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Abstract 
       
Title: “I prefer Asian models over white, because I am Chinese”  - A qualitative study about 
chinese exchange students perceptions on western models in chinese advertising 
 
Author: Carl Laestander 
 
 
The aim of this study has been to, from a comparative perspective examine how the use of 

western models in Chinese advertising are perceived by chinese exchange students living in 

Sweden. The scientific approach in this study has been both with semiotic picture analysis 

and qualitative interviews. The study's empirical material has consisted of pictures of white 

models in fashion magazines published in China for example Vouge China. These pictures 

were presented to the respondents during the interviews, and questions were asked about them 

and the answers is also a part of this study's empirical material. The theoretical perspectives 

used in this study is based on theories about whiteness, stereotypes and occidentalism. The 

results in the study has shown that the whithe models are presented with high status both in 

the semiotic picture analysis and the qualitative interviews. It has also shown that the 

respondents prefer asian models over white in advertising in China, especially with products 

conected to the body and that the white stereotype is almost described identiaclly by all the 

respondents. Finally the result has found that the ethnicity is connected to picture 

enviroments, in that way if it is a white model it should be a western enviroment.  
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1 Inledning 
 

Reklam är något vi möter dagligen frivilligt eller ofrivilligt vid konsumtion av olika typer av 

medier så som tidningar, TV och internet men också genom att bara ta en promenad på stan. 

Reklam kan alltså ses som något som tillhör vår vardag oavsett vi vill det eller inte. I Kina har 

det länge varit förbjudet med reklam i kommersiellt syfte men efter 1979 då reklam blev 

legalt i Kina så har den kinesiska reklammarknaden vuxit till att bli en av de största 

marknaderna i världen för kommersiell reklam (Scotton & Hachten, 2010, 128). I dagens 

Kina så har reklam blivit en del av vardagslivet, i de urbana områdena kan reklam återfinnas i 

taxibilar, bussar, tunnelbanor, reklamtavlor och gallerior (Scotton & Hachten, 2010, 128s). 

Eftersom Kina länge varit stängt från västerländskultur och reklam där vita människor 

förekommer, så kan det ses som intressant att undersöka hur kineser idag uppfattar vita i 

kinesisk reklam. Om vithet kan ses som ett ideal som eftersträvas att leva upp till, eller om det 

inte gör det. Med vit menas en person med ”vit” hudfärg.  Den fokusgrupp som studien har 

för avsikt att undersöka är kinesiska utbytesstudenter i Umeå, Sverige. Detta eftersom dessa 

kan ses tillhöra en kinesisk medelklass som är intressant för livsstilsmagasinen och 

reklammakarna att nå ut till eftersom de innehar en köpkraft (Scotton & Hachten, 2010, 131). 

Jag blev intresserad att undersöka kinesiska utbytesstudenters attityder om vita i kinesisk 

reklam. Detta efter att jag hade varit bosatt i Kinas huvudstad Beijing i två år för studier och 

arbete och blev då medveten om mängden vita modeller i kinesisk reklam jämfört med 

mängden asiatiska modeller som används vid reklam i Europa och det ledde mig till 

frågeställningar om vithet och normer i reklam. Den vita människan kan ses som en 

konstruktion genom representation i medier och kan även ses representeras och 

stereotypiseras individuellt som komplexa och föränderliga (Dyer, 1997, xiii). Vita människor 

föreställs istället med utgångspunkt i en rad andra variabler så som klass, kön och sexualitet 

och inte vid deras hudfärg (Dyer, 1997, 11f). Därför kan det vara intressant att undersöka om 

hur vithet uppfattas i reklam som är riktad till den kinesiska marknaden. Det kan även, ur ett 

medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv, ses som intressant att undersöka vilket 

budskap bilderna kommunicerar eftersom reklambilderna som undersöks i denna uppsats är 

riktade till kineser men använder sig av västerländska modeller i sin kommunikation för att 

sälja produkterna, istället för asiatiska modeller.  
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1.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att ur ett jämförande perspektiv undersöka hur användandet av vita 

modeller i kinesisk reklam uppfattas. 

1.2 Frågeställningar 
 

•  Hur beskriver de kinesiska utbytesstudenterna den vita stereotypen?  

