sig att kvinnorna befinner sig en situation 

som utspelas inför en Dionysos-fest. Dionysos8 beskrev han som en grekisk kärleksgud 

som anordnade  vinfester.  Vidare  upplevde  Lars  att  samtliga  kvinnor  är  väldigt  nöjda, 

”gris-nöjda,”  men också att  de personifierar olika känslor  av parfymen.  Kvinnan som, 

enligt Lars, är först med att få lukta på parfymen ser förförd ut. Hon gestaltar en djurisk 

7 Unit var ett uttryck som användes av Lars för att beskriva att kvinnorna tillsammans utgör en sluten 
grupp, vilken karaktäriseras av enhetlighet och tillhörighet kvinnorna emellan. 

8 Lars gav inte någon mer detaljerad beskrivning av Dionysos. Det är dock intressant att ta i beaktning att 
Dionysos var en grekisk gud förknippad med skörd, frukt och vin, och att dyrkan av Dionysos omfattade 
extatisk dans och orgier. (Bergman m.fl. [red], 1998: 102)
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karaktär, vilken hon trätt in i samband med att hon förnummit parfymens doft. I enlighet 

med detta föreställde sig Lars att kvinnorna är någon slags nymfer.9 

Därmed  antydde  Lars  sexuella  anspelningar  i  bilden,  vilket  beskrevs  än  mer 

ingående av övriga informanter.  Både Maja och Olivia upplevde att  det  finns en dold 

sexualitet i bilden; en erotisk underton som lockar män och kvinnor, men framför allt män. 

Olivia anmärkte att kvinnorna känns väldigt närgångna med varandra, och fysiska med 

varandra,  på  ett  lekfullt,  ”se-men-inte-röra-aktigt”  sätt.  Bilden  är  lite  retsam  och  ger 

uttryck  för  en  ”tom  sexualitet.”  Kvinnorna  är  som  fyra  små  nymfetter,10 de  är 

bekymmersfria och lockar med parfymens doft. I ackompanjemang till bilden hörde Olivia 

lite  retsamt  fnitter  i  eko.  Bildens  erotiska  underton,  eller  dolda  sexuella  fantasi, 

karaktäriseras på så sätt enligt Olivia av lekfullhet, oskuldsfullhet och en stark gemenskap. 

Maja betonade också att kvinnorna närmar sig varandra och är väldigt hjärtliga mot 

varandra. Hon föreställde sig att den sexuella fantasi som finns dold i bilden tar form av en 

”fyrkant,”  det  vill  säga  en  sexuell  orgie,  ”eller  något  som man  inte  gärna  talar  om.” 

Kvinnorna ger uttryck för njutning, tillfredsställelse och välbefinnande – de befinner sig i 

ett lyckorus tillsammans.

Både Maja och Olivia betonade att den fantasi som skildras på bilden är bortom 

räckhåll för betraktaren (vilken både Maja och Olivia föreställde sig vara en man). Han, 

betraktaren,  har  svårt  att  bilda sig en uppfattning om vad fantasin egentligen  är,  men 

upplever den kanske bara i form av ett pirr. Vidare kan han inte få grepp om fantasin, den 

är flyktig  och försvinner.  Detta  medför  att  han blir  frustrerad eftersom fantasin lockar 

honom med någonting han vill ha, men som han inte kan få, och som han vill veta vad det 

är, men som han inte kan få grepp om. 

Lars  gav  inga  mer  detaljerade  beskrivningar  av  bildens  sexuella  anspelningar. 

Vissa av hans uttalanden kan dock tolkas i ljuset av Maja och Olivias upplevelser av att 

bilden lockar betraktaren att vilja begripa den, men att den samtidigt är utom räckhåll för 

honom. Lars beskrev återkommande tavlan som endast en del av ett större sammanhang, 

och att man vill se hela, men det gör man inte – bilden känns ”inte-där.” Detta härledde 

9 Lars definition av nymfer begränsades till ”någon slags sagoväsen som dansar på nån äng, eller nåt.” Det 
är  dock intressant  att  ta i  beaktning att  nymfer  i  grekisk mytologi är  ett  kvinnligt  väsen tillhörande 
Dionysos  följe.  Nymfer  förknippades  med  särskilda  platser  och  utgjorde  vanligt  förekommande 
måltavlor  för  satyrer,  manliga  följeslagare  av  Dionysos  förknippade  med  sexualdriften.  I  modernt 
språkbruk har  nymf kommit  att  åsyfta  kvinnor som har  sexuella  relationer  på sina egna villkor  och 
bortom manlig kontroll. (URL1) 

10 Nymfett är ett modernt begrepp som utvecklats från begreppet nymf. Begreppet blev väl känt efter att det 
använts av Vladimir Nabokovs i romanen Lolita. (URL 1) Olivias definition av nymfett var ett ”nyckfullt 
flickaktigt väsen, lite sagoaktigt.” 
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han till att vara karaktäriserande för parfym i allmänhet. Parfym har egenskapen av att 

väcka en nyfikenhet,  men den är  samtidigt  svår att  begripa eller  bilda sig en enhetlig 

uppfattning om – den är osynlig och icke-greppbar. I enlighet med detta anmärkte Maja att 

kvinnorna  på  bilden  kanske  är parfymen,  vilket  innebär  att  kvinnorna  personifierar 

parfyms, och doft i allmänhet, flyktiga och svårgreppbara egenskaper. 

Sammanfattningsvis  upplevde alltså  informanterna en erotisk underton i  bilden, 

vilket i  detalj  uppmärksammades av Maja och Olivia. Denna karaktäriseras dels av en 

oskuldsfull, lekfull och ”se-men-inte-röra-aktig” sexualitet, och dels av en mer libertinsk, 

tabu-belagd, sexuell orgie. Gemensamt för båda är att bilden skildrar en sexuell fantasi 

som är dold i bilden, denna tar form av en erotisk underton, som betraktaren inte riktigt 

uppfattar eller kan få grepp om. Fantasin lockar betraktaren att vilja se mer, men den är 

samtidigt flyktig och låter sig inte avslöjas. 

I bild 2 betonas därmed ytterligare två element som kan urskiljas i informanternas 

upplevelser av bilden: Det ena är en upplevelse av nyfikenhet – betraktaren lockas att vilja 

vidareutforska bilden i  strävan efter  att  begripa den; det andra är  en upplevelse av att 

bilden  döljer  någonting  som är  utom räckhåll  för  betraktaren  –  den  döljer  någonting 

obegripligt och flyktigt som inte låter sig avslöjas. 

Utifrån dessa element kan bilden, återigen, betraktas som ett objekt för abstrakt 

begrundan. Elementet ”att lockas till att vilja utforska och begripa någonting som döljer 

sig i bilden” och elementet ”att det som döljer sig i bilden är obegripligt och flyktigt” 

framträder tillsammans i en egendomlig gestaltning och stimulerar en form av reflektion 

över dessa i det abstrakta. 

Bild 3 – Viktor & Rolf11

Denna bild föreställer överkroppen på en helt naken kvinna. Det enda som höljer 

henne är en svart rem som är väldigt löst omvirad runt hennes kropp i två varv. Remmen 

döljer  framförallt  hennes  bröstvårtor.  På  remmen  står  namnet  på  den  produkt  som 

marknadsförs  i  bilden  –  Flowerbomb  –  och  namnet  på  det  varumärke  som  lanserar 

produkten  –  Viktor  &  Rolf.  Kvinnans  huvud  och  ansikte  är  omslutna  av  ett  tunt, 

genomskinligt, tygstycke som har en gråaktig, bitvis svart, nyans. Tyget sträcker sig en bra 

bit ovanför kvinnans huvud och tar, som informanterna beskrev det, formen av en ros eller 

en blomma. Utanför kvinnans huvud har tyget en väldigt klar, ljus rosa färg och präglas av 

11 Viktor & Rolf, Flowerbomb advertising campaign fall 2009.

17



många,  djupa  veck  och  skrynklor.  Kvinnans  blick  är  riktad  rakt  emot  betraktaren  av 

bilden. Med den ena armen håller hon upp en parfymflaska nära intill ansiktet. Bildens 

bakgrund är helt vit. 

Uppbrott från ett fångenskap

Vad beträffar bild 3 – Viktor & Rolf – belyses i synnerhet två element som kan 

urskiljas genom de attribut med vilka informanterna beskrev bilden.  Lars beskrev bilden 

som ett  stilleben,  ”stilla liv”,  ett  konstnärligt  motiv som avbildar obesjälade materiella 

objekt. Att beskriva bilden som ett stilleben är talande för flera informanters upplevelse av 

bilden – kvinnan på bilden gestaltar  inte  i  första hand en människa,  men ett  objekt.  I 

enlighet med detta beskrev Lars kvinnan som stjälken på en blomma, och Maja beskrev 

henne i analogi till en parfymflaska. 

Informanterna,  i  synnerhet  Lars  och  Maja,  upplevde  att  kvinnan  på  bilden  ger 

uttryck för någonting stelt och obesjälat. Det rosa tyget, å andra sidan, upplevde de ge 

uttryck för någonting väldigt rörligt och levande. Kvinnan känns död, det rosa tyget känns 

levande.  Kvinnan och det rosa tyget,  också benämnt ”blom-explosionen,” är  dock inte 

fristående från varandra, men två delar av ett och samma skeende. I enlighet med detta 

beskrev Lars kvinnan som den organiska delen av blom-explosionen, medan Maja beskrev 

henne som en parfymflaska, och det rosa tyget som parfymen som sprutas ut ur flaskan. 

Kvinnan och det rosa tyget ger på så sätt uttryck för två delar av samma ting, de är inte 

fullt fristående från varandra men utgör två delar av ett enstaka skeende. Bilden gestaltar 

ett skeende som tar form genom relationen mellan kvinnan och det rosa tyget. 

Vidare upplevde samtliga informanter att kvinnan är i fångenskap. Detta beskrevs 

bland annat i termer av att kvinnans kropp är låst, att hon är bunden och begränsad för 

rörelse. Samtidigt ger hon uttryck för att vilja åt någonting. Hon är förförisk och nyfiken, 

men samtidigt defensiv, rädd och ilsken. I enlighet med detta upplevde Olivia att bilden 

ger uttryck för ett uppbrott från någonting. Bilden gestaltar en frigörelse och samtidigt ett 

fångenskap. Det finns en paradox i bilden, menade Olivia, mellan det explosiva och det 

lite rädda. 

Sammanfattningsvis upplevdes alltså bilden som ett stilleben. Kvinnans kropp är 

låst och begränsad för rörelse, hon är stilla. Det rosa tyget, å andra sidan, är allt annat än 

stilla. Det rosa tyget gestaltar en explosion, en hastig utblomning, full av liv och energi. 

Informanterna upplevde därmed att bilden ger  uttryck för ett fångenskap, vilket tar uttryck 
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i att kvinnan inte känns levande, eller att hon är låst och orörlig. Samtidigt upplevde de att 

den ger uttryck för ett uppbrott eller en frigörelse, vilket tar uttryck i det rosa tyget som 

gestaltar en explosion, det vill säga en kraftig frigörelse av energi. 

I den andra omgången intervjuer fördjupades upplevelsen av ovan nämnda attribut. 

Detta medförde bland annat vidare beskrivningar av relationen mellan kvinnan och det 

rosa tyget – vad den betyder och vad den ger uttryck för. I detta avseende upplevde både 

Olivia och Maja att bilden gestaltar en frigörelse från kulturella normer och vanemönster. 

Olivia höll fast vid att bilden gestaltar ett uppbrott från ett fångenskap – frigörelsen 

i att blomma ut. Detta fångenskap, menade hon, kan vara en rutin, eller ett förväntat sätt 

att tänka eller leva på. Uppbrottet gestaltar i sin tur en frigörelse från invanda, kulturellt 

förankrade, tanke- och beteendemönster. Enligt Olivia tar alltså fångenskapen form av ett 

förväntat, invant sätt att leva på, som är praktiskt att hålla kvar vid för att det fungerar, 

men som kvinnan på bilden inte kan fortsätta leva med och som hon därmed måste bryta 

sig loss ifrån. Det har väckts en nyfikenhet och en motsträvighet i kvinnan som driver 

henne till att frigöra sig från sina vanemönster. Någonting har spruckit, och ut kommer 

någonting  [annat].  En  sådan  frigörelse,  menade  Olivia,  måste  dock  ske  till  priset  av 

någonting och riskerar att leda till ensamhet. I detta avseende upplevde hon att den skörhet 

och rädsla som kommer till uttryck i kvinnans kropp antyder att hon ännu inte vågat ta 

steget till uppbrottet fullt ut, men att detta sker bitvis. Kvinnan gestaltar på så sätt en rädsla 

för utgången av den frigörelse-process hon befinner sig i, men hon har inget annat val än 

att  genomgå  den.  Det  rosa  tyget  gestaltar  i  sin  tur  själva  uppbrottet,  och  kvinnans 

rebelliska drivkraft. Det rosa tyget, menade Olivia, gestaltar också resultatet av uppbrottet, 

vilket är en mer genuin individ, som är mer genuin mot sig själv och sina värderingar. 

I likhet med Olivia upplevde Maja att bilden gestaltar en frigörelse från kulturella 

normer och ideal. Detta beskrev hon bland annat i termer av relationen mellan kvinnan 

och det rosa tyget. Kvinnan, menade Maja, eller snarare kvinnans kropp, känns kall, död 

och tom. Hon är instängd och bunden. Tyget, å andra sidan, är levande. 

Vidare  menade Maja  att  tyget  gestaltar  kvinnans  känslor,  eller  det  som väcker 

känslor, och som blommar ut ur hennes stela kropp. Dessa känslor är befintliga i kvinnan, 

men också skiljda från henne, eftersom hennes kropp har förvandlats till ett hårt, tomt skal 

– likt en parfymflaska. I enlighet med detta upplevde Maja att kvinnan egentligen är det 

rosa tyget – det känsloliv det rosa tyget gestaltar – medan kvinnans kropp blott är ett hårt, 

tomt  skal,  som  i  sin  tur  gestaltar  det  kvinnliga  samhällsideal  som  förslavat  henne. 

Kvinnans kropp, menade hon, ger uttryck för de sexistiska och mansdominerade ideal som 
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formar  kvinnorna  i  samhället,  medan  det  rosa  tyget  ger  uttryck  för  vad  alla  kvinnor 

egentligen är – inuti. På så sätt upplevde Maja hopp i bilden: Kvinnan spräcker det skal 

som samhället har gjort henne till och träder ut i form av sitt egentliga känsloliv, eller som 

Olivia uttryckte det, i form av en mer genuin individ. 

Sammanfattningsvis  upplevde  alltså  informanterna  att  bilden  gestaltar  ett 

fångenskap,  vilket  kommer  till  uttryck  i  att  kvinnan  på  bilden  är  stel,  obesjälad  och 

begränsad för rörelse. I en vidare bemärkelse menade Olivia och Maja denna fångenskap 

ger uttryck för de kulturella normer och vanemönster som begränsar individen i hennes 

vara. Samtidigt upplevde de att bilden gestaltar en frigörelse, vilket kommer till uttryck i 

den  explosion  som tar  form i  det  rosa  tyget.  I  en  vidare  bemärkelse  härleddes  denna 

frigörelse  till  ett  uppbrott  från  de  kulturella  normer  och  vanemönster  som  begränsar 

individen i hennes vara. 

Två element kan därmed urskiljas i informanternas upplevelser av bilden: Det ena 

är  en  upplevelse  av  fångenskap,  bland  annat  i  form  av  de  kulturella  normer  och 

vanemönster  som kränker  individen;  det  andra  är  en  upplevelse  av  en  frigörelse  från 

sådana normer, av vilket resultatet är en mer genuin individ, förmögen att leva närmare 

sina egna känslor och värderingar. 

Utifrån dessa element kan bilden betraktas som ett objekt för abstrakt begrundan. 

Elementet  ”att  vara  fången  i  kulturella  normer  och  vanemönster”  och  elementet  ”att 

frigöra  sig  från  kulturella  normer  och  vanemönster”  framträder  tillsammans  i  en 

egendomlig gestaltning och stimulerar en form av reflektion över dessa i det abstrakta. 

Bild 4 – Alberta Ferretti12

Denna bild föreställer fyra kvinnor som befinner sig i ett rum. Tre av dem ligger 

ner. Den ena på golvet, med bröstet mot golvytan; den andra ligger i en säng som befinns i 

mitten av bilden, längst bak i rummet; den tredje ligger med benen på golvet och med 

ryggen mot sängen. Den fjärde kvinnan står upp med framsidan av kroppen riktad mot 

betraktaren  av  bilden.  Kvinnorna  bär  svarta,  men  till  stor  del  genomskinliga,  väldigt 

detaljrika klänningar. Rummet är också väldigt rikt på detaljer. Tapeterna är mönstrade och 

golvet är täckt av en väldigt knögglig persisk matta. Bilden har en mörk, dov färgsättning 

och  präglas  av beigea,  gråa  och  bruna nyanser.  Runt  sängen hänger  stora  tygstycken. 

Böcker  befinns  på flera  ställen  i  bilden,  exempelvis  ligger  det  en trave  med böcker  i 

12 Alberta Ferretti, advertising campaign fall 2009.
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sängen, och utrivna bokblad flyger i luften. Alla kvinnor blickar åt vitt skilda håll, tre av 

dem blickar ut ur bilden, en av dem blickar ner mot golvet. Kvinnorna har långt hår som 

spretar i olika riktningar. 

Ett ögonblick i kaos

Vad beträffar bild 4 – Alberta Ferretti – belyses i synnerhet tre element som kan 

urskiljas  genom  de  attribut  med  vilka  informanterna  beskrev  bilden.  Två  av  dessa 

behandlas i detta delkapitel, det tredje elementet behandlas i följande delkapitel.  

Informanterna gav uttryck för att bilden utspelar sig i ett ögonblick av kaos. Lars 

och Maja betonade att den gestaltar ett ögonblick som aldrig kommer att återkomma och 

att den på så sätt ger uttryck för mycket slumpaktighet. Olivia menade att bilden utspelas i 

ögonblicket strax efter en massiv, chockartad händelse: Det har hänt någonting väldigt 

omvälvande strax innan bilden är  tagen som har lämnat  kvinnorna,  med undantag för 

henne längst till  höger,  helt  hjälplösa.  Till  skillnad från de tre  kvinnorna till  vänster  i 

bilden är kvinnan längst till höger den enda överlevande från händelsen; hon är fortfarande 

lite levande. I enlighet med detta beskrev Lars henne som den enda av dem som har någon 

form av känsla. Vidare anmärkte samtliga informanter att kvinnan är på väg att röra sig ut 

ur bilden, eller bort ifrån den kontext i vilken bilden utspelas. Likaså antydde de alla att 

kvinnan till höger är den enda överlevande från någonting som de övriga kvinnorna fallit 

offer för, och som hon försöker fly ifrån. I enlighet med detta upplevde Maja att hon är 

den  enda  kvinnan  som  är  någorlunda  naturlig,  de  övriga  kvinnorna,  menade  hon,  är 

onaturliga, de är spöken. Vidare upplevde Olivia att bilden ger uttryck för att kämpa, att ta 

sig samman och kämpa vidare, vilket hon också menade kommer till uttryck hos kvinnan 

längst till höger i bilden.

Till skillnad från kvinnorna i bilden, som, med undantag för henne längst till höger, 

beskrevs av informanterna som döda, beskrevs rummet som bilden utspelar sig i av en 

fräschör; det är fullt av rörelse och väldigt rikt på detaljer. Utrivna bokblad flyger i luften, 

travar av böcker är på väg att falla, det blåser starkt i kvinnornas hår och där befinns få 

skuggor. I enlighet med detta betonade Lars och Maja att alla detaljer och objekt i bilden 

beblandas; kuddarna, den persiska mattan, tapeterna, blommorna på väggarna, kvinnornas 

klänningar, och så vidare – allting är huller-om-buller, kaos. Likaså betonade de att de 

tilltalades mer av själva rummet än vad de tilltalades av kvinnorna i bilden. Maja beskrev 

bland annat detta i termer av att rummet är varmt, men att kvinnorna är kalla. Samtliga 
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informanter antydde också att de upplevde att rummet var antikt och gammeldags, medan 

de upplevde att kvinnorna var nya och moderna. 

Sammanfattningsvis upplevde informanterna en kontrast mellan de tre kvinnorna 

till vänster i bilden och den rumsliga miljö i vilken bilden utspelas. De tre kvinnorna är 

kalla,  döda  och  hjälplösa.  Rummet  är  varmt  och  fullt  av  rörelse.  Vidare  upplevde 

informanterna att kvinnan längst till höger i bilden är annorlunda än de övriga kvinnorna. 

Hon är fortfarande lite levande. Hon har fortfarande känslor i behåll och kämpar vidare. 

Det sistnämnda behandlas dock fristående i följande delkapitel.

I  den  andra  omgången  intervjuer  fördjupades  ovan  nämnda  attribut.  Därmed 

tillkom vidare beskrivningar av kvinnorna i bilden och av rummet – den miljö i vilken 

kvinnorna befinner sig. Vidare utvecklades även beskrivningar av kvinnan längst till höger 

i bilden; hur hon skiljer sig från de övriga kvinnorna och vad hon ger uttryck för. 

Många gånger talade informanterna om de tre kvinnorna till vänster i bilden och 

den rumsliga miljön i relation till varandra. Lars beskrev att rummet ger en känsla av kaos 

och  kalabalik  medan  de  tre  kvinnorna  ger  en  känsla  av  att  vara  helt  döda  objekt  – 

kvinnorna känns tunga medan allt annat flyger. I enlighet med detta upplevde Maja att 

rummet är rörligt medan kvinnorna är döda, orörliga. Vidare menade hon att kvinnorna 

utgör materian på bilden – kvinnorna är den obesjälade materian, rummet är det levande, 

det  icke-materiella.  Det  bör  dock  betonas  att  informanterna  inte  var  eniga  vad  gäller 

kvinnornas döda tillstånd. Lars, som vid flera tillfällen betonade att kvinnorna är döda, 

belyste även att de kanske inte är ”döda döda, men väck.” I likhet med detta upplevde inte 

heller Olivia kvinnorna som helt döda, vilket hon beskrev enligt följande: ”Dom lever men 

dom... Nej, dom lever inte, dom är vid liv.” 

De tre kvinnorna och rummet beskrevs även i avskildhet. Lars talade om kvinnorna 

i termer av vampyrer, och betonade att de nästan ger en känsla av att vara lite farliga. Maja 

upplevde att de tre kvinnorna inte hör ihop med rummet – kvinnorna är på bilden, inte i 

rummet. Vidare upplevde hon att kvinnorna är genomskinliga och spöklika; det finns inget 

liv i dem, det finns inga gnistor i ögonen, de utstrålar någon slags – ingenting. I likhet med 

(och i  motsats  till)  detta  föreställde sig Olivia  att  de tre  kvinnorna har  försonats med 

kaoset; de har lärt sig leva med kaoset och kapitulerat inför det. De tre är så härdade av 

kaoset att de har bildat en habituering i det. Fortsättningsvis betonade både Lars och Maja 

att  kvinnorna inte  är  det  som är  intressant  i  bilden.  Det  som är  intressant  i  bilden  är 

rummet – det är rummet som är levande, det är rummet som har en historia. 

Vad rummet beträffar upplevde Lars att det ger en känsla av kaos och kalabalik. 
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Det  gestaltar  ett  grafiskt  buller  med mycket  fart  och  fläkt.  Detta  härledde  han  till  att 

betraktaren lätt kan komma att slukas av bilden, och fastna i den, vilket även betonades av 

Maja. Vidare talade Olivia i mångt och mycket om rummet i termer av det kaos som råder. 

Någonting väldigt chockartat har hänt i rummet, menade Olivia, någonting skördande och 

omtumlande har hänt; en kris, som sätter hela tillvaron ur balans. Olivia påpekade också 

att detta kaos är likgiltigt och hänsynslöst: Det är varken ont eller gott, det bara är.  

Sammanfattningsvis kan därmed två element urskiljas i informanternas upplevelser 

av bilden: Det ena är en upplevelse av död, kraftlöshet och tyngd – obesjälad materia – 

vilket kommer till uttryck genom de tre kvinnorna till vänster i bilden; det andra är en 

upplevelse av liv, kraft och rörelse, vilket kommer till uttryck i den rumsliga miljön. I en 

vidare  bemärkelse  är  dock  de  tre  kvinnorna  och  rummet  förenade  med  varandra. 

Kvinnorna har försonats med kaoset, vilket också kan härledas till deras genomskinliga, 

spöklika, och farliga karaktär.

Utifrån dessa element kan bilden betraktas som ett objekt för abstrakt begrundan. 

Elementet ”död, tyngd och kraftlöshet” och elementet ”liv, kraft och rörelse” framträder 

tillsammans i en egendomlig gestaltning och stimulerar en form av reflektion över dessa i 

det abstrakta.

Ur kaoset skingras någonting nytt

Utöver de två ovan nämnda elementen kan ett tredje element urskiljas i bild 4 – 

Alberta Ferretti.  Detta kommer till  uttryck genom kvinnan som befinner sig längst till 

höger i bilden, och som, till skillnad från de övriga kvinnorna, är i rörelse och lite levande.

Maja menade att medan rummet är levande och de övriga tre kvinnorna är döda, är 

kvinnan längst till höger i bilden halvt levande. Det händer någonting i rummet, menade 

hon, som kvinnan till höger reagerar på, och agerar utefter, men som undgår de övriga 

kvinnornas uppmärksamhet, eller som de inte engagerar sig i och förblir likgiltiga inför. 

För de övriga kvinnorna spelar ingenting någon roll, de utstrålar någon slags – ingenting. 

Kvinnan till höger, å andra sidan, är på en annan nivå. Hon är fortfarande vid liv och har 

fortfarande en strävan. I enlighet med detta gav Maja uttryck för två olika tolkningar av 

kvinnans strävan: Dels  försöker hon undkomma rummet, eller det som orsakar rörelsen i 

det; dels försöker hon stoppa det som orsakar rörelsen, vad det än må vara. 

Likaså gav Olivia uttryck för att kvinnan både flyr från någonting och att hon går 

emot  någonting.  Kvinnan,  menade  Olivia,  har  ett  mål  som  gör  henne  väldigt 
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handlingskraftig. Detta kom att bli Olivias huvudsakliga tolkning av kvinnan. Medan de 

tre övriga kvinnorna i bilden har kapitulerat inför kaoset,  och inte längre orkar kämpa 

emot det, låter sig inte den fjärde kvinnan dras ner av det. Samtidigt som hon får mycket 

motstånd av kaoset förstärker det också hennes vilja; för varje ”kaos-moment” blir hon 

alltmer övertygad i sig själv, och om vad hon vill. Medan de övriga kvinnorna har lärt sig 

att leva med kaoset fortsätter hon att kämpa emot det. Detta medför att kvinnan är lidande, 

men hon lider hellre än förblir kvar i kaoset. På så sätt, menade Olivia, ger bilden uttryck 

för att ta sig vidare – själsligt. Ur kaoset skingras någonting nytt – en människa med mer 

självrespekt och värdighet, som är ärrad, men också starkare och helare. 

Sammanfattningsvis kan alltså ett tredje element urskiljas i bild 4. Detta gestaltas i 

kvinnan längst till höger i bilden, som, till skillnad från de övriga kvinnorna, lever. Det 

tredje elementet, kvinnan, är inte avskiljt från de övriga två elementen (nämnda ovan) men 

är i relation till dem. Denna relation är dock inte helt lätt att begripa. Kvinnan befinner sig 

inte i  ett  tillstånd av likgiltighet och kraftlöshet,  likt  de övriga kvinnorna,  men har en 

strävan och en drivkraft. Inte heller är kvinnan fullt så rörligt och levande som det kaos 

som präglar den rumsliga miljön. Hon får mycket motstånd av kaoset och måste kämpa för 

att  inte  slukas  av  det.  Kvinnan,  det  tredje  elementet,  karaktäriseras  på  så  sätt  av  ett 

mellanting av de övriga två elementen: Å ena sidan gestaltar hon en upplevelse av att 

drivas mot ett tillstånd av död, kraftlöshet och uppgivenhet; å andra sidan gestaltar hon en 

upplevelse av att drivas mot ett tillstånd av liv, kraft och självbevarelse. Dessa drivkrafter 

kan dock springa ur samma källa – kaos. 

Bildernas funktion som objekt för reflektion

I detta kapitel har studiens empiri behandlats genom att åskådliggöra några av de 

element som kan urskiljas i informanternas upplevelser av bilderna. Utifrån dessa element 

kan bilderna förstås som objekt för abstrakt begrundan. Elementen framställs tillsammans 

i  en egendomlig gestaltning och ger betraktaren tillfälle att  reflektera  över dessa i  det 

abstrakta.  I  detta  avseende är  det  nödvändigt  att  ta  i  beaktning att  objekt  för  abstrakt 

begrundan kan  fylla  en  kognitiv  såväl  som en känslomässig funktion  (se  kapitel  1).  I 

denna  studie  är  den  sistnämnda  av  särskilt  intresse.  I  många  avseenden  är  det  dock 

orimligt att fullt särskilja dessa funktioner från varandra. 

Den kognitiva funktionen vad gäller dessa bilder betonades återkommande av Lars 

och Maja (detta har dock inte behandlats i uppsatsen). Denna karaktäriseras av att bilderna 
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gestaltar en upplevelse (alternativt en situation, livsstil, status etc.) som är önskvärd att 

uppnå för betraktaren. I och med bildernas gestaltning sammankopplas denna upplevelse 

med  de  produkter  bilderna  marknadsför.  Den  kunskap  som  förmedlas  kognitivt  via 

bilderna tar på så sätt form genom att betraktaren sammankopplar den produkt en bild 

marknadsför med den upplevelse bilden förmedlar, av vilket resultatet,  enligt  Lars och 

Maja,  är  att  betraktaren  tror  sig  kunna uppnå den  upplevelse  som gestaltas  på  bilden 

genom att köpa den produkt bilden marknadsför. Bildernas kognitiva funktion tjänar på så 

sätt till att förvärva kunskap om att den produkt som bilden marknadsför medför en social 

status förknippad med välbefinnande och en hög materiell standard.

Det som ges större vikt än bildernas kognitiva funktion i denna studie är bildernas 

känslomässiga och ontologiska funktion (se kapitel  1).  Det som har behandlats  i  detta 

kapitel  är  inte  i  huvudsak  den  kunskap  informanterna  förvärvade  kognitivt  genom 

bilderna, men de sinnliga upplevelser som uppdagades i samband med att de betraktade 

bilderna. Även dessa kan förstås som en form av reflektion. I samband med bild 1, t.ex., 

urskiljdes  elementen  ”att  ha  allt”  och  ”att  aldrig  bli  nöjd.”  Bilden  gestaltar  enligt 

informanterna  en  kvinna  som har  allt  men  som inte  är  tillfredsställd,  och  som aldrig 

kommer att bli det heller, eftersom hon längtar efter någonting som hon inte kan få. I en 

vidare bemärkelse stimulerade bilden reflektion över dessa element i det abstrakta. Genom 

att  begrunda  bilden  konfronterades  informanterna  med  frågor  över  huruvida  en  hög 

materiell  standard är en fungerande väg till  att  uppnå lycka och tillfredsställelse.  Den 

sociala status som informanterna tillskrev kvinnan på bilden har, enligt informanterna, en 

kulturell  betydelse  förknippad  med  just  lycka  och  tillfredsställelse.  Vid  begrundan  av 

bilderna kom dock informanterna att ifrågasätta huruvida en sådan social status verkligen 

är en fungerande väg till lycka och tillfredsställelse.13 På så sätt fungerade bilden som ett 

objekt för abstrakt begrundan i det avseende att den stimulerade reflektion över känslor av 

begär och tillfredsställelse, samt hur sådana känslor kan tolkas i relation till en viss social 

status (jfr. Turner, 1967: 54). 

Detta kapitel har behandlat det empiriska materialet genom att åskådliggöra några 

av de element som kan urskiljas i informanternas upplevelser av bilderna. De element som 

urskiljts kan sammanfattas enligt följande: Begär och tillfredsställelse (bild 1); ensamhet 

och tillhörighet (bild 2);  begriplighet och obegriplighet (bild 2);  frihet  och fångenskap 

(bild 3); struktur och antistruktur (bild 3); kraft och kraftlöshet (bild 3, 4); självbevarelse 

13 I detta  avseende är det nämnvärt att  både Lars och Maja betonade att syftet med bilderna  inte är att 
stimulera sådan reflektion.
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och  kapitulering  (bild  4).  Utifrån  dessa  element  kan  bilderna  förstås  som  objekt  för 

abstrakt  begrundan  i  den  bemärkelse  att  de  stimulerar  reflektion  över  känslomässiga 

tillstånd  och  dessas  relation  till  givna  situationer.  I  en  vidare  bemärkelse  fyller  dessa 

objekt en ontologisk funktion – de stimulerar reflektion över vårat vara i världen och utgör 

byggstenar för vår upplevelsesfär. Detta behandlas i följande kapitel.  
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3. Fantasins sfär

I föregående kapitel behandlades studiens empiriska material utifrån ett perspektiv 

av  abstrakt  begrundan.  I  detta  kapitel  kompletteras  detta  med  begreppet  semantiska 

molekyler. Vidare behandlas hur informanternas upplevelser av bilderna kan förstås som 

byggstenar  för  en  gemensam  upplevelsesfär.  Detta  görs  genom  att  behandla 

informanternas upplevelser av bilderna utifrån en sfär av fantasi. Slutligen sammanfattas 

uppsatsen genom att belysa hur bilderna kan begripas som symboler ur ett ontologiskt 

perspektiv. 

Semantiska molekyler

I föregående kapitel behandlades det empiriska materialet för studien genom att 

åskådliggöra några av de element14 som informanterna gav uttryck för då de betraktade 

bilderna. De element som åskådliggjorts i föregående kapitel utgör dock enbart ett fåtal av 

de element som kan urskiljas  i  informanternas upplevelser av bilderna.  Elementen har 

behandlats  två  och  två  i  mån om att  underlätta  en kognitiv  förståelse  för  hur  de  kan 

betraktas som objekt för abstrakt begrundan. I informanternas upplevelser av bilderna kan 

dock ett flertal element urskiljas. Dessa kan tolkas i en mängd olika kombinationer och 

förstås  ur  ett  flertal  perspektiv.  Elementen  i  bilderna  bör  därmed  inte  betraktas  som 

strukturerade motsägelser, men som kluster av element som tillsammans framställts i en 

unik gestaltning och på så sätt fungerar som objekt för abstrakt begrundan (jfr. Turner, 

1967: 98, 99). 

Som objekt för abstrakt begrundan är dessa bilder mycket komplexa. De kan brytas 

ned  till  en  mängd  element  som  alla  kan  härledas  till  vidare  betydelser  och  större 

sammanhang.  I  detta  avseende  är  det  passande  att  tala  om  bilderna  som  semantiska 

molekyler (Turner,  1967:  103).  Bilderna  består  av en  uppsättning  element  som 

sammanfogas i en egendomlig gestaltning och som i olika kombinationer ger uttryck för 

en mångfald olika betydelser.15 I  en vidare bemärkelse kan därmed objekt för abstrakt 

14 Det  är  värt  att  belysa  att  dessa  element  i  en  vidare  bemärkelse  kan  betraktas  som fenomen.  Detta 
eftersom de utgjorde aspekter av informanternas sinnliga upplevelse och i många fall var gemensamma, 
eller likartade, informanterna emellan. Fortsättningsvis kommer dock begreppet  element att användas i 
detta avseende, det är dock värt att hålla i åtanke att dessa element kan betraktas som fenomen.

15 I detta avseende kan det vara intressant att beakta följande ord av Edith Turner: ”The ritual symbol, I 
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begrundan förstås som en egenskap av semantiska molekyler. Semantiska molekyler är ett 

begrepp som Turner använder i mån om att belysa att symboler i allmänhet inte enbart har 

en enstaka betydelse, men en mängd olika betydelser (Turner, 1967: 50 ff). 

Utifrån informanternas upplevelser av bilderna kan dessa förstås som semantiska 

molekyler.  De  består  av  en  uppsättning  element  som  gestaltas  tillsammans  i  en 

egendomlig kombination. Dessa element är inte unika i sig men kan härledas till betydligt 

mer omfattande sammanhang. Sådana sammanhang är lämpliga att benämna metaforiska 

system.16 Med  metaforiskt  system avses  kulturella  strukturer  genom  vilka  vi  finner 

betydelse för, och orientera oss i, världen. Metaforiska system är kulturella strukturer för 

mening  (lingvistiska,  semantiska,  kognitiva  etc.)  genom vilka  vi  skapar  förståelse  för 

världen och vår relation till den. Semantiska molekyler är på så sätt estetiska objekt i vilka 

element  ur  ett  metaforiskt  system  sammanfogas  i  en  egendomlig  gestaltning  vilket 

stimulerar abstrakt begrundan. Ett exempel på detta finnes i informanternas upplevelser av 

bild 3. I samband med denna urskiljdes elementet ”att känna sig fången i kulturella normer 

och vanemönster,” och elementet ”att frigöra sig från kulturella normer och vanemönster.” 

Dessa element kan bl.a. härledas till psykoanalysen, i enlighet med vilken  jaget uppstår 

genom  en  konflikt  mellan  överjaget och  detet,  det  vill  säga  kulturella  normer  och 

”naturliga” drivkrafter. Vidare menade informanterna att frigörelsen från kulturella normer 

gestaltas i form av en explosion. En explosion ur vilken en ny form av vara uppstår. Detta 

kan bl.a. härledas till evolutionsteorin, och vår kulturs ”skapelsemyt,” nämligen Big Bang, 

i enlighet med vilken hela världens vara uppstod ur en explosion. 

De element som urskiljts i  informanternas upplevelser av bilderna är alltså inte 

unika i sig, men kan härledas till betydligt mer omfattande metaforiska system. På så sätt 

kan bilderna begripas som kluster av element knutna till kulturella metaforer genom vilka 

vi skapar förståelse för världen och vår relation till den. I enlighet med detta kan bilderna 

förstås  som  semantiska  molekyler  vilka  fyller  en  funktion  som  objekt  för  abstrakt 

begrundan. Bilderna uppdagar upplevelser som inte är isolerade för betraktaren, men som 

tillhör en intersubjektiv upplevelsesfär. 

I  följande  delkapitel  behandlas  hur  de  element  som  urskiljts  i  informanternas 

found, has its own formal principle.  It  could be no more reduced to, or explained by, any particular 
category of secular behavior or be regarded as the resultant of many kinds of secular behavior, than an 
amino-acid molecular chain could be explained by the properties of the atoms interlinked by it.” (Turner, 
1985: 6) 

16 Begreppet metaforiska system är i huvudsak influerat av Julian Jaynes behandling av metaforens vikt för 
det mänskliga medvetandet och för vår förståelse av världen: ”Understanding a thing is to arrive at a 
metaphor for that thing by substituting something more familiar to us.” (Jaynes, 2000: 52)
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upplevelser av bilderna kan förstås utifrån en sfär av fantasi. Vidare visas i delkapitlet som 

följer  hur sfären av fantasi  kan förstås som en grundläggande aspekt av en gemensam 

upplevelsesfär. 

Former av fantasi

I det empiriska materialet, som behandlats i kapitel 2, framgår att informanternas 

betraktelser  av  bilderna  till  viss  del  gett  upphov  till  gemensamma,  eller  likartade, 

upplevelser. Dessa upplevelser, vilka också benämns element, är inte befintliga i bilderna 

per se, men har uppdagats i en sfär av informanternas fantasi, vilken stimulerats och tagit 

form i samband med att informanterna betraktat bilderna. Kvinnan i bild 3 är exempelvis 

inte ett obesjälat objekt. Lika lite är kvinnan i bild 1 drömmande. Det enda som faktiskt är 

i  bilderna  (i  den  bemärkelse  att  det  talar  för  bildernas  fysiska  manifestation)  är  den 

visuella  skepnaden  av  bildernas  motiv,  i  färg,  form  och  kroppsliga  uttryck.  Vad  än 

informanterna  upplevde  att  dessa  kvinnor  befinner  sig  i  för  tillstånd  tillhör  denna 

upplevelse en sfär av deras fantasi.  Det empiriska materialet redogör på så sätt för de 

attribut som informanterna ”läst in i” eller ”projicerat på” bilderna – deras upplevelser av 

bilderna  tillhörde  dem själva,  inte  bilderna  i  sig.  Dessa  upplevelser  var  i  många  fall 

gemensamma informanterna emellan, vilket tyder på att där föreligger kulturella idéer och 

föreställningar  i  anknytning  till  bildernas  visuella  färgsammanställningar,  samt  till  de 

kroppsliga stanser och uttryck som utgör bildernas motiv. De gemensamma upplevelser, 

idéer och föreställningar som åskådliggjorts i det empiriska materialet benämns i denna 

studie  element.  Dessa  antyder  att  där  föreligger  likartade  typer  av  associationer  till 

bilderna informanterna emellan, i form av känslor och varseblivning, som stimuleras och 

uppdagas i samband med att bilderna betraktas.17 Dessa associationer är, åtminstone till 

viss del, kulturella element, och återspeglar därmed en kollektiv föreställningsvärld – en 

gemensam sfär av fantasi. 

Informanternas upplevelser av bilderna, som behandlats i föregående kapitel, ger 

inte  uttryck  för  bildernas  visuella  utformning  per  se,  men  för  de  associationer  och 

föreställningar som uppdagats i samband med att informanterna betraktat bilderna. I detta 

avseende betraktas bildernas element som former av fantasi. Med fantasi åsyftas all form 

av varseblivning som inte blott återger en fysisk, objektiv verklighet. Fantasi tar därmed 

inte  enbart  form  av  visuella  föreställningar,  men  av  varseblivning  med  samtliga 

17 I detta avseende är det intressant att ta i beaktning att Ndembu ofta talar om symboler i termer av ”att 
synliggöra” eller ”att uppenbara” (Turner, 1967: 48).
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sinnesorgan,  och  genomsyrar  på  så  sätt  den  totala  sinnliga  upplevelsen  av  världen.  I 

enlighet  med detta  har  Thomas J.  Csordas argumenterat  för att  fantasi  inte  enbart  bör 

förstås som abstrakta representationer, i form av visuell och ”mental” fantasi, men som 

kroppslig förnimmelse, det vill säga kinestetisk varseblivning (Csordas, 1993: 148). Ett 

sådant resonemang kan styrkas med en uppsjö antropologiska fältarbeten. Till dessa hör 

Marlene Dobkin de Rios studie på medicinskt bruk av Ayahuasca18 i Amazonas, i vilken 

hon  dokumenterar  intensiva  kinestetiska  ”hallucinationer.”  Dessa  karaktäriseras  bland 

annat av upplevelser av att en boaorm, Ayahuasca-plantans skyddsande, tränger in i den 

egna  kroppen (Dobkin  de Rios,  1972:  120).  I  likhet  med detta  har  Kathryn Rountree 

dokumenterat kvinnors upplevelser av att den egna kroppen formas utifrån, eller förenas 

med, närvarande individer eller gudomligheter under vistelser på särskilda heliga platser 

(Rountree, 2006: 98). 

Vad beträffar Lars,  Maja och Olivia beskrev de i  huvudsak sina upplevelser av 

bilderna i termer av känslor och visuell varseblivning, men även med förnimmelser av 

dofter och ljud. Av dessa är det förstnämnda av särskilt intresse. Huruvida de känslor som 

informanterna  beskrev  i  samband  med  bilderna  bör  betraktas  som  fantasi  eller  ej 

diskuteras inte i denna uppsats. Det är dock värt att belysa att de känslor som beskrevs av 

informanterna inte i första hand gav uttryck för deras ”personliga” reaktioner på bilderna, 

så som reaktioner av ”gillande” och ”ogillande” (sådana reaktioner förekom, men de fick 

lite utrymme i det empiriska materialet). Det som behandlats i det empiriska materialet, å 

andra sidan, är de känslor som informanterna upplevde att bildernas motiv ger uttryck för. 

Eftersom dessa  känslor  i  många  fall  var  gemensamma  informanterna  emellan  kan  de 

tolkas i ljuset av en gemensam föreställningsvärld – en gemensam sfär av fantasi. 

Informanternas upplevelser av bilderna betraktas därmed som element tillhörande 

en sfär av deras fantasi.  Dessa element är  gemensamma, eller  likartade,  informanterna 

emellan och utgör aspekter av deras sinnliga upplevelsesfär. Elementen utgör byggstenar 

som i kombination med varandra stimulerar  en viss typ av upplevelse eller  reflektion. 

Eftersom både Lars, Maja och Olivia antydde att deras upplevelser av bilderna inte hade 

någon anknytning till  en fysiskt befintlig verklighet är  det  lämpligt  att  behandla dessa 

element som former av fantasi. 

18 Ayahuasca är en brygd vars huvudsakliga ingrediens är en ranka med samma namn. Det mest aktiva 
ämnet i Ayahuasca är DMT, vilket är en kraftigt hallucinatorisk substans. Förtäring av Ayahuasca medför 
att individen träder in i ett värld av ”vanföreställningar” (som vi kallar det i västvärlden). (Dobkin de 
Rios, 1972)
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En gemensam upplevelsesfär

I  föregående  delkapitel  begrundades  fantasins  roll  vad  gäller  informanternas 

upplevelser av bilderna. De upplevelser som behandlats i det empiriska materialet är inte i 

första  hand  beskrivningar  av  bildernas  visuella  utformning,  men  av  föreställningar 

tillhörande  en  sfär  av  informanternas  fantasi,  som  uppdagats  i  samband  med  att  de 

betraktat  bilderna.  Vidare  genomsyrade  sfären  av  fantasi  inte  blott  de  visuella 

föreställningar genom vilka informanterna upplevde bilderna, men även andra aspekter av 

deras  upplevelse,  däribland  känslor.  I  detta  delkapitel  behandlas  hur  informanternas 

upplevelser av bilderna kan betraktas utifrån en gemensam upplevelsesfär. 

Med utgångspunkt  i  att  upplevelse  är  summan av  varseblivning  med våra  fem 

sinnen, i form av inre och yttre stimuli, och, beroende på hur man ser på det, psykologiska 

funktioner  så  som känsla  och kognition,  kan  reklambilder  begripas  som medel  för  att 

forma och upprätthålla en upplevelsesfär. Denna upplevelsesfär är aldrig enbart ett resultat 

av inre eller  yttre stimuli,  fantasi  eller verklighet,  subjektiv eller  objektiv förståelse av 

världen, men alltid en kombination av de båda. 

De element som urskiljts i informanternas upplevelser av bilderna (se kapitel 2) 

kan dock inte enbart förstås som föreställningar i en sfär av deras fantasi. Inte heller kan 

de enbart förstås som rena återgivanden av bilderna per se, det vill säga bildernas visuella 

utformning.  Snarare  bör  informanternas  upplevelser  av  bilderna  förstås  utifrån  en 

dialektisk relation mellan bildernas visuella utformning och den sfär av fantasi  genom 

vilken informanterna upplevde bilderna. Informanternas upplevelser av bilderna tog på så 

sätt  form  genom  en  relation  mellan  bildernas  visuella  utformning  och  en  sfär  av 

informanternas fantasi. Denna sfär, de föreställningar som tog form i den, uppdagades i 

samband med  bildernas  visuella  utformning.  Samtidigt  upplevdes  bilderna  genom och 

utifrån dessa föreställningar. På så sätt kan informanternas upplevelser av bilderna endast 

begripas  som  en  dialektisk  relation  mellan  fantasi  och  verklighet,  inre  och  yttre 

varseblivning, observatör och det observerade. Eftersom de föreställningar genom vilka 

informanterna  upplevde  bilderna  i  många  fall  var  gemensamma,  eller  likartade, 

informanterna emellan kan bilderna förstås utifrån att de bidrar till att forma en gemensam 

upplevelsesfär. Denna upplevelsesfär befinns inte i bilderna per se. Inte heller befinns den 

enbart  i  en  sfär  av  informanternas  fantasi.  Snarare  befinns  denna  upplevelsesfär  i 

informanternas  relation  till  bilderna  –  i  en  dialektik  mellan  de  föreställningar  som 

uppdagades då de betraktade bilderna och de upplevelser av bilderna som tog form genom 
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dessa  föreställningar.  Eftersom  informanterna  gav  uttryck  för  att  bilderna  inte  blott 

uppdagade visuella föreställningar,  men även känslor, och i  ett  fåtal  fall  även ljud och 

dofter,  kan  den  upplevelsevärld  som  bilderna  förmedlar  förstås  utifrån  ett  vidare 

perspektiv  av  upplevelse.  Ett  sådant  perspektiv  innefattar  varseblivning  med  samtliga 

sinnesorgan, inte enbart visuell varseblivning. 

Informanternas upplevelser av bilderna kan begripas som element av en gemensam 

upplevelsesfär.  Detta  eftersom  upplevelserna  av  bilderna  inte  enbart  återgav  dessas 

visuella utformning, men också tog form genom föreställningar tillhörande i en sfär av 

informanternas fantasi. Eftersom de element som åskådliggjorts i det empiriska materialet 

inte  är  befintliga  i  bildernas  visuella  utformning  per  se kan  informanternas  likartade 

upplevelser av bilderna betraktas som element vilka utgör byggstenar för en gemensam 

upplevelsesfär. 

Ontologiska perspektiv

I  föregående delkapitel  belystes hur de element som åskådliggjorts  i  bilderna,  i 

form av de  gemensamma föreställningar  som uppdagades  då  informanterna betraktade 

dessa, kan förstås utifrån en gemensam upplevelsesfär. Till detta hör att informanternas 

upplevelser av bilderna inte i första hand gav uttryck för bilderna per se, men för den sfär 

av fantasi genom vilken informanterna upplevde bilderna. I detta avseende är det viktigt 

att förstå att  fantasi inte åsyftar någonting som helt enkelt inte är verkligt, vilket är den 

vanliga innebörden av begreppet.  Snarare  åsyftar  det  en fundamental  aspekt  av hur vi 

upplever verkligheten. Fantasins sfär är en sfär genom vilken vi bemöter världen i vårt 

vardagliga vara i den.  Därmed kan denna studie förstås som ett ontologiskt närmande av 

dessa bilder. Reklambilder är inte blott bilder som genom dess estetiska utformning leder 

vår  uppmärksamhet  till  en  viss  produkt,  och,  som Maja  uttryckte  det,  skapar  ett  ”ha-

begär.” Det är även bilder som genom dess estetiska utformning uppdagar en upplevelse 

av  världen,  som,  genom  en  sfär  av  fantasi,  sträcker  sig  bortom  gränserna  för  blotta 

förnimmelser av materiella objekt. De element som urskiljts i informanternas upplevelser 

av  bilderna  är  föreställningar  genom  vilka  informanterna  upplevde  bilderna.  Dessa 

element  är  föreställningar  tillhörande  sfären  av  fantasi,  genom  vilka  en  gemensam 

upplevelsesfär tar form och genom vilka vi bemöter världen. 

I  enlighet  med  detta  är  det  värt  att  beakta  Martin  Heideggers  ontologiska 

perspektiv på konstverk. Verket, menar Heidegger, ställer upp en värld, och håller världens 
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öppenhet  öppen (Heidegger,  2005:  41).  I  denna  bemärkelse  vidgar  verket,  i  detta  fall 

bilderna, våran upplevelsesfär genom en sfär av fantasi. De förvaltar en miljö som inte 

enbart består av förnimmelsen av fysiska, det vill säga ”verkliga,” objekt, men som består 

av förnimmelsen av fysiska objekt genom en sfär av fantasi. Genom bilderna förnimmer vi 

en värld bortom världen genom vilken vi bemöter ”verkligheten” i vårat vardagliga vara i 

den. 

De element  som urskiljts  i  informanternas  upplevelser  av  bilderna  kan  därmed 

begripas utifrån ett ontologiskt perspektiv. Nämligen som föreställningar genom vilka vi 

bemöter  verkligheten  i  vårat  vardagliga  vara i  den.  I  en vidare  bemärkelse kan  dessa 

element förstås som föreställningar tillhörande en sfär av fantasi genom vilka vi skapar 

och upprätthåller en gemensam upplevelsesfär. Bilderna förvaltar en värld bortom världen. 

Detta är någonting som återkommande betonas av Turner i hans behandling av teater och 

drama som en modern form av liminalitet.  Drama,  menar  Turner,  skapar  en alternativ 

värld som inte  återfinns i ”verkligheten” (Turner, 1988: 27). I  denna alternativa värld 

löses kulturella uppfattningar och strukturer upp till mindre beståndsdelar (element) och 

”blir lekta med” på ett sätt som inte genom direkt varseblivning19 kan återfinnas i naturen 

eller bland kulturella normer (Turner, 1988: 25). 

I detta avseende fungerar bilderna som medel för att stimulera reflektion kring den 

egna kulturen och individens relation till denna utifrån en sfär av fantasi. Bilderna kan 

begripas som symboler i den bemärkelse att de, i egenskap av att vara både objekt för 

abstrakt begrundan och semantiska molekyler, ger betraktaren möjlighet att träda in i en 

alternativ värld i vilken hon kan ”leka med” och reflektera över kulturella element. Detta 

beskrevs väl av Olivia, som mot slutet av sina betraktelser av bild 2 urskiljde två, som hon 

benämnde  det,  ”plan”  i  sin  upplevelse  av  bilden.  Det  första  planet  bestod  i  vad  hon 

upplevde att bilden ger uttryck för: Att det är värt att avstå från saker för att vänta in det 

bästa. Ibland, menade hon, är det lockande att falla för en frestelse som verkar värd sitt 

pris, men som i längden inte ger någon tillfredsställelse utan som bara leder till tomhet – 

att det är lätt att förblindas av vad som är viktigt, och vad som inte är det. Det andra planet 

bestod i  att  bilden förmedlar attribut  som många,  enligt  Olivia,  tror är  åtråvärda i  det 

västerländska samhället, däribland skönhet, rikedom, glamour och ”tom sexualitet.” Till 

detta  tillskrev  hon  även  bildens  egenskap  av  att  vara  en  flyktig  fantasi. 

Konceptualiseringen av dessa två plan sammanfattade Olivia med att ”den [bilden] talar 

19 Direkt varseblivning åsyftar varseblivning av fysiska objekt. Detta har i denna uppsats benämnts yttre 
varseblivning.
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till mig från olika dimensioner.” 

Utifrån ett ontologiskt perspektiv kan dessa bilder förstås som byggstenar för en 

gemensam  upplevelsesfär.  De  förvaltar  en  miljö  som  inte  är  befintlig  i  den  fysiska 

verkligheten, men som befinns i ett samspel mellan den fysiska världen och en gemensam 

sfär av fantasi. Utifrån ett perspektiv av Turner fungerar fantasins sfär som ett rum för 

reflektion kring den egna kulturen och vår relation till den. Fantasins sfär är dock betydligt 

mer omfattande än att enbart fungera för reflektion kring den egna kulturen – den förvaltar 

en gemensam upplevelsesfär genom vilken vi bemöter världen i vårat vardagliga  vara i 

den. 

Konsumtionssamhällets metafysik

I  boken  The  Perception  of  the  Environment anmärker  Tim  Ingold  att 

antropologiska studier tenderar behandla jägar-och-samlar-samhällen utifrån två vitt skilda 

förhållningssätt; det ”naturalistiska” och det ”kulturalogiska.” Det förstnämnda behandlar 

hur människor i dessa samhällen interagerar utifrån deras praktiska och tekniska leverne, 

vilket  tar  form  via  deras  relation  till  miljön  och  bruket  av  naturliga  resurser;  det 

sistnämnda behandlar hur deras upplevelsevärld konstrueras genom en föreställningsvärld, 

det  vill  säga en sfär  av fantasi,  vilket  tar  form genom myter,  religion och ceremonier 

(Ingold, 2000: 9). Denna separation menar Ingold inte är gynnsam. Detta just eftersom den 

förutsätter en separation mellan det naturligt verkliga (den fysiska verkligheten) och det 

kulturellt  föreställda  (fantasins  sfär).  Vidare  menar  han  att  denna  separation  måste 

ifrågasättas i mån om att, som Ingold uttrycker det, ”komma till botten med,” det vill säga 

skapa en ontologisk förståelse för,  dessa människors varseblivning av världen (Ingold, 

2000: 9).

Liknande  problem återfinns  i  behandlingen  av  den  västerländska  kulturen,  och 

därmed också i förståelsen för reklambilder och konsumtionssamhället överlag. Att vi äger 

förmågan att göra en kognitiv åtskillnad mellan vad som är verkligt och vad som tillhör en 

sfär av fantasi bör inte förväxlas med att en sådan åtskillnad är befintlig i vår vardagliga 

upplevelse av världen. I likhet med jägar-och-samlar-kulturer lever vi i en oskiljaktig sfär 

av naturlig verklighet och kulturella föreställningar – i en upplevelse av världen som tar 

form genom en sfär av fantasi.  Reklambilder ställer  upp en värld,  och håller  världens 

öppenhet öppen. De förvaltar en värld bortom världen, genom vilken vi får möjlighet att 

reflektera över tankar och funderingar rörande vår existens. Därmed är det nödvändigt att 
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behandla reklambilder som en del av konsumtionssamhällets metafysik. De förvaltar en 

värld bortom världen, som håller den öppen och ledsagar oss i vårat vara i den. 

Syftet med denna studie har varit att framhålla ett ontologiskt perspektiv på hur 

reklambilder kan förstås som symboler. Detta innebär en definition av begreppet  symbol 

som inte enbart behandlar symboler som en form av ett tecken, vars syfte kan reduceras 

till  att  förmedla  en identitet  eller  grupptillhörighet,  eller  att  förmedla  information.  Ett 

ontologiskt  perspektiv på symboler  innebär en behandling av dessa som medel  för att 

skapa och upprätthålla en upplevelsesfär, samt att öppna upp denna i olika ”dimensioner.” 

Genom reklambilder träder vi in i en sfär som framför allt inte är. Men just i egenskap av 

att den inte är öppnar den upp vår upplevelse av världen och får oss att reflektera över den 

i det abstrakta – bilderna talar till oss från olika dimensioner. På så sätt förvaltar dessa 

bilder en värld bortom världen, vilken inte är helt isolerad för betraktaren, men som tillhör 

en gemensam sfär av fantasi. Att bilderna ger uttryck för någonting som inte är verkligt 

bör  därför  inte  avfärdas  som ”tom” fantasi,  men  bör  istället  betraktas  som en  ytterst 

väsentlig aspekt av vår relation till världen, och för formandet och upprätthållandet av en 

gemensam upplevelsesfär.  I  detta  avseende  är  det  inte  värdefullt,  om ens  möjligt,  att 

åtskilja fantasi  och verklighet,  observatör från det observerade,  eftersom det är  genom 

denna sfär av fantasi som vi bemöter verkligheten och etablerar en relation till den. 
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Bildmaterial 

Nedan följer listor över länkar på vilka respektive bild kan beskådas. Samtliga 
länkar är senast kontrollerade den 20:e mars 2010. 

Bild 1 – Luis Vuitton (Madonna edition advertising campaign fall 2009):

http://www.stylesearch.se/storage/albums/16b6037c-a741-409a-8f12-
8d2152c73586big.jpg 

http://www.refinery29.com/img/louis-vuitton-fall-ad-campaign-madonna.jpg

http://www.wonderlandmagazine.com/blog/wp-
content/uploads/2009/07/madonna-fw0910-mdeer2-600x388.jpg

http://media.wwd.com/images/processed/wwd/2009/07/01/memo/landscape/
00-main/vuitton_madonna_ad1.jpg

http://2.bp.blogspot.com/_c5qivydLnbU/SkoRGnG72GI/AAAAAAAAAmQ
/0x7oemIq59U/s400/Madonna_for_Louis_Vuitton_07.JPG

http://2.bp.blogspot.com/_4bIsn19auEQ/SkoS5KJ5BoI/AAAAAAAABU0/_
JrtDvmaJiI/s400/Madonna%2Bfor%2BLouis%2BVuitton%2B02.jpg

http://www.handbags800.com/wp-
content/uploads/2009/07/09.07.12santoriniMadonnaandLouisVuitton_thumb.
jpg

http://1.bp.blogspot.com/_2MN38F5Q48c/SqjbMWKNR7I/AAAAAAAAVn
M/Q6OuSMPhlOU/s320/1_Madonna_3.jpg

http://www.catwalkqueen.tv/madonna_louisvuitton_aw200910_pic1.jpg

http://1.bp.blogspot.com/_rahT757Jgu0/SlHlwsnTUEI/AAAAAAAABdQ/h
YvLodV7AKQ/s400/louisvuitton_advert1news.jpg

http://4.bp.blogspot.com/_QnqiRAzSw5k/SmCNmbZsGbI/AAAAAAAAAp
c/fjRK3xuYBVk/s400/ads2.jpg

http://allaboutmadonna.com/images/news/09_06_29_01_l.jpg

Bild 2 – Prada (Prada, L'Eau Ambrée advertising campaign fall 2009): 

http://pursuitist.com/wp-content/uploads/Prada-launches-L
%E2%80%99Eau-Ambr%C3%A9e-perfume.jpg 

http://www.mimifroufrou.com/scentedsalamander/images/Eau-ambree-
prada-ad.jpg

http://i32.tinypic.com/24uvzoo.jpg

http://i.models.com/i/db/2009/7/8616/8616-500w.jpg

http://network.nationalpost.com/np/blogs/theampersand/Prada%20eau
%20Ambr%C3%A9e%20ad.jpg
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http://2.bp.blogspot.com/_KaHjZDGwXR8/SsQSzjLhatI/AAAAAAAACaU/
jbD04OjcyuE/s400/PradaAmberA3+-+low.jpg

http://2.bp.blogspot.com/_uB-BSH_BgAs/SmCiginZt1I/AAAAAAAAG1g/-
BQCfcIuNVw/s400/Prada+L%E2%80%99Eau+Ambr
%C3%A9e+Fragrance+photo+Steven+Meisel+hair+Guido+Makeup+pat+M
cGrath+model+Viktoriya+Sasonkina+Toni+Garrn+Women+Management+N
ew+York+Blog.jpg

http://www.webluxe.net/wp-content/uploads/2009/09/Prada-lEau-dAmbr
%C3%A9e.jpg

http://www.shoppingblog.com/pics/prada_leau_ambree.jpg

http://www.shortlistid.net/wp-content/uploads/2009/10/pradaambera3-
low.jpg

http://lookbooks.com/files/profile_media/4a64f3da-7c1c-4c22-8ee7-
16864b7db902/lg_4a64f3ed-9570-432c-9257-
232e4b7db902_1248130029_8616-500w.jpg

http://blog.geebeauty.com/wp-content/uploads/2009/10/eau-ambree-prada-
ad.gif

http://femina.se/wp-content/uploads/2009/09/PradaAmberA3-low.jpg

http://www.luxuryblog.org/upload/200909121938381125.jpg

http://www.moodiereport.com/images/prada%20eau%20lambree%20ad
%20visual.jpg

http://3.bp.blogspot.com/_ogSQjynqHEE/SrKjx1IbVZI/AAAAAAAABM8/
owpco1hRs_k/s400/PRADA+FRAGRANCE.jpg

http://1.bp.blogspot.com/_scczN8MdyKw/SpRcJFHOcAI/AAAAAAAAEtA
/pJOSHvUxkD4/s400/Pradal%27eauambree.jpg

http://3.bp.blogspot.com/_RJG3gnDznBg/Sq7cA8ULPXI/AAAAAAAAA8o
/a9RJE-Pijjs/s400/Prada%2BL%25E2%2580%2599Eau%2BAmbr
%25C3%25A9e%2BFragrance.jpg

Bild 3 – Viktor & Rolf (Viktor & Rolf, Flowerbomb advertising campaign fall 2009):

http://lookbooks.com/files/profile_media/49afcdeb-4a18-41cb-a017-
50454b7db902/lg_49afce03-2b18-4bcc-a18d-
5ed74b7db902_1236258307_5018-500w.jpg 

http://fabriken.akestamholst.se/akestamholst/images/flowerbomb.gif

http://3.bp.blogspot.com/_p373AM0j3Rc/Sm15Z7PMKUI/AAAAAAAABR
0/34OSVvSfb18/s320/isabelifontana-viktorrolf-flowerbomb.jpg

http://www.vivecafljungdahl.se/blogg/flowerbomb.jpg

http://www.cupcake.fr/trendy/wp-
content/uploads/2009/05/victor_and_rold_flowerbomb.jpg

http://bipsblog.files.wordpress.com/2008/07/luxuryperfume-
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