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Abstract 
Syftet med denna studie har varit att undersöka innebörden av begreppet the female 

gaze i musikvideor. Fyra musikvideor valdes utifrån en lista som bloggen Audiofemme 

(2019) menar representerar en kvinnlig blick. Dessa musikvideor analyserades sedan 

med hjälp av semiotisk metod för att besvara hur könsrollerna framställdes, samt vad 

som utmärkte videorna i förhållande till en kvinnlig blick. Den semiotiska analysens 

resultat jämfördes med Audiofemmes motiveringar till varför musikvideorna går att 

tolka som att de är utifrån en kvinnlig blick. Resultatet visade att i tre av fyra 

musikvideor hade de kvinnliga karaktärerna intagit ett betraktande likt Laura Mulveys 

(1999) teori om den manliga blicken. Resultatet visade också att dessa tre musikvideor 

enbart speglades ur ett kvinnligt perspektiv som fortfarande är kvar i den manliga 

blicken. I en video visade resultatet däremot på att den representerar ett annat synsätt 

som är i motsats till teorier om objektifierat betraktande samt teorier om hur kvinnor 

ofta gestaltas i visuella uttryck. 

 

Keywords 
blickar, representation, musikvideor, female gaze, male gaze, semiotik  



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................. 1 

1.1 Syfte & frågeställning ....................................................................... 2 

1.2 Avgränsningar .................................................................................. 2 

1.3 Etiska övervägande .......................................................................... 3 

1.4 Teori och tidigare forskning .............................................................. 3 

1.4.1 Representation ........................................................................... 3 

1.4.2 Blicken och att betrakta ............................................................. 4 

1.4.3 Att göra kön ............................................................................... 6 

1.4.4 Bildkomposition och gester ........................................................ 7 

1.5 Metod och urval ................................................................................ 8 

1.5.1 Semiotik ..................................................................................... 8 

1.5.2 Genomförande ............................................................................ 9 

1.5.3 Val av musikvideor .................................................................... 10 

2. Resultat och analys .............................................................. 11 

2.1 She Keeps Me Warm med Mary Lambert ....................................... 11 

2.2 Honeytrap med Throwing Shade ................................................... 13 

2.3 Call me maybe med Carly Rae Jepsen ........................................... 15 

2.4 Break up with your girlfriend, i’m bored med Ariana Grande ........ 18 

2.5 Jämförelse och sammanfattning ................................................... 20 

3.  Diskussion .......................................................................... 23 

4.  Källförteckning ..................................................................... 25



 

 

1 

1.Inledning 

Männen ger akt på kvinnorna. Kvinnorna ger akt på sig själva när de är iakttagna. Detta 

bestämmer inte bara de flesta relationerna mellan män och kvinnor utan även kvinnornas relation 

till sig själva. Iakttagaren inom kvinnan har manlig karaktär, den iakttagna har kvinnlig. På detta 

sätt förvandlar hon sig själv till ett objekt och närmare bestämt till ett synligt objekt: något man 

ser (Berger, 2018, s.55). 

Att kvinnokroppar ständigt betraktas, kritiseras och objektifieras är inget nytt. Vi är vana att 

se på våra kroppar utifrån samhällets regler och ögon. Människor är omgivna av medier där 

fokus ligger på kroppen, hur den ser ut, hur den rör sig, vad den har på sig. Kroppen kan ses 

som en yta för kulturella inristningar, kroppen blir då en del av kommunikationen. Kroppen 

och den egna identiteten bildar en bild av den man vill vara, som då blir öppen för andra 

(Eriksson & Göthlund, 2012, s.198). Filmteoretikern Laura Mulvey förklarar hur 

kvinnokroppar betraktas på i film och har myntat begreppet the male gaze1. Kvinnorna 

framställs som passiva objekt i bakgrunden och männen är de som är aktiva och för 

handlingen framåt (Mulvey, 1999, s.838). Utifrån hennes teori har fler börjat använda sig av 

den manliga blicken på ett subversivt sätt, bland annat i musikvideor. Denna blick kallas för 

the female gaze, den kvinnliga blicken på svenska. Hur den kvinnliga blicken används och 

tolkas är något som enligt mig behövs uppmärksammas mer, kanske till och med förbättras då 

forskarna inte är helt överens hur man ska definiera den kvinnliga blicken. I denna studie har 

jag valt att se det som ett svar på Laura Mulveys formulering av den manliga blicken. 

Medieforskaren Eva-Maria Jacobsson frågar sig i sin undersökning: ”Can the male gaze be 

reversed, i.e. is there a female gaze?” (Jacobsson, 1999, s.5). Hon kommer fram till att det kan 

finnas en sådan, men att i filmen som hon undersökte framställdes det inte tillräckligt väl. Hur 

ser det ut idag? Skiljer den sig från Mulveys definition av den manliga blicken och i så fall 

hur? Urvalet av musikvideor gjorde utifrån bloggen Audiofemme som har skapats av 

kvinnliga skribenter. De vill lyfta kvinnliga och icke-binära musiker i en industri som de 

menar domineras av män. De skriver att de vill ge utrymme för icke-traditionella former av 

 

1 I denna uppsats kommer begreppet the male gaze att översättas till den manliga blicken.  
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musikjournalistik och att de analyserar musikkultur från ett intersektionellt feministiskt 

perspektiv. De har gjort en lista på sju musikvideor som de hävdar representerar en kvinnlig 

blick. Den här studien kommer att undersöka fyra av dessa musikvideor som de anser är ur en 

kvinnlig blick med hjälp av semiotisk analys, i ett försök att reda ut begreppet.   

 

1.1 Syfte & frågeställning 

Studien syftar till att få ökad förståelse av begreppet den kvinnliga blicken. Genom att göra en 

semiotisk analys av fyra musikvideor som Audiofemme hävdar har en kvinnlig blick som 

utgångspunkt, kommer denna studie söka svar på följande frågeställningar:  

 

1. Vilka representationer av könsroller finns det i musikvideor som anses ha skapats 

utifrån ett kvinnligt perspektiv?  

2. Vad är utmärkande för dessa musikvideor som enligt Audiofemme representerar en 

kvinnlig blick?  

3. Vilka skillnader finns mellan Audiofemmes motivering om varför dessa musikvideor 

representerar en kvinnlig blick och resultatet av den semiotiska analysen i den här 

studien?  

1.2 Avgränsningar 

Jag har valt att analysera fyra musikvideor som är hämtade från bloggen Audiofemme på 

internet. Där har de listat sju musikvideor som de anser representerar en kvinnlig blick. Av 

den anledningen kommer denna studie således bygga på en slags andrahandstolkning, 

eftersom Audiofemme själva anser att dessa karaktäriseras av ett kvinnligt perspektiv och 

blick och att jag gör en tolkning av deras tolkning.  

 

Då det är svårt att veta vad personer i bild identifierar sig som kan uppsatsförfattaren i detta 

fall enbart göra egna tolkningar och formulera egna uppfattningar om personers könsidentitet. 

Men analysen kommer att innefatta alla huvudkaraktärerna i musikvideorna, oavsett 

traditionell könstillhörighet, etnicitet, ras och sexuell läggning. 
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1.3 Etiska övervägande  

Grundläggande forskningsetiska principer har följts under studiens gång. Då studien inte 

innefattar en sådan metod där känsligt material tas upp har principerna inte behövts diskuteras 

vidare (Vetenskapsrådet 2002).  

1.4 Teori och tidigare forskning  

1.4.1 Representation  

Stuart Hall (2013) talar om att representationer är en framställning av uppfattningar i våra 

tankar. Det är förbindelsen mellan uppfattning och språk som får oss att kunna referera till om 

det handlar om den verkliga världen av människor och objekt, eller om det är en fantasivärld 

med fiktiva människor och objekt. Hall menar att det finns två representationssystem, och 

säger att det finns olika sätt att organisera, klassificera och skapa invecklade relationer mellan 

olika uppfattningar. Till exempel att vi människor ser likhet och skillnader för att skapa ett 

förhållande mellan begrepp eller för att skilja begrepp från varandra. Det första systemet 

definieras som mentala representationer, som vi bär runt med i våra tankar. Utan detta skulle 

vi inte kunna tolka världen som meningsfull eller förstå den. För att kunna förmedla sina 

tankar med andra menar Hall att det är viktigt att den som sänder ett meddelande delar samma 

språk med den som tar emot meddelandet. Detta på grund av att vi behöver en gemensam 

förståelse över det som förmedlas i antingen tal, skrift eller i visuella uttryck. Den vanliga 

termen för ord och bilder som innehåller mening är tecken som representerar eller står för det 

vi bär runt i våra tankar (Stuart Hall, 2013, s.3-4). 

 

En representation av en person kan ses som aktiv i visuella uttryck men som egentligen inte 

tillför så mycket för att förändra handlingen i till exempel en film. Dessa handlingar som inte 

tillför något är mentala processer såsom att önska, hoppas, och beteendeprocesser som att titta 

och lyssna, vilket kan utstråla energi samt att det händer saker när det egentligen inte gör det. 

Dessa processer ger en känsla av att vi har tillgång till personens tankar och känslor. I 

tidningsartiklar representeras ofta kvinnor med dessa handlingar, de kan ibland porträtteras 

som fundersamma med titlar som “Hur du förför en man” (Hansen & Machin, 2018, s.193). 
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1.4.2 Blicken och att betrakta 

Enligt Eriksson & Göthlund (2012) är det av stor vikt att ta reda på vem som betraktar och 

vem som blir betraktad. ”Att ”ha” blicken, att kunna titta tillbaka (exempelvis i ett fotografi, i 

ett porträtt), är enligt blickteorierna att inneha makt, aktivitet och möjligheten att framstå som 

ett subjekt.” (Eriksson & Göthlund, 2012, s.67). I boken Practices of looking (2009) skriver 

Struken och Cartwright om olika sätt att se, betrakta och om förståelsen av dess betydelser i 

visuella uttrycksformer. De beskriver också hur blickar påverkar oss som betraktare men även 

hur de som framställs påverkas. De tar även upp psykoanalytikern Jacques Lacans 

beskrivning av blicken och att han i sina senare verk betonar att blicken är en egenskap hos 

objektet och inte hos subjektet som tittar. Han menar att blicken är en process där objektets 

funktion är att göra så att subjektet tittar, men det får oss även att förstå oss själva som subjekt 

som vill titta eller inte kan hjälpa att vi tittar på något. När vi tittar på en bild av en människa, 

upplever vi personen som ett objekt för vårt begär. Men om vi identifierar oss med kamerans 

blick som har ett annat perspektiv på människan, kan vi ändå njuta och fantisera om beröring 

och interaktion utifrån en annan blick än vår egen (Struken & Cartwright, 2009, s.122)? 

Medieforskaren Anja Hirdman tar upp forskaren Henley som menar på att det finns skillnader 

på typen av ögonkontakt mellan män och kvinnor, att det centrala är inte vem det är som ser 

på vem, utan det beror på hur de tittar på varandra. Kvinnorna gestaltas som att de har 

uppmärksamhet mot mannen i bild, medan mannen talar ut mot de som betraktar bilden 

(Hirdman, 2001, s. 53).  

 

Teorier om åskådarnas kön, blicken och kvinnors framställning i klassiska hollywoodfilmer 

har sitt ursprung i filmteoretikern Laura Mulveys essä Visual pleasure and psychoanalysis. I 

den myntade hon begreppet the male gaze, på svenska; den manliga blicken. Detta har blivit 

en viktig del av den feministiska filmteorins utveckling samt är en bra utgångspunkt ifall man 

vill utforska hur kvinnor konstrueras i visuella innehåll och vem det är som betraktar (Van 

Zoonen, 1994, s.88). Mulvey förklarar med hjälp av Freuds psykoanalys den manliga blicken 

i film och dess sexuella obalans. Detta för att visa på hur det patriarkala samhället 

undermedvetet har skapat film som är gjorda för och från en manlig blick. Mulveys förklarar 

närmare att det är ”helpful to understand what the cinema has been, how its magic has worked 

in the past, while attempting theory and a practice wich will challenge this cinema of the past” 

(Mulvey, 1999, s.833). Vidare menar Mulvey att kvinnor skapas i visuella gestaltningar 

utformade ur den manliga betraktarens perspektiv och att kvinnans roll är att bli betraktad och 
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att vara passiv, medan mannen är aktiv och har makten. Kvinnan i film fungerar på två nivåer, 

hon är ett erotiskt objekt för de andra karaktärerna dels är hon är ett erotiskt objekt för 

betraktarna av filmen (Mulvey, 1999, s.838). Mulvey menar att det finns tre synsätt i den 

manliga blicken: kamerans blick, då den återger händelsen från ett så kallad fönstertittar-

perspektiv, voyeurism; rollfigurernas blick, när de ser på varandra. Till sist har vi åskådarnas 

blick, som betraktar slutproduktionen av filmen (Mulvey,1999, s.843). Hon har dock fått en 

del kritik om teorin angående den manliga blicken, då den förhåller sig till en heteronormativ 

utgångspunkt och förbiser kategorier såsom ras och etnicitet bland annat (Brunow, 2013, 

s.66). Men andra filmvetare har utifrån Mulveys teorier undersökt kvinnans 

betraktarperspektiv. 

 

Van Zoonen (1994) menar att det också finns en kvinnlig blick, en så kallad female gaze. Hon 

är kritisk till att njutbart tittande enbart är ett maskulint beteende. Detta är ett perspektiv som 

riktar sig till kvinnor och hur dessa ser på andra kvinnor och män som framställs i visuella 

uttryck. Begreppet hänvisar till kvinnors rätt att inta den aktiva och objektifierande blicken 

som enligt Mulvey traditionellt förknippas med män (Chandler & Munday, 2016).  

 

Konstkritikern John Berger (2018) menar att kvinnor avbildas på ett helt annat sätt än män, 

för att betraktaren alltid antas vara manlig och framställningen av kvinnan är gjord för att 

behaga den manliga betraktaren. Detta menar Berger blir mer tydligt när en ser hur kvinnor är 

positionerade i bilden, om de är vända så att de kollar ut ur bilden mot betraktaren, som anser 

sig själv vara ägaren av blicken. Kvinnor är alltid medvetna om hur de ser ut genom den 

manliga blicken eftersom kvinnor föds in i ett socialt beteende där män är av högre rang 

(Berger, 2018, s..45–57).  

 

Eva-Maria Jacobsson analyserar i sin essä A female gaze? filmen Fatal Attraction som 

medvetet vänt på blicken från en manlig till en kvinnlig blick. Jacobsson ser att det går snabbt 

från att handla om den kvinnliga huvudkaraktären, som är den aktiva och driver historien 

framåt, utifrån en förmodad kvinnlig blick, till att handla om den manliga karaktären. Tittarna 

identifierar sig då med honom och blicken i filmen förändras till att utspela sig från en manlig 

blick (Jacobsson, 1999, s.19). Jacobsson menar att det kanske kan vara en försvarsmekanism 

av männen och ett försvar av den manliga blicken och den patriarkala ideologin. Hon skriver 

”No woman is allowed to attain power over the men. No woman is allowed to be the definer 
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and constructor of a female gaze” (ibid, s.20). Jacobsson har argumenterat om fördelarna med 

Mulveys definition av den manliga blicken som en konstruktion som är beroende av den 

omedvetna rädslan i den patriarkala strukturen. Hon menar att Fatal Attraction kunde ha varit 

en film utifrån en kvinnlig blick med ett feministiskt budskap, men att dessa avsikter förtrycks 

av den rådande sociala ordningen. Jacobsson anser att detta emellertid kan vara början på en 

förändring (Jacobsson, s.25-26).  

1.4.3 Att göra kön   

I boken Genustrubbel tar genusforskaren Judith Butler upp begreppet den heterosexuella 

matrisen som förklarar heteronormen, där mannen och kvinnan är de enda kategorierna som 

ställs i motsats till varandra samt att de båda förväntas ha ett heterosexuellt begär till 

varandra. Detta kan ses på olika sätt påtvingat från naturens sida där det existerar ett kvinnligt 

och ett manligt kön (Judith Butler, 2007, s.13), vilket hon menar definierar vad som är och 

inte är socialt accepterat i samhället. Butler diskuterar vidare att kön och genus är sociala och 

kulturella konstruktioner, men att genus egentligen är något föränderligt och flytande men att 

det ofta hamnar under samma kategori som kön som är det biologiska, samt att dessa kopplas 

till feminint respektive maskulint. Enligt Butler existerar inte kön och genus från början och 

det är inget en individ är, snarare något man gör, vilket är performativt. De skapas av inlärda 

beteenden och upprepade handlingar som är socialt accepterade. Det är utifrån dessa 

handlingar som en person kopplas till ett visst kön (ibid, s.28). Ett exempel kan vara när en 

kvinna sitter med benen i kors så förstärks normen om att kvinnor sitter med benen i kors. 

Detta innebär att ifall en person sitter med benen i kors är det underförstått att den blir 

kopplad till att vara feminin eller kvinna. När man går emot dessa handlingar kallas det för 

subversiv performativitet, vilket Butler (2007) förklarar som motståndshandlingar mot det 

stabila könet. Det kan handla om att man imiterar genus och genom dessa handlingar öppnar 

man upp för fler möjliga könsidentiteter. I den här studien vill jag belysa hur kön gestaltas i 

musikvideos. Med hjälp av Butlers begreppsförklaringar kan gestaltningar ses som 

heteronormativa eller subversiva performanser. Genom att använda Butlers syn på genus som 

något som skapas genom olika uttrycksformer och är föränderligt, kan det vara till hjälp att se 

om den normativa bilden av kvinnlig och manligt återkommer i de olika musikvideorna, eller 

om man utmanar representationen av könsrollerna. 
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1.4.4 Bildkomposition och gester 

Upprepningar av olika linjer, klippning och färger i film är något som kan skapa intresse för 

en betraktare att fortsätta vilja titta. Detta ingår i hur en bildkomposition kan byggas upp för 

att olika delar ska samverka samt bilda en helhet. Det pågår även en relation mellan bilderna 

och betraktarna beroende på kameravinklar och distansen i bilderna. I rörliga visuella medier 

är det utmärkande att scener visas i en viss följd och under en bestämd tid för att betraktaren 

ska kunna uppfatta innehållet i en scen. Den starkaste komponenten är rörelsen mellan 

motivet och kameran, med kompletteringar från andra medel såsom ljussättning och färg, för 

att på så vis skapa en viss stämning i videon (NE, 2019).  

 

De vanliga bildsnitten är översiktsbild, helbild, halvbild och närbild. Dessa olika distanser kan 

upplevas som intimt om det är en närbild, och mer formellt om det är en översiktsbild. 

Hirdman förklarar hur kameravinklar spelar stor roll för hur betraktaren upplever karaktärerna 

i det visuella. Om en person filmas från en vinkel ovanifrån, framställs personen som liten och 

då får den som ser detta en symbolisk makt över den som framställs. Om det filmas från en 

vinkel underifrån blir det en motsatt effekt, personen framställs istället som besittande av en 

högre grad av makt. Sen finns det även ett parallell-perspektiv, så att betraktaren och den som 

framställs visuellt hamnar på en jämbördig nivå. Detta kan även ses som mer respektfull då 

det inte är någon som tittar ner på den andra (Hirdman 2001, s.48-49). 

 

Hirdman talar om att kroppsspråk har stor betydelse för bildens betydelse och hur karaktärer 

framställs. För att förmedla känslor såsom lycka, allvar eller upphetsning används 

kroppsspråk för att visa på vilket känslotillstånd som personen befinner sig i. Olika 

handrörelser kan till exempel visa på kraft och kontroll medan hakan vilandes i handen kan 

tyda på seriositet och eftertänksamhet. Vanligen avbildas kvinnor med ett leende, vilket får 

dem att framstå som mer oproblematiska och lättillgängliga (ibib, s.49).  Sociologen Erving 

Goffman (1979) påstår att även kroppsspråk såsom självberöring och placering av kroppen är 

sociala arrangemang som är genusbundna. Kvinnor porträtteras oftare när de lätt smeker 

konturerna av ett annat objekt eller person, vilket leder till att en spänning uppstår mellan 

kvinnan och objektet. Självberöring som är främst förekommande bland kvinnor kan också 

förmedla en känsla av att ens kropp är en känslig och dyrbar sak, detta kallas även för the 

feminine touch. Det kan sägas att den poseringen ses som sexualiserad och visar på att 

kvinnan är sexuellt tillgänglig. Det händer att kvinnor framställs som små i jämförelse med 
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män i media och att de är på en lägre nivå, att de till exempel är placerade sittandes eller 

ligger ned till skillnad från män som står upp (Goffman, 1979, s.29-41). 

1.5 Metod och urval   

I det här avsnittet följer en redogörelse för den metod som används i analysen av 

musikvideorna, samt hur urvalet av musikvideorna har gått till.  

1.5.1 Semiotik 

När man använder semiotik som metod tolkar man bildens olika element som tecken för 

någonting. Den syftar till att ta reda på bildens innehåll och vad som sägs i själva bilden. 

Begreppet semiotik kommer från grekiskan semaion, som betyder tecken. Den innefattar hur 

tecken framställs men även hur man som individ tolkar och ser på tecknet samt olika visuella 

uttryck. Dessa visuella uttryck förmedlar budskap som ett slags meddelande till betraktaren 

man kommunicerar med. För att förstå detta är semiotiken ett lämpligt verktyg för att 

analysera visuellt material och hur de påverkar betraktaren. Detta gör man genom att man 

urskiljer det visuella materialets viktigaste delar för att sedan göra en analys av varje del och 

hur de förhåller sig till varandra. Det sista man gör är att tolka alla dessa delar i förhållande 

till det visuella materialet (Göthlund & Eriksson, 2012, s.42 - 44).  

 

När man talar om tecken inom semiotik innehåller det ett uttryck och ett innehåll, men de 

innehåller även språkliga och bildliga koder. ”En kod kan förstås som en kulturs eller 

subkulturs gemensamma system som organiserar tecken och ger dem mening” (ibid, s.43). 

Göthlund och Eriksson menar att man behöver ha en insikt i den specifika gruppens kultur om 

man ska förstå innebörden och funktionen av för koderna och tecknen. Det kan även finnas 

dolda och öppna budskap i visuella uttryck som överförs till betraktaren. Detta kan få 

betraktaren att uppfatta fenomen, händelser och föremål. Visuella budskap kan läsas av utan 

att i övrigt förklaras; detta eftersom det avbildade ofta liknar verkligheten. Detta benämns i 

semiotiken som ett ikoniskt tecken (ibid, s.43). Genom att använda en semiotisk analys 

kommer den hjälpa att förklara vad ”jag ser” till att förklara vad jag ser betyder. Detta för att 

kunna förstå på ett djupare plan betydelserna i de musikvideor som valts för studien. Eftersom 

att semiotiken bygger på tolkande och är mer en personlig upplevelse, är det svårt att få hög 

reliabilitet i en sådan forskning, medan det istället tenderar att ha en hög grad av validitet 

(Hansen & Machin 2018, s.291). 
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Enligt Barthes (1977) kan tolkandet delas upp i två meningsnivåer: denotationer och 

konnotationer. Denotationer kan förklaras som det uppenbara, där vi kan analysera vad som 

faktiskt avbildas och bildens grundbetydelse. Det kan vara den direkta avbildningen av 

verkligheten i till exempel ett fotografi. Hansen & Machin (2018, s.175) pekar på att för att 

verkligen kunna ”se” vad vi tittar på är det viktigt att först läsa av bilden på ett så beskrivande 

sätt som möjligt. När det kommer till konnotationer identifierar man bildens merbetydelse. 

Det vill säga de värderingar den ger uttryck för, dess kulturella associationer och hur man 

tolkar egna personliga erfarenheter. Det kommer inte att ske någon djupare analys av musiken 

och lyriken i musikvideorna, men om det anses vara viktigt att komplettera det som syns med 

musiken kommer det att tas upp för att ge ett helhetsintryck.  

1.5.2 Genomförande  

I analyserna av musikvideorna används begreppen denotation och konnotation. Till hjälp har 

relevanta frågor skapats för att vara med under analysens gång, och besvara forsknings-

frågorna. Utgångspunkten för denotationen är att beskriva vad videon visar. Detta innebär att 

jag har antecknat relevanta scener som rör syftet, eftersom det är svårt att inom ramen för 

kursen analysera allt som syns i musikvideorna. Nedan kommer ett antal frågor som är 

varianter av de som föreslås i boken Media and Communication Research Methods (Hansen 

& Machin 2018 s.197–199) och som kan betraktas som viktiga att ha med när man analyserar 

videor:  

 

Hur ser händelseförloppet ut i musikvideorna?  

Vad representeras visuellt i musikvideon?  

Hur många karaktärer finns med? 

Är det män/kvinnor, hur ser de ut?  

Hur ser relationen ut mellan deltagarna? 

 

När dessa denotativa frågor om vad musikvideorna innehåller och föreställer besvarats har 

analysen fortsatt med att tolka vilka konnotationer som finns i musikvideorna. För att göra 

detta har det delats upp i tre olika berättarkomponenter som anses vara användbara utifrån 

studiens syfte. För att kunna tolka merbetydelserna i musikvideon har fokus legat på 

karaktärer, bildkomposition och blickar, i avsikt att kunna koppla det till de valda teorierna.  
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1.5.3 Val av musikvideor  

Det finns ett stort antal musikvideor att välja mellan, bland annat på medieplattformen 

Youtube. Av dessa finns det ett flertal musikvideor där man medvetet har valt att ta avstånd 

från den typiska representationen av könsroller för att avvika från normen och bryta 

gränserna. Sedan finns det även de som instinktivt bryter mot den typiska representationen av 

stereotypa genuspresentationer. Valen av musikvideorna för den här studien är baserade på 

antagandet att de är gjorda ur ett kvinnligt perspektiv från Audiofemme.com, som har listat 

sju videor som de anser representerar den kvinnliga blicken. Av de sju har fyra musikvideor 

slumpmässigt valts, vilka är de följande:   

 

She Keeps Me Warm med Mary Lambert (2013) 

 

Honeytrap med Throwing Shade (2015) 

 

Call me maybe med Carly Rae Jepsen (2012) 

 

Break up with your girlfriend, i’m bored med Ariana Grande (2019) 
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2.Resultat och analys   

Före varje video kommer först Audiofemmes (2019) motivering till varför dessa videor, enligt 

dem, representerar en kvinnlig blick. Sedan sker analysen i tre steg; först den denotativa nivån 

med en förklaring av vad jag ser i videon, därefter den konnotativa nivån där tolkning sker 

med stöd i de teoretiska utgångspunkterna för att förstå dess merbetydelse. Till sist sker en 

jämförelse mellan Audiofemmes förklaring om varför dessa musikvideor representerar en 

kvinnlig blick med den semiotiska analysen.  

2.1 She Keeps Me Warm med Mary Lambert 

For this heartfelt ode to a lesbian relationship, Lambert crushes on a barista. They steal glances 

at each other as Lambert sits at the cafe reading a book, inside which she leaves a note saying “I 

think you’re super cute.” The stages of their budding romance, from holding hands in the back of 

a car to sharing their first kiss on a rooftop, help to humanize same-sex relationships while, most 

likely, making you cry (Weiss, 2019).  

 

Videon börjar med att det utspelar sig på ett café, det är närbilder på när en kaffedryck tillagas 

i en kaffemaskin. Det filmas på en kvinnlig barista som står bakom en disk. Baristan har svart 

kort hår, raka kroppsformer, inget smink samt så har hon har en jeansväst och en långärmad 

tröja under. Sedan kommer det en rödhårig kvinna, som spelas av artisten Mary Lambert, in 

och kramar om någon som hon möter där. Lambert har en fyllig och kurvig kropp och ser 

tillfixad ut med smink och en röd blus. Nu börjar lyriken i musiken samtidigt som det klipps 

in när baristan kollar åt Lamberts håll och ler, därefter tittar hon åt baristans håll när inte hon 

ser.  

 

Detta tittande på varandra sker flera gånger under vad man kan anta är flera dagar då byte av 

kläder sker samt att Lambert sitter ibland själv och läser en bok på caféet. En gång sitter hon 

med tre andra personer och konverserar samtidigt som Lamberts och baristans blickar möts 

och de börjar le. När hon sedan lämnar caféet lämnar hon sin bok som man tidigare har sett att 

hon har läst. Baristan finner den och öppnar boken, däri ligger en lapp med texten ”I think 

you’re super cute”. Vid ett annat tillfälle kommer Lambert in på caféet och säger något till 

någon annan som jobbar där och pekar mot den kvinnliga baristan som fann boken. Hon 

kommer fram och ger tillbaka boken.  
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Därefter sker ett miljöombyte, nu befinner sig Lambert på en nattklubb eller bar och skålar 

med vänner samtidigt som baristan kommer in och tittar sig runt. Lambert ser henne, därefter 

ser baristan henne och de går fram till varandra och tittar in i varandras ögonen och ler. Sedan 

befinner de sig i baksätet av en bil och byter blickar, samt att deras händer som de har 

liggandes på sätet rör sig mot varandra och musiken här är ganska lugn. När de väl greppar 

varandras händer ändras dynamiken i musiken. Sedan går de hand i hand på en gata och 

hamnar sedan på en fest uppe på ett tak. De ställer sig mot varandra ansikte mot ansikte, 

samtidigt klipps det in tillbakablickar från tidigare miljöer när de har tittat på varandra. Sedan 

kysser de varandra medan det sker en kamerarörelse runt dem. 

 

Karaktärer:  

Den första karaktären som blir presenterad är baristan. Hon har en maskulin stil som inte går i 

linje med den normativa femininiteten, utan porträtterar en maskulin femininitet. När de 

befinner sig på caféet i musikvideon jobbar hon och gör saker; är aktiv. Mulvey (1999) 

förklarar i sin teori om the male gaze, att mannen oftast är aktiv och intar på så sätt en 

maktposition. Texten i låten indikerar att Lambert sjunger om en annan kvinna då ”she” 

används och vid tillfället som hon ska hämta sin bok går lyriken på följande sätt: ”You like 

kissing girls”. Detta är ett konstaterande för mig att hon inte identifierar sig som man, men 

hon har en maskulin stil och attraheras av kvinnor. Den sortens handlingar skulle enligt Butler 

(2007) kunna ses som subversiva performanser mot den traditionsenliga könsrollen, vilket i 

vissa fall kan vara ett försök till att replikera en manlig identitet med tillhörande beteenden 

och självuppfattning. Detta skulle kunna stärka normen att de som har maskulina drag ändå 

ska hålla sig aktiva.  

 

Mary Lambert däremot, har ett traditionell feminint utseende och stil, men hennes kropp är 

inte vad man brukar se porträtteras i musikvideor. Hennes kropp är större än det rådande 

kvinnliga idealet. Hon intar en mer passiv ställning än baristan när hon sitter och fikar, men 

jag tolkar inte det som att hon är passiv enbart för att bli betraktad, som enligt Mulveys teori. 

Mary Lambert som är den traditionellt feminina kvinnan, tar även första steget att för att 

integrera med baristan genom att lämna lappen. Detta är en aktiv handling som kommer att 

vara startpunkten för deras romans, från att blygt titta på varandra till att stå på taket och 
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kyssas. I vanliga fall brukar kvinnor representeras när de istället önsketänker eller enbart tittar 

(Hansen & Machine,2018). 

 

Bildkomposition och gester:  

Genom hela musikvideon är det ett parallell-perspektiv som gör att karaktärerna hamnar på en 

jämbördig nivå (Hirdman, 2001, s.49), både för betraktaren av musikvideon men även mellan 

karaktärerna. För det mesta är det halvbilder på karaktärerna eller närbilder på deras ansikten, 

men båda är filmade ur ögonhöjd. Detta får en att följa med i händelsen och gör att det känns 

mer personligt. Lambert visar generellt lite mer känslor i sina uttryck än baristan, hon ler så 

att tänderna syns medan baristan ler på ett mer försynt sätt. När de befinner sig i bilen är det 

mer fokusering på Lamberts nervositet, och hennes uttrycksätt är generellt mer talande. 

 

Blickar: 

När de befinner sig på caféet tittar de åt varandras håll väldigt mycket. Det filmas ibland från 

den ena karaktärens håll. Till exempel får man se Lambert från cafédiskens håll mellan 

kaffeaparaterna, vilket får en att förstå att baristan tittar på henne. Samma sak sker från 

Lamberts håll. Deras betraktande på varandra sker alltså ömsesidigt då det är riktat mot 

varandra.  

2.2 Honeytrap med Throwing Shade  

In the visuals accompanying this trippy, dreamy song, Throwing Shade (aka Nabihah Iqbal) 

overlooks a garden full of naked men covered in flowers and fruit. It seems almost cheesy, until 

you realize it wouldn’t seem that way if the genders were reversed. Actually, it’s a work of art, 

nude men and all (Weiss, 2019). 

 

Videon börjar med närbilder på röda rosor och blommor. Därefter filmas en kvinna gåendes 

bakifrån, med mörkt uppsatt hår och en röd klänning. Det klipps in olika långsamma scener, 

en på rosarött tyg som rör sig och en scen där man får se en damm med röda träd omkring. 

Därefter får man se närbilder på naken hud med rosor och rosstjälkar på sig. Och så får man 

se samma kvinna igen stå och blicka ut över dammen. Därefter kommer en del korta klipp på 

närbilder av olika röda växter, blad samt kroppsdelar som vad jag kan se är ett manligt bröst 

under vatten. Dessa olika korta klipp återkommer på liknande sätt i större delar av 

musikvideon, men det tillkommer även scener med enbart röda frukter, men även när två män 

ligger bland dem.  
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Parallellt med dessa klipp får man följa kvinnan när hon tar sig till olika ställen av vad som 

jag uppfattar som är en storts park, hon går i en skog med röda löv, kommer till en stor trapp 

som hon går upp för och är sedan vid en altan som tillhör ett stort stenhus där hon blickar ut 

över naturen. Därefter kommer ett klipp på en man blundandes som ligger ner bland olika 

sorters blommor som går i rött och han håller i en ros. Sen skiftar det om till kvinnan när hon 

går, sen kommer det ytterligare ett klipp men på en annan man som ligger ner och blundar 

bland massa röda frukter och det blir närbilder när frukter krossas och säras. Samma man 

återkommer strax därefter men syns nu under tyget som visades tidigare och det dras sakta 

neråt över ansiktet. I slutet av videon får man se kvinnan befinna sig i en skog som skiftar i 

rött och hon går fram till ett träd med ett hål i sig som det sipprar ut någon röd kletig vätska 

från, som hon tar på med ena handen.  

 

Karaktärer:  

Kvinnan som är med ser traditionellt kvinnlig ut i utseendet med mjuka former, har en smal 

kropp med kvinnliga former. Däremot är hennes sätt att röra sig på väldigt målinriktat, hon 

vet vart hon ska. Även om musikvideon inte har ett tydligt narrativ är det tydligt att hon är på 

väg någonstans eller letar efter något, kanske är det männen hon letar efter? Detta kan kopplas 

till Hansen & Machines (2018) förklaring om mentala processer; kvinnan i musikvideon 

representeras på ett drömskt sätt när hon fantiserar om dessa män, men hon tillför inte så 

mycket för att förändra men den ger oss tillgång till hennes tankar (ibid, s.193) om männen. 

De två männen som är med är båda vältränade och har markanta ansiktsdrag, vilket är ett 

typiskt maskulint utseende som vi är vana vid att se i ideala representationer av manlighet. 

 

Bildkomposition och gester:  

Hela musikvideon går i slowmotion med korta klipp som skiftar mellan kvinnan, männen och 

närbilder på blommor och frukter samt att hela videon går i rött, antingen är det röda objekt 

eller rött ljus. Det röda tolkar jag som att det symboliserar passion och spänning, vilket 

musikvideon präglas av. Denna passion blir mer tydlig med de intima närbilderna på männen 

som rör sig väldigt sensuellt och deras njutningsfulla ansiktsuttryck, samt deras sätt att 

hantera frukterna/blommorna på. Detta sätt som de rör sig på är inget man är van att se, då 

självberöring enligt Goffman (1979) är mer vanligt hos kvinnor i visuella uttryck.  
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Scenerna med kvinnan består av antingen hel- eller halvbilder på henne när hon går samt ett 

litet antal är närbilder på hennes ansikte. Hennes ansiktsuttryck är allvarligt men upplevs 

också som drömskt genom hela videon.  

 

Blickar:  

I den här videon interagerar karaktärerna inte med varandra, utan de befinner sig på olika 

platser. Min tolkning är att kvinnan tänker på dessa män, vilket stämmer överens med Van 

Zoonens teorier (1994) vilka säger att kvinnor också kan inta ett lustfyllt och objektifierande 

seende.  

Som tidigare nämnt tar Mulvey (1999) upp två nivåer som kvinnor figurerar i film. Här kan 

de appliceras på de manliga karaktärerna istället. De är erotiska objekt för den kvinnliga 

karaktären samt för den som betraktar videon.  

2.3 Call me maybe med Carly Rae Jepsen 

This super relatable video shows Jepsen spying on a crush as he mows her lawn, hiding below 

her romance novels when he looks at her, and partaking in strange antics to get his attention. It’s 

reminiscent of many childhood crushes, reminding us that despite being socialized to do the 

opposite, women have an innate ability to take joy in looking. 

Alas, this one’s also got a gay plot twist, but unlike Ariana’s, it doesn’t work out in Carly’s 

favor. I vote she does a followup featuring her crush’s budding romance with her guitarist 

(Weiss, 2019). 

 

Videon börjar med att man får se en kvinna, som spelas av Carly Rae Jepsen, stå och blicka ut 

på en trädgårdsgräsmatta genom ett fönster i ett vardagsrum. Jepsen har en smal kropp med 

kvinnliga former. Hon är sminkad och har långt mörkbrunt hår, har tajta byxor och har en 

sorts skjortblus på sig. Sedan kommer ett klipp på en man som startar en gräsklippare och så 

förstår man att hon tittar på honom i smyg. Mannen är vältränad, lång med markanta 

ansiktsdrag. Det skiftar mellan klipp när hon står i fönstret, där hon även sjunger med i låten 

och tittar ut, till klipp när mannen går med gräsklipparen. I ett klipp viftar hon med en bok 

som en solfjäder och följer mannen med gräsklipparen med blicken. Det skiftar om till en 

närbild på en Harlequin-bok, som man sedan kan se är den hon viftar med. Samtidigt när hon 

viftar med boken tar mannen av sig sin tröja till bar överkropp, som filmas i långsamma 

rörelser samtidigt som det sker en kameraåkning över mannens vältränade mage. Jepsen viftar 
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hetsigare med boken, därefter upptäcker mannen att hon står och tittar så hon dyker under 

fönstret för att gömma sig och kryper därifrån och mannen får ett leende på läpparna.  

 

Nu kan man se ett band som repar/spelar i ett garage och Jepsen är sångaren och sjunger på 

den aktuella låten i musikvideon. Det skiftar mellan klipp på mannen med den bara 

överkroppen från att han klipper gräset med långsamma kamerarörelser nedifrån och upp, till 

att han dricker vatten med långsamma rörelser. Klippen som befinner sig i garaget eller enbart 

på Jepsen där är kamera-rörelserna mer hetsiga och snabba. Mannen som tidigare klippte 

gräset står nu och mekar på en bil. Därefter ser man Jepsen och två ur bandet som puttar 

henne till en annan bil med en hink med vatten, för att visa på att hon ska tvätta bilen. 

Samtidigt kollar hon in mannen som fixar med bilen på andra sidan gräsmattan när hon 

svabbar bilen med en svamp. Det skiftar ibland till klipp när bandet spelar i garaget, till att 

hon tvättar bilen samt kastar upp svampen i luften bland annat. Till slut så kollar mannen upp 

på kvinnan samtidigt som när hon har lagt sig på huven av bilen och tvättar den och strax 

därpå så ramlar hon av. Och hon ligger nu på marken avsvimmad.  

 

Nu får man se vad man kan tyda är en drömsekvens. Det är först en bild på henne och mannen 

som poserar likt Harlequin-boken man fick se tidigare. Först var det bara musik utan sång, 

men samtidigt som sången går igång börjar hon sjunga i “bilden”, med mannen som håller om 

henne. I sista sekunden i den här scenen kan man se en början till en kyss.  Därefter ligger 

Jepsen på marken, mannen har då kommit fram till henne och lutar sig över. Hon blundar 

fortfarande och gör “puss-grimas” i luften. Sedan vaknar hon till och ser förvånat på mannen 

och de börjar skratta och han hjälper henne upp. Därefter kollar mannen på när bandet spelar i 

garaget medan Jepsen sjunger. Sedan klappar han händerna när de är klara och hon går direkt 

fram till bilen och börjar skriva något på en lapp samtidigt som mannen går till en annan kille 

i bandet och hälsar. Han räcker över en lapp till killen där det står “Call me” samt ett nummer 

och “xoxo”. Killen i bandet kollar på honom med uppspärrade ögon, mannen som gav honom 

lappen gör en gest “ring mig” med handen och blinkar med ena ögat mot honom. Och så ser 

man att kvinnan i bakgrunden ser uppgiven ut och har armarna i gesten “va!” och sen blir 

videon mörk.  
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Karaktärer:  

Carly Rae Jepsen har ett klassiskt feminint utseende. Hennes roll i musikvideon spelar en 

kvinna som är intresserad av en man som håller till utanför hennes hus. Man får följa hennes 

spanande efter mannen, till de knep hon utför för att få uppmärksamhet. Hennes försök till 

uppmärksamhet när hon tvättar bilen börjar med att hon gör det på ett sätt som först kan 

kopplas till att hon ska framställas som ett objekt som är till för att väcka åtrå hos någon 

annan. Sedan går det över till att det blir en mer ironisk effekt av det hela för att det blir 

tillgjort och krystat, vilket tolkas som att det är meningen att driva med den klassiska 

framställningen av kvinnor i film som tvättar en bil på ett erotiskt sätt.  

  

Den manliga karaktären ser ganska ung ut, med maskulina drag. En Harlequin-bok blir 

presenterad i videon, detta tolkas som att mannen representerar Jepsens erotiska fantasi efter 

att hon har läst boken. Detta blir då att man som betraktare får tillgång till hennes tankar. 

Detta påminner och Hansen & Machin (2018) som beskriver hur kvinnor ofta porträtteras som 

fundersamma. Mannen i videon är med för att bli betraktad samt att vara passiv. Även om han 

är aktiv och gör saker såsom gräsklippning är inte han personligen en central del i handlingen 

förrän i slutet, när det slutar med att det visar sig att han är intresserad av en annan manlig 

karaktär som är med i bandet som spelar i garaget.  

 

Bildkomposition och gester: 

Scenerna med mannen filmas i slowmotion samt med zoomningar på delar av hans kropp, 

exempelvis när han tar av sig tröjan ligger fokus på hans vältränade mage. Detta sker när han 

betraktas av den kvinnliga karaktären. I resterande delar av musikvideon är klippen i normalt 

tempo. Skillnaden mellan tempot i klippen mellan den kvinnliga och manliga kan tolkas som 

att den som betraktar ska hinna se kroppen, vilket blir att mannen framstår som ett objekt för 

den som betraktar.  

 

Blickar:  

Som tidigare nämns presenteras mannen utifrån den kvinnliga karaktärens perspektiv, vi som 

betraktare av videon tvingas inta hennes objektifierade blickposition. I början av videon är 

betraktandet av Jepsen ur ett voyeuristiskt perspektiv, närmare bestämt smygtittar hon på 

honom utan hans kännedom. Detta går i enlighet med Mulveys (1999) teorier om hur kvinnor 

framställs i film, bara det att här har det vänts på könsrollerna.  
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2.4 Break up with your girlfriend, i’m bored med Ariana Grande 

Ariana sits alone at a party creepily staring at a couple and trying to break them up, but she 

catches her audience off guard by making out with the girl once she finally gets their attention. It 

seems like a ploy for shock value and LGBTQ street cred honestly, but the way she ceaselessly 

stalks them before she pounces is admirably bold (Weiss, 2019). 

 

När musiken börjar ser man Ariana Grande iklädd en svart kort klänning, lårhöga strumpor i 

nylon och höga klackar. Hennes långa mörkt hår är uppsatt i en stram hästsvans och hon har 

ett smalt åtsittande halsband. Hon är på väg ut från ett dunkelt rum med fönster som går från 

golv till tak. Hon går ut på en altan med utsikt över en storstad, det är kväll och ljuset är 

neutralt. Sedan kommer ett klipp när hon går nedför en trapp till en nattklubb. Sedan är det 

inklippt bilder på när personer dansar i slowmotion. De tre klippen klipps det emellan. När 

sången börjar står hon ute på altanen med utsikten bakom sig och sjunger. De klippen klipps 

in ibland under hela musikvideon medan det pågår en parallell historia på nattklubben.  

 

Nu ser man Ariana sitter i en soffa iklädd en liknande klänning men den är i skinnmaterial. 

Håret är blont och utsläppt och hon har inget halsband. Hon är i klubbmiljön och dricker en 

drink och ser lätt uttråkad ut. Sedan får man se en man och en kvinna komma in, de håller 

handen och ser ut som ett par. Mannen och kvinnan börjar dansa och Ariana tittar intresserat 

på dem. Hon möter sedan mannen med blicken i ett klipp. Kvinnan som dansar vänder sig om 

och dansar mot mannen bakåtvänd och ser på Ariana och vinkar dit henne. Nu får man se de 

tre dansa tillsammans och det filmas långsamt, vissa närbilder på deras ansikten när de är 

väldigt nära varandra. Vartannat klipp man får se är när tjejerna turas om att dansa nära 

mannen. Därefter står de tre i baren och skålar och dricker shots. De är fler personer runt om 

som de står och pratar med. Kvinnan som kom in med mannen kysser honom på kinden och 

Ariana ser ännu en gång uttråkad eller uppgiven ut, sedan smeker Ariana kvinnan om håret.  

 

Efter detta byter de tre miljö. Det verkar vara en annan dag då hårfärger och kläder är 

annorlunda och de går upp för en trapp utomhus som leder till ett hus där det verkar vara en 

fest. Väl där uppe kramas Ariana och kvinnan, som har liknande kläder och frisyr som Ariana. 

Här byter de plats med varandra, så att Ariana ser ut att stå bredvid mannen och kvinnan 

smeker henne lätt över håret. Sen när det är en ny tagning har de bytt plats igen och Ariana 

går iväg. Mannen ser allmänt förvånad ut och tittar efter Ariana när hon går iväg. Därefter ser 
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man paret gå runt på festen och Ariana följer efter. Mannen vänder sig om och kollar på 

henne och Ariana kollar tillbaka. Men när kvinnan vänder sig om tittar Ariana åt ett annat 

håll. Sedan befinner de sig vid en pool. Därefter filmas Ariana först i en spegel med kvinnans 

halsband och sjunger med i låten medan det sker en kameraåkning bakom huvudet. När den 

har passerat huvudet är det den andra kvinnan som står där. Sedan är det klipp under vatten 

när folk simmar och ett klipp på mannen som sitter i poolen. Här kommer det inklippt bilder 

från klubbmiljön när Ariana och kvinnan dansar tätt intill varandra och även liknande klipp 

från spegeln. Sedan är det tillbaka till poolen, Ariana sitter själv och kvinnan är framför 

mannen och de håller om varandra. Ariana möter mannens blick men avvisar blicken. Sedan 

tar sig Ariana fram till paret, man kan nästan ana att hon hamnar framför mannen. Sedan 

kommer inklippta bilder från spegelmiljön och altanen. Därefter hamnar hon bakom kvinnan 

och vänder bak hennes ansikte så att hon hamnar framför Ariana istället för mannen och då 

kan man se början till en kyss innan videon blir svart.  

 

Karaktärer:  

Ariana och den andra kvinnan i musikvideon är väldigt lika varandra till utseende och 

uppträder på ett traditionsenligt feminint sätt. Vid en första anblick trodde jag att de var 

samma person och att musikvideon utgick från ett heteronormativt perspektiv, där Ariana och 

den manliga karaktären har ett heterosexuellt begär till varandra. Detta påminner om det som 

Butler benämner som den heterosexuella matrisen (Butler 2007, s.13). Tolkningen av att 

Ariana och den andra kvinnliga karaktären är lika varandra kan tolkas på olika sätt. Ett 

exempel kan vara att den andra kvinnliga karaktären är en representation av Ariana; att hon 

har tröttnat på sitt förhållande och vill ”testa något nytt”. Eller så är Ariana attraherad av 

denna man, ser att de är lika och vill ha honom så hon klär sig som hans flickvän, eftersom 

hon dyker upp på festen efter klubbmiljön i likadana kläder och vill att han ska göra slut med 

sin flickvän, som även titeln på låten heter. Till slut kysser Ariana den kvinnliga karaktären 

istället för att skapa en twist som kan tolkas som att hon approprierar lesbisk kultur. 

 

Bildkomposition och gester:  

Bildsnitten i videon är mest helbilder och översiktsbilder. Detta bildar en känsla av formalitet 

som Hirdman (2001) förklarar som opersonligt. Scenerna när de dansar är närbilder. 

Användningen av närbilder skapar en intim känsla samt att det är långsamma rörelser under 

dessa scener vilket stärker känslan av intimitet och spänning mellan karaktärerna, vilket även 
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inbegriper betraktaren av videon. När Ariana först blir presenterad i videon ser vi henne gå ut 

på altanen gåendes med vickande höfter, vilket påvisar en traditionsenligt kvinnlig 

gestaltning. Hennes smekande på den andra kvinnliga karaktärens hår är något Goffman 

(1979) påstår är ett vanligt sätt att framställa kvinnor på; att de med en lätt hand smeker något 

för att skapa en viss stämning. I den här situationen tolkas stämningen som laddad mellan de 

kvinnliga karaktärerna. Även Arianas smekande på sina lår när hon sitter i soffan på 

hemmafesten går hand i hand med begreppet the feminine touch (Goffman 1979, s.29). Jag 

tolkar det dock inte som att hon enbart vill utstråla att hon är sexuellt tillgänglig, utan att det 

också förmedlar en känsla av att hennes kropp är dyrbar för henne.  

 

Blickar:  

Gällande Arianas blickposition betraktar hon sin omgivning i början tills hon ser paret. Ariana 

utbyter blickar med den manliga karaktären och avvisar den kvinnliga karaktärens blick. En 

textrad ur låten lyder: ”But I only hate on her 'cause I want you”, vilket förstärker intrycket att 

hon vill att han gör slut med sin flickvän. Detta tyder på att det är Ariana som driver den här 

handlingen framåt, när hon förföljer paret och har en tanke att vilja bryta detta par isär. Enligt 

Mulvey (1999) är det männen som ofta är de som bär makten i film. Här har de vänt på 

maktpositionen så det är Ariana som har den. Hon har dessutom ett voyeuristisk betraktande 

av paret, som Mulvey (1999) förklarar är ett fönster-tittarperspektiv, det vill säga när hon 

förföljer paret med blicken utan att de ser henne.  

2.5 Jämförelse och sammanfattning  

Enligt Audiofemme (2019) är musikvideon ”She keep me warm” ett sätt att humanisera 

samkönade relationer. Detta håller jag med om i deras motivering. De har lyckats att hålla en 

mild romantisk nivå mellan två olika kvinnor utan att den ena blir ett objekt för den som 

betraktar. Denna slutsats har jag dragit eftersom betraktandet sker utifrån de båda kvinnornas 

perspektiv, vilket jag tolkar som att denna video har skapats utifrån ett jämställt perspektiv.  

Van Zoonens (1994) förklarar den kvinnliga blicken som kvinnors rätt att inta den 

objektifierade betraktande blicken, vilken är den blick män ofta besitter i visuella medier. 

Utifrån Van Zoonens definiering av den kvinnliga blicken, tolkar jag inte att ”She keeps me 

warm” är ur en kvinnlig blick. Däremot speglar musikvideon världen ur två kvinnors 

perspektiv, dock utan ett objektifierat betraktande. Ett förslag från mig är att detta skulle 

kunna kallas för ”the equal gaze”.  
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I de tre övriga videorna intar kvinnorna ett objektifierande betraktande eller önsketänk. 

Audiofemme motiverar att musikvideon ”Honeytrap” kan ses som ”almost cheesy, until you 

realize it wouldn’t seem that way if the genders were reversed” (Weiss, 2019). Dessutom har 

de tolkat musikvideon som att hon går runt i en trädgård där männen befinner sig, liggandes 

bland blommor och frukt. Detta skulle innebära en annan sorts integritet mellan kvinnan och 

männen om de befann sig i samma miljö. Utifrån denna studie har tolkningen gjorts att hon 

fantiserar om dessa män. Detta är som tidigare nämnts en aktivitet där inte hon aktivt deltar 

genom att direkt betrakta de manliga karaktärerna. Om man tänker att könsrollerna nu hade 

växlat om, med Mulveys (1999) teori om kvinnors representation i bakhuvudet, hade 

personen som går runt varit mer aktiv samt fört handlingen framåt.  

 

I musikvideon ”Call me maybe” är det tydligt att mannen framställs utifrån de tre 

synvinklarna Mulvey menar finns i den manliga blicken. Dels att kamerans blick återger 

händelsen från ett fönstertittar-perspektiv, hur Carly betraktar mannen samt hur en som 

åskådare betraktar mannen i slutproduktionen (Mulvey,1999, s.843). Här resulterar 

motståndet till den manliga blicken att de försöker vända på de tre synvinklarna så att det är 

Carly som intar det lustfyllda betraktandet. Audiofemme (2019) skriver att den här videon 

visar på att även om kvinnor är socialt uppfostrade att inte titta på män på det sättet, har även 

kvinnor en naturlig förmåga att njuta av att titta. John Berger (1972) talar om att kvinnor alltid 

är medvetna om hur de ser ut genom den manliga blicken, vilket blir tydligt när Carly 

försöker få uppmärksamhet av mannen när hon tvättar bilen. Hon försöker göra till sig på ett 

sexuellt utmanande sätt för att charma honom.  

 

Audiofemme tycker att Ariana Grande använder den här videon för att ”shock value and 

LGBTQ street cred” (Weiss, 2019). I denna semiotiska analys har tolkningen gjorts att videon 

approprierar kvinnlig homosexualitet, eftersom Ariana spelar en karaktär som är ute efter 

mannen och videon slutar med en början av en kyss med den andra kvinnliga karaktären. 

Detta kan sända ut fel signaler att hon använder homosexualitet för att chocka tittarna genom 

att kyssa en annan kvinna när hon egentligen är ute efter den manliga karaktären.  

 

Det mest utmärkande dragen i musikvideorna är att kvinnorna i tre av fyra videor intar ett 

objektifierande betraktande. Detta visar på hur de har tagit den manliga blicken och omvänt 
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den, med samma betraktande, till att visa på hur ett sådant betraktande ser ut när en kvinna 

intar ett lustfyllt seende. Kvinnorna som porträtteras i tre av musikvideorna gör dock det på 

ett önsketänkande sätt, vilket kopplas till Goffman (1979) som talar om hur kvinnor ofta 

porträtteras i mentala processer, där de inte gör någon större skillnad eftersom de inte gör 

aktiva handlingar när de enbart önskar och åtrår männen. Detta i jämförelse med videon ”She 

keeps me warm” där båda huvudkaraktärerna gör aktiva val för att uppnå en kärleksrelation. 

Vidare är detta den enda videon som har utmanat den traditionella representationen av 

könsrollerna med subversiva performanser, där baristan framställs med maskulina drag. Detta 

blir då en motståndshandling mot det stabila könet (Butler 2007). Medan i de andra 

musikvideorna framställs relationerna som heteronormativa, då kvinnorna och männen har ett 

heterosexuellt begär till varandra (Butler, 2007, s.13).  Resultatet visar även på att majoriteten 

av karaktärerna i musikvideorna har inte utmanat representationerna av könsrollerna till 

utseendet; kvinnorna i videorna framställs som traditionellt feminina och männen maskulina. 

Butler (2007) menar att sociala konstruktioner stärks beroende på hur personen beter sig. I 

dessa musikvideor har normen stärkts för hur kvinnor och män ska se ut, då man inte har gått 

emot det stabila könet.  Däremot har resultatet visat på att vissa handlingar som karaktärerna 

gör går emot det traditionella framställandet av kvinnor och män.  Till exempel hur männen 

rör och beter sig i musikvideon ”Honeytrap”.  

 

Min tolkning av ”Break up with your girlfriend, i’m bored”,”Call me maybe” och 

”Honeytrap” är att det har funnits ett visst motstånd. Man har bytt perspektiven för att 

tydliggöra maktstrukturen i den manliga blicken och hur den fungerar. Medan i ”She keeps 

me warm” gör båda personerna aktiva handlingar, vilket innebär att relationen mellan 

karaktärerna är jämställd och kan tolkas utifrån begreppet ”the equal gaze”.  
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3.Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka innebörden och användandet av begreppet the 

female gaze i musikvideor. I de fyra musikvideor som valdes analyserades hur könsrollerna 

framställdes samt vad som utmärker videorna som betraktas ha den kvinnliga blicken som 

utgångspunkt. Dessutom gjordes en jämförelse mellan denna studies resultat och 

Audiofemmes (2019) motivation till varför de ansåg att musikvideorna har en kvinnlig blick 

som utgångspunkt  

 

Den genomförda analysen resulterade i att tre av fyra videor ansågs representera en kvinnlig 

blick utifrån Van Zoonens (1994) motivering om kvinnors rätt att inta den aktiva och 

objektifierade blicken. Dock tolkas videorna som ett försiktigt brytande mot den rådande 

manliga blicken, eftersom man på många punkter enbart har vänt på blicken från en manlig 

till en kvinnlig. Det hade varit intressant ifall det hade sett mer annorlunda ut, som i ”She 

keeps me warm”. Där har de gått ifrån det objektifierande betraktandet, vilket gör videon till 

den video som sticker ut mest när det gäller betraktandet. Vidare hur de har brutit mot 

föreställningar om det stabila könet och kroppsnormer.  

 

Om syftet med musikvideor som kan tolkas utifrån begreppet the female gaze är att låta 

kvinnorna aktivt objektifiera andra män och kvinnor, borde kvinnor gestaltas på ett sådant sätt 

där de inte smyger med sitt betraktande. Istället borde kvinnorna få ta mer plats och visa på att 

de också njuter av att titta på andra. I dessa videor har fokus legat på hur de kvinnliga 

karaktärerna objektifierar män. I ”call me maybe” var fokus på hur Jepsen skulle charma sig 

till mannen efter att ha smygtittat på honom. Det har inte förekommit någon gång i videorna 

där männen har trånat efter kvinnorna eller försökt charma dem. Resultatet skulle kunna 

förklaras på så sätt att man fortfarande är kvar i den manliga blicken men det utspelar sig 

utifrån kvinnans perspektiv: att kvinnor fortfarande är medvetna om hur de ser ut genom den 

manliga blicken och att de agerar utifrån den, som John Berger (2018) tidigare har förklarat. 

Detta resultat stämmer dock inte helt in på Eva-Maria Jacobssons (1999) tidigare forskning på 

hur väl den kvinnliga blicken syns i filmen Fatal Attraction. Hon kom fram till att den filmen 

snabbt gick från att handla om den kvinnliga karaktären till att den handlar om den manliga 

karaktären och att det var därför filmen inte upprätthöll den kvinnliga blicken. I denna studie 
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handlar det snarare om att den kvinnliga blicken reproducerar den manliga blickens ideal 

utifrån ett kvinnligt perspektiv. Det vill säga de kvinnliga karaktärerna i musikvideorna är 

fortfarande medvetna om hur de ser ut och hur de ska bete sig från en manlig blick.  

 

Det kan finnas flera möjliga förklaringar till dessa resultat. En brist i denna studie är att 

begreppet den kvinnliga blicken inte är helt och hållet definierat, trots att en semiotisk analys 

har tillämpats. Detta kräver en försiktig tolkning av dessa resultat eftersom analysen av 

musikvideorna bygger på uppsatsförfattarens tolkningar, utifrån egna erfarenheter och 

kunskaper. Dessa resultat kan därför inte med säkerhet bli desamma om studien görs igen då 

denna studie visar på en variant av många möjliga tolkningar. Däremot bidrar denna studie 

med ökad kunskap om en möjlig förklaring till vad den kvinnliga blicken innebär i dessa 

musikvideor, samt hur begreppet skulle kunna förändras och förbättras till att inte enbart 

replikera den manliga blicken för andra musikvideo-skapare.  

 

Slutligen vill jag lyfta ett förslag om framtida forskning inom ämnet om hur man skulle kunna 

göra studien annorlunda. Det vore lämpligt att studera och intervjua ett större antal deltagare 

som får titta på musikvideor, för att få ett bredare underlag till insamling av data för analys av 

musikvideor. Detta skulle även innebära att det blir fler tankar om vad den kvinnliga blicken 

kan betyda och hur detta begrepp kan tolkas. Dessutom skulle det vara intressant om en 

fokusgrupp tittar på två musikvideor: en som skaparna medvetet har utformat från teorier om 

den kvinnliga blicken samt en musikvideo där man kan urskilja den manliga blicken utifrån 

Mulveys teorier. Därefter får deltagarna diskutera skillnader samt likheter i musikvideorna för 

att besvara liknande frågeställningar som denna studie har utgått ifrån. 
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