•   På vilket sätt påverkar de kinesiska utbytesstudenternas ursprungsland deras uppfattningar 

kring vita modeller i kinesisk reklam?  

•  Vilka skillnader och likheter framträder i de kinesiska utbytesstudenternas syn på vita 

modeller respektive den semiotiska analysen?  

•  Vid vilka tillfällen vill de kinesiska utbytesstudenterna se en asiatisk modell respektive en 

västerländsk modell?  

1.3 Bakgrund: Medier i Kina 

Denna genomgång av hur den kinesiska reklammarknaden ser ut är till hjälp för studiens syfte 

då det är reklam riktad till den kinesiska reklammarknaden som undersöks. Det ger även en 

övergriplig bild om hur reklambranschen ser ut i Kina.  

Under de senaste 30 åren kan mycket ses ha skett i kinas mediamarknad. År 1979 tilläts 

tidningar att sälja reklamplats och reklam legaliserades (Shirk, 2011, 9). Nu har den kinesiska 

reklammarknaden vuxit till att bli en av de största marknaderna i världen för kommersiell 

reklam. År 2001 så publicerades fler än 8400 olika titlar av magasin i Kina och år 2005 gavs 

fler än 9400 titlar ut. Dessa titlar behandlar olika ämnen som exempelvis musik, 

konst, ekonomi och mode (Latham, 2007, 149). För att förstå hur explosionsartat den 

kinesiska reklammarknaden har vuxit så måste det beaktas att år 1979 hade reklambranschen 

samlade intäkter om 10 miljoner Yuan och mindre än 1000 personer var anställda inom 

branschen. År 2007 hade branschen vuxit till att ha intäkter om 174,1 miljarder Yuan och med 

fler än 1.1 miljoner anställda inom branschen. (Scotton & Hachten, 2010, 128). Det som kan 

ses ha drivit på expansionen av den kinesiska reklammarknaden är den snabba utvecklingen 

av den kinesiska ekonomin i övrigt. Från 1979 till 2007 växte bruttonationalprodukten med en 
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genomsnittlig årlig tillväxt av 9,8 procent. År 2008 var den kinesiska medelklassen beräknad 

att bestå av 197 miljoner människor, det kan alltså ses som en stor marknad med många som 

har köpkraft (Scotton & Hachten, 2010, 131). Den kinesiska reklambranschen består både av 

inhemska reklambyråer och gränsöverskridande reklambyråer, dock så består de 

gränsöverskridande reklambyråerna endast av 0.4 procent av den kinesiska reklambranschen 

(Scotton & Hachten, 2010, 131). Det största mediet för reklam i Kina räknat i intäkter är TV, 

dock så förlitar sig andra traditionella medier så som nyhetstidningar, magasin och radio på 

intäkter från reklam, 80 procent av deras intäkter består nämligen av intäkter från reklam 

(Scotton & Hachten, 2010, 132). Av alla olika typer av magasin så är modemagasin den typ 

av magasin som har högst intäkter, 2005 låg endast deras intäkter från reklam på 2,3 miljarder 

yuan (Scotton & Hachten, 2010, 134).  
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2 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för uppsatsens syfte. Forskningen 

knyter an till vithet och reklam och i avsnittet presenteras och sammanfattas tre vetenskapliga 

artiklar som alla är peer rewieved. Detta innebär att artiklarna blivit faktagranskade av 

experter inom forskningsområdet och därmed håller hög kvalitet. Även en magisteruppsats 

som ligger nära den här uppsatsens valda syfte kommer att presenteras. Den tidigare 

forskningen ger en bakgrundsförståelse till uppsatsens syfte och och analys.  

 

 

2.1 En kritisk teori om vithet 
 

Towards a critical theory of whiteness (Owen, 2007) är en vetenskaplig artikel som är viktig 

för min studie då den understryker vikten av studier om vithet. Även om artikeln inte syftar 

till att förändra något, så belyser den hur det ser ut. Artikeln är också viktig då den lyfter ett 

maktperspektiv och vikten av att forskare studerar den härskande vithetsnormen likväl som att 

studera de som förtrycks av den samma (Owen, 2007).       

  

David S. Owen (2007) advocerar i artikeln vikten av kritisk vithetsteori för att förklara 

mekanismerna bakom förtryck på grund av hudfärg. Artikeln är uppdelad i fyra olika teman 

där Owen diskuterar vithet och hur den ska studeras. Det första temat som diskuteras är hur 

det kan ses som viktigt vid studier om vithet, att ta hänsyn till hur vithet reproduceras och ser 

till att behålla en vit maktordning i samhället. Owen argumenterar även emot de som 

ifrågasätter studier i vithet som ett nödvändigt inslag för att förstå sig på rasförtryck. I det 

andra temat i artikeln pekar Owen på att vithet går att förstås som ett strukturerande socialt 

system. Det tredje temat i en kritisk teori om vithet är vilken teori som bör användas vid 

studier om vithet. Owen ställer här flera forskare inom vithetsområdet mot varandra och 

finner Jurgen Habermas (1981) teori communicative action som den mest lämpliga vid studier 

om vithet. Detta eftersom denna teori ger en förklaring till social ordning skriver Owen. 

Slutligen hävdar Owen att vit överhöghet borde vara det teoretiska begrepp som används vid 

forskning om vithet, detta för att bryta de vitas förtryck (Owen, 2007).       
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2.2 Bortom vitheten 
 

Beyond the pale (MacMullan, 2005) är en vetenskaplig artikel som har valts ut som tidigare 

forskning eftersom den berör studier om vithet, vilket denna studie också gör. Det intressanta 

med den artikeln är att den presenterar olika ingångssätt till vithetsforskning (MacMullan, 

2005). 

 

I artikeln menar Terrance MacMullan (2005) att den senaste tidens studier om vithet är 

problematiska eftersom de har gjort vithet till en ras-kategori vilket är moraliskt fel. Han 

anser att det finns två huvudteser som dagens forskare inom vithetsforskning förhåller sig till. 

Den första tesen är eliminativism, vilket innebär att ras inte är biologiskt och att iden om ras 

är något som bör avskaffas. Den andra tesen som inte benämns med namn är att ras inte är 

biologisk, men tror inte på idén om att ras-kategorier är något som bör försvinna. Dessa två 

ingångssätt till forskning om vithet menar MacMullan är problematiska och förespråkar 

istället ett annat ingångssätt. MacMullan förespråkar att utgå ifrån W. E. B. Du Bois (1935) 

verk Black Reconstruction in America vid studier om vithet, han benämner detta angreppsätt 

som vit rekonstruktion. MacMullan menar att utifrån Du Bois verk, ska vithet ses som en 

"slags offentlig och psykologisk lön som betalas till vita amerikaner.” . Med detta kan 

MacMullan ses mena att vita står i skuld till andra etniciteter och detta bör påvisas. Han 

menar även att genom att få vita amerikaner att se deras historia, så kan vithetsstudier få 

människor att förstå att vit hegemoni fortfarande lyser igenom i samhället (MacMullan, 

2005).  

 
2.3 Individualistisk kollektivism eller kollektivistisk individualism  
 

Individualistisk kollektivism eller kollektivistisk individualism (Nordmalm, 2010) är en 

magisteruppsats, som har valts ut som tidigare forskning eftersom den i likhet med denna 

studie undersöker unga kinesers uppfattning om reklam, detta i form av kvalitativa intervjuer 

och semiotisk bildanalys.  I Nordmalms studie undersöks även till viss del vad för typ av 

reklam som tilltalar den unga generationens kineser och det diskuteras även i denna studie.  

 

Magisteruppsatsen är skriven av Niklas Nordmalm vid institutionen för journalistik medier 

och kommunikation vid Göteborgs Universitet. Studiens syfte var att undersöka unga 
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generationens kinesers tolkningar av reklam, detta om det sker individualistiska kontra 

kollektivistiska värderingar om reklam. Nordmalm undersöker den unga generationens 

inställning till reklam eller generation-x som han definierar det. Studiens empiriska material 

har likt min studie samlats in genom intervjuer med kinesiska utbytesstudenter som vistas i 

Sverige i egenskap av studier. Vid intervjuerna visades även reklambilder upp för 

respondenterna som stöd för diskussion. Dessa är likt min studie riktade till den kinesiska 

marknaden och vid mina intervjuer kommer även reklambilder att visas för respondenterna. 

Studien visade att respondenterna har en positiv syn på reklam då den hjälper konsumenter att 

hitta rätt  produkter. Reklamen ses även bidra till företagets status, anseende och kvalitet. 

Studien visade även att kinesiska generation-x föredrar kollektivistiska budskap i reklam 

framför individualistiska. Detta visas till exempel i att generationen föredrar reklambilder 

med fler än en person i bilden. Med ett kollektivistiskt perspektiv så menar den unga 

generationen kineser att personer uppnår något tillsammans i egenskap av andra och inte 

genom individualism (Nordmalm, 2010). 

 
2.4 Nakenhet i kinesisk tidskriftsreklam  
 
An Analysis of Nudity in Chinese Magazine Advertising (Huang & Lowry, 2012) är en 

vetenskaplig artikel som valts ut som tidigare forskning eftersom den kan ses likna denna 

studie. Dock ligger mitt huvudfokus på hur vithet betraktas i reklam som är riktad till den 

kinesiska marknaden. 

 

Studien behandlar hur nakenhet används i kinesisk tidskriftreklam, genom att undersöka hur 

nakenhet används i olika hög grad i reklam mellan män och kvinnor. Det undersöks även hur 

hög grad nakenhet används beroende på om märket är kinesiskt eller västerländskt. Och även 

i hur hög grad modeller av västerländskt ursprung eller asiatiskt ursprung representeras med 

nakenhet i reklamen. Artikeln presenterar inte direkt några frågeställningar, en möjlig 

frågeställning skulle kunna vara: Med hur mycket nakenhet framställs modeller i kinesisk 

reklam beroende på kön, märkets ursprung och modellens ursprung? Det presenteras däremot 

ett antal hypoteser och förväntade resultat i studien. Några av dem är att kvinnor förväntas 

presenteras med mer nakenhet än män, att västerländska kvinnliga modeller bör presenteras 

med mer nakenhet än västerländska män och att kinesiska kvinnliga modeller bör presenteras 

med en högre grad av nakenhet än kinesiska manliga modeller (Huang & Lowry, 2012). 
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3 Teori 

I detta kapitel kommer teori som är relevant för studien att presenteras. Teorierna kommer att 

användas vid analys av studiens empiriska material. De teorier som presenteras är teorier om 

vithet, stereotyper och occidentalism.   
 

3.1 Vithet 
 
Richard Dyer (1997) beskriver i sitt uppmärksammande verk, White, att den vita människan 

är en konstruktion genom representation i en vit västerländsk kultur, men även hur andra 

grupper uppfattar vita och vithet (Dyer, 1997, xiii). Dyer menar att så länge begreppet ras 

endast är något som kan appliceras på ickevita, så är vita människor en norm i samhället 

(Dyer, 1997, 1). Med detta menas att vita människor kategoriserar exempelvis sina kinesiska 

vänner som kineser, men nämner aldrig vitheten hos sina vita vänner (Dyer, 1997, 2). James 

G. Carrier (1995) beskriver på samma sätt i boken Occidentalism – Images of the West hur 

Japan har skapat sin bild av väst i form av den vita västerlänningen. Detta genom användandet 

av ordet ganijin som ofta översätts som utlänning, men som vanligtvis används för att 

beskriva vita som antas vara västerlänningar (Carrier, 1995, 137f). 
 

En person anses vara vit på grund av flera olika komponenter, där hudfärgen som skiftar 

mellan beige och rosa endast är en av komponenterna. Andra komponenter som bidrar till att 

en person definieras som vid dennes hudfärg är näsans form, frisyr och hårfärg samt till och 

med kroppsform. I väst har det varit brukligt att kalla kineser för gula, detta till trots att 

kinesers hudfärg inte uppenbart skiljer sig från vita västerlänningars. Det blir därmed främst 

ögonens form som bidrar i bestämmandet om någon är gul eller vit (Dyer, 1997, 42).  

 

Trots att vita människors hår och ögonfärg kan variera i alla toner på färgskalan så upphör de 

aldrig att vara vita. Hår och ögonfärg används ofta för att beskriva variationerna i vitheten, 

men de kan även användas för att definiera vissa som vitare än andra (Dyer, 1997, 43f). Att få 

en vitare hudfärg än en besitter är något som kan ses i historien av smink. Cleopatra badade i 

åsnors mjölk för att bli vitare och greker i det antika Grekland smorde in sig i vitt bly för att 

skapa en ljusare hudton fram till 1800-talet då rismjöl ersatte det vita blyet (Dyer, 1997, 48).  
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Historiskt har den vita hudfärgen även varit en symbol för makt och en faktor för 

sammanhållning vita människor emellan. Det menar Bill Schwarz (2011) professor  i 

engelska vid Queen Mary, University of London i sin bok The White Man's World (Schwarz, 

2011). I boken beskriver Schwarz att den vita hudfärgen var en av faktorerna som höll 

samman den brittiska befolkningen som kolonial makt under den senare delen av 1800-talet 

(Schwarz, 2011, 165f). Även Dyer menar att vithet är en symbol för makt och överlägsenhet, 

detta då den vita färgen utstrålar renlighet och moral och är ett pass till privilegier (Dyer, 

1997, 45, 70).  

 

Vidare kan vithet ses genom tre olika kategorier, dels som färgen vit precis som rött och blått 

och som en kategori av hudfärg och slutligen som en symbol som skapar andra konnotationer 

(Dyer, 1997, 45f). Att vithet kan ses som en symbol som skapar andra konnotationer är i 

synnerhet intressant för denna studie då semiotisk bildanalys tillämpas som metod, där 

konnotation är ett av de centrala begreppen. Det är även intressant för analysen av de 

kvalitativa intervjuerna för att finna mer djupgående vad vithet kommunicerar. 

 

Vid vithetsstudier så går det alltså inte förbise att den vita hudfärgen utger andra 

underliggande betydelser än enbart rastillhörighet. Den vita människan föreställs istället med 

utgångspunkt i en rad andra variabler så som: klass, kön och sexualitet och inte vid dennes 

hudfärg. Eftersom den vita människan representeras och stereotypiseras individuellt som 

komplexa och föränderliga, så kommer det således i denna studies analys beaktas andra 

variabler så som kön, klass sexualitet som vithet utstrålar (Dyer, 1997, 11f).   

 

Den binära oppositionen till vithet är svarthet. Svarthet definieras ofta som ondskefullt medan 

vithet definieras ofta genom godhet. I det fotografiska mediet är det vanligt att den onda 

representeras med en mörkare hudton och den goda representeras med en ljusare hudton. Ett 

omtalat exempel på en sådan representation var när fotbollsspelaren OJ Simpsons 

förbrytarfotografi publicerades på två omslag dels i tidningen Newsweek och dels i tidningen 

Time. Time valde då att förmörka Simpsons ansikte för att förstärka hans skyldighet. (Sturken 

& Cartwright, 2008,  24; Dyer, 1997, 45, 58). Fotografer och konstnärer har även ofta 

framställt sina objekt vitare än de är (Dyer, 1997, 48f). Faktum är att fotografisk media 

befrämjar och konstruerar vithet med hjälp av ljussättning och andra metoder (Dyer, 1997, 



 
9 

89). Detta går att finna i den mesta litteratur publicerad om fotografins konster, där det 

förutsätts att ett normalt ansikte är ett vitt ansikte (Dyer, 1997, 94). Ofta framställs även 

kvinnor vitare än männen (Dyer, 1997, 113). Även om det i denna studie inte undersöks hur 

svarta modeller framställs så kan det ses som en intressant aspekt att undersöka. Dels hur vita 

modeller framställs vitare eller mörkare än vad de är exempelvis med ljussättning och vad 

detta tillför deras karaktär.      

3.2 Stereotyper 
 

Stereotyper kan förklaras som en process att organisera och uttrycka våra värderingar och tro 

på vår omvärld. Med detta menas att stereotyper används för att systematisera och simplifiera 

en komplex omvärld (Dyer, 1993, 11). Ofta förknippas begreppet i negativ dager, eftersom 

stereotyp ofta ger en grovt förenklad föreställning om hur individer från en viss grupp är 

beskaffade (Lindgren, 2009,91). Men när begreppet myntades var det inte i bemärkelse 

meningen att innefatta en helt och fult negativ klang. Stereotyper kan istället ses som 

nödvändiga och användbara, men att de samtidigt är begränsande och besitter ideologiska 

innebörder (Dyer, 1993, 11). I denna studies analys så utgås det inte ifrån stereotyp som något 

nödvändigtvis negativt. Istället används begreppet ur ett förklarande perspektiv, för att utröna 

nyanser i beskrivningar och analys av de vita modellerna.   

 

För att utgå ifrån att en stereotyp kan förklaras genom att någon eller något framställs eller 

förklaras på ett klichéartat sätt (Fagerström & Nilsson, 2008, 70). Så kan stereotyper kännas 

igen och definieras genom ett fåtal attribut så som etnisk tillhörighet, kroppshållning eller 

kläder (Lindgren, 2009,91). Ofta definieras stereotyper genom attribut så som exempelvis en 

dum blondin. Och i definitionen kan mer utläsas än enbart intelligens och hårfärg. 

Stereotypen beskriver även till exempel hennes kön och samhällsklass (Dyer, 1993, 13). 

Stereotypisering kan alltså ses bidra till en rad konnotationer utifrån endast ett attribut som en 

människa besitter. Ett sådant attribut skulle i denna studies analys kunna ses vara den vita 

hudfärgen och hur olika form av vithet upplevs och stereotypiseras.  

 

Stereotyper bidrar även till ett olikvärdigt inflytande i samhället. Eftersom stereotyper skapas 

av de som tillhör normen av samhället och stereotypen ses som de onormala och avvikande 

andra som inte tillhör denna norm (Dyer, 1993, 14).  Utifrån denna syn så kan det ses som 

intressant i analysen att undersöka, hur de kinesiska utbytesstudenterna förhåller sig till den 
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vita stereotypen. Detta då de kinesiska utbytesstudenterna tillhör normen i det kinesiska 

samhället och den vita stereotypen kan ses vara den avvikande andra.  Stereotyp är även ett 

adekvat begrepp för min semiotiska analys av bilderna, då jag som vit svensk man kan finna 

andra uppfattningar om den vita stereotypen i den semiotiska bildanalysen.  

 

3.3 Occidentalism 
 

Den europeiska eller med andra ord occidentala kulturen har förstärkt sin identitet som 

överstående gentemot orienten, detta genom att ställa sig själv i motsats till orienten (Said, 

1997, 66). Det menar professor Edward Said (1997) vid Colombia University i sitt 

uppmärksammade verk, Orientalism. Huvudtesen inom orientalismen kan ses vara att 

occidenten alltså västerlandet har ställt orienten i sin motsats till västerlandet. Med det menas 

att från en västerländsk utgångspunkt studera orienten som något annorlunda, att kategorisera 

språket, kulturen och människan som en enhet och som något främmande för den 

västerländska kulturen (Said, 1997; 7f). Said ser ur en historisk kontext att orientalismens, 

mäktigaste epok tog sin början i Napoleons fälttåg och expedition till Egypten år 1798 (Said, 

1997, 8). Orientalismen är inte den enda faktorn som bestämmer vad som sägs om orienten, 

men den ligger i bakgrunden när det talas om orienten (Said, 1997, 66). Men västerlandet är 

på samma sätt som orienten en konstruktion, trots att västerlandet och orienten innehar en rad 

olika språk och traditioner så kategoriseras de som enheter (Said, 1997, 68).  

 

Inom occidentalistisk teori som är en inversion av begreppet orientalism alltså en omvändning 

av orientalismen, läggs vikten i att väst är kategoriserad som en enhet (Carrier, 1995, xii). 

Detta till trots att variabler som kön, religion och klass skapar en konflikt om väst som en 

enhet (Carrier, 1995, i). I Kina kan occidentalism ses ha skapat den västra andra efter att den 

västra andra konstruerat bilden om Kina (Chen, 2002, 2). I ett resultat av påtvingande teorier 

och praktiker från västerlästerlandet, så har Kina skapat sig en konstruktion av occidenten likt 

västerlandet skapat en konstruktion av orienten (Chen, 2002, 2). Occidentalismen som teori 

kommer främst att användas vid studiens analys av intervjuerna. Detta eftersom 

occidentalismen kan ses som användbar för att se hur de kinesiska utbytesstudenterna ser på 

västvärlden.     
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4 Material 

Det material som har legat till grund för studien är reklambilder från tidningen GQ China 

samt Vogue China. Materialet har valts från 2013 års upplagor av tidningarna detta för att få 

ett aktuellt material. Tidningen GQ China som användes i studien är utgiven i november 2013 

och tidningen Vogue China är utgiven i december 2013. GQ China är ett modemagasin som 

2009 etablerade sig på den kinesiska marknaden. Magasinet är riktad till män och har ett 

läsarantal på 788 000 personer i månaden (Conde nast international 1, 2016). Vogue China är 

även ett modemagasin som år 2005 etablerade sig på den kinesiska marknaden. Magasinet har 

ett läsarantal på 1 361 288 personer i månaden och är riktad till kvinnor (Conde nast 

international 2, 2016). Både GQ China och Vogue China tillhör Conde nast International 

mediekoncernen som publicerar ett flertal andra mode- och livsstilsmagasin exempelvis 

Vanity Fair (Conde nast international 3, 2016). Anledningen till varför reklam från 

modemagasin har valts att ligga till grund för materialet i denna studie, är för att reklam i 

modemagasin ofta framhäver modellerna i sina bilder. Då de företag som väljer modemagasin 

som reklamkanal ofta säljer produkter kopplade till kropp och skönhet så som exempelvis 

kläder, smink eller parfym. Detta i motsats till till exempel bilmagasin där reklambilder kan 

ses sätta bilen i fokus istället för modellen.  

 

4.1 Avgränsningar för reklambilder 
 

Först gjordes ett urval av reklambilderna beroende på om det fanns en eller fler vita 

människor i bilden. Därefter så var reklambilderna tvugna att innehålla övervägande vita 

personer, om bilderna innehöll både västerländska personer och personer med asiatiskt 

utseende. Detta innebar att om det till exempel fanns två personer med asiatiskt utseende och 

en vit person så ingick inte dessa bilder i materialet för lottning, eftersom då kunde bilden 

övervägande ses representera personer med asiatiskt utseende. När detta urval var gjort så 

kom en lottning att ske. Lottningen skedde genom att bilderna lades i två högar en för GQ 

China och en för Vogue China. Fem bilder drogs från varje hög och sammanlagt kom tio 

reklambilder att väljas ut, fem från varje magasin. Detta för att få samma antal bilder från de 

båda tidningarna. Bilderna kom både att representera kvinnor och män eftersom reklamen i de 

båda tidningarna är antingen riktad till kvinnor i Vogue China eller till män i GQ China. Och 

eftersom det var meningen att intervjua både män och kvinnor till studien så har det setts som 
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bra att reklamen representerar båda könen. Att ett slumpmässigt urval utfördes av 

reklambilderna baserades sig i att förhålla sig så objektivt som möjligt till materialet i studien. 

Om ett icke- slumpmässigt urval hade gjorts så kunde det ha påverkat studiens trovärdighet. 

Då kunde resultatet av studien kunde ha blivit mer subjektivt och missvisande.   

 

4.2 Val respondenter 
 

Vid valet av respondenter till studien så kom ett bekvämlighetsurval att utföras. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att man tar det som råkar finnas (Trost, 2010, 140). Urvalet 

baserade sig på att de måste vara kinesiska utbytesstudenter studerande vid ett universitet i 

Sverige. Tre personer kom att intervjuas och urvalet av dessa personer skedde genom ett 

bekvämlighetsurval.  Då jag har några vänner från Kina som studerar här i Sverige så har jag 

gett en vän förtroendet att tillfråga några hen känner som är kinesiska utbytesstudenter och 

dessa har jag sedan intervjuat. Jag bad hen att välja respondenter av båda kön då 

reklambilderna i denna studies empiriska material är både riktade till män och kvinnor. 

Eftersom detta har varit en kvalitativ studie så har tre djupgående intervjuer setts som 

representativt för studien. Respondenterna har även anonymiserats med fiktiva namn för att 

de ska känna sig bekväma med att uttrycka det dom vill i intervjuerna. Här nedanför följer en 

presentation av de respondenter som deltagit i studien. 

 

 

4.2.1 Respondenter 
 

Här följer en presentation av de respondenter som har valts ut och deltagit i studien.  

 

1.   Zhao - Är man och född 1987 och studerar molekylärbiologi på masternivå. Zhao har 

varit i Sverige tre år då intervjun görs.  

2.   Xue - Är kvinna och och även hon född 1987 och studerar finans på masternivå. Xue 

har varit i Sverige i tre och ett halvt år när intervjun görs. 

3.   Wu - Är kvinna och är född 1988 och studerar kognitiv beteendevetenskap på 

masternivå. Wu har varit i Sverige tre månader då intervjun görs.        
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5 Metod 
För att analysera materialet i form av tre djupgående intervjuer samt en semiotisk bildanalys 

av tio reklambilder så har den metod studien utgått ifrån varit en kvalitativ innehållsanalys. 

En kvalitativ innehållsanalys har setts som en bra metod för denna studie då studien inte har 

syftat till all räkna eller mäta någonting. Den kvalitativa innehållsanalysen lämpar sig bättre 

för att göra komplicerade tolkningar och analyser (Bergström och Boréus, 2013, 50).   

 

5.1 Semiotik 
 

Reklambilderna har först analyserats med en semiotisk bildanalys som kom att ligga till grund 

för analysen av de kvalitativa intervjuerna. Semiotik är en vetenskap om hur kommunikation 

skapas genom meddelanden uppbyggda av tecken (Fiske, 1997, 60). Vetenskapen kan ses ha 

vuxit fram ur Ferdinand de Saussures teorier inom lingvistiken (Ekström, 2008, 27). Men för 

utvecklingen av semiotiken som medieanalys kan Roland Barthes teori ses vara av stor 

betydelse (Ekström, 2008, 22). Inom semiotiken så försöker man förklara hur tecken och 

teckensystem är uppbyggda. De objekt semiotiken studerar genom att undersöka tecken kallas 

för text, dessa objekt behöver inte nödvändigtvis vara av textuell art utan kan även inbegripa 

exempelvis bilder, filmer och böcker (Lindgren, 2009, 63). 

 

Det centrala inom den semiotiska vetenskapen är alltså studiet av texter genom att finna 

tecken (Fiske, 1997, 61). Ett tecken är något som konstrueras av människan och är en 

förutsättning för kommunikation (Bergström, 2011, 56). Tecknet skapar mening och är 

betydelsebärande, det innehåller även ett uttryck och ett innehåll (Lindgren, 2009, 

63).   Terminologin gällande uttryck och innehåll skulle kunna förklaras enligt följande att i 

ett reklamfotografi på en klänning så utgör uttrycket = klänningen och innehållet är att vi läser 

in att det ” är” en klänning, alltså betydelsen av tecknet klänning.  Texten eller meddelandet 

skulle i detta exempel utgöra själva reklamfotografit (Fiske, 1997, 60).  

 

Eftersom semiotiken kan användas för att undersöka hur kommunikation skapas genom 

uttryck, så har denna metod ansetts som adekvat för denna studie då den kan användas för att 

undersöka hur både jag som västerländsk och de kinesiska utbytesstudenterna uppfattar 

bilder. 
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5.1.1 Denotation, konnotation och myter 
 

En text består av två plan, det första planet kan ses som själva innehållet i texten alltså det den 

föreställer. Detta skulle kunna exemplifieras vid en bild på två objekt, till exempel en kniv på 

ett bord. Då utgör den första nivån på bilden dessa objekt, den uppenbara innebörden i bilden. 

Det andra planet i en text  är det som kan läsas in djupare i den, det samhället bestämt som 

gemensamma betydelse. Till exempel skulle kniven i tidigare exempel kunna kommunicera 

hotfullhet vid betraktning med detta plan. Roland Barthes som kan ses som en viktig 

teoretiker inom semiotiken förklarade dessa två plan som denotation och konnotation. Med 

denotation menas alltså att det är en bilds uppenbara innebörd, tillexempel en bild på en stol 

är alltid en bild på en stol. Och konnotation är djupare underliggande betydelser av bildens 

budskap, detta kan tillexempel vara kulturellt accepterade innebörder. I exemplet med stolen 

skulle detta till exempel kunna vara hur stolens former skapar konnotationer till exempelvis 

skandinavisk design (Barthes, 1977, 17fff; Ekström, 2008, 24). 

 

Ett annat begrepp som tillhör konnotation är myter, med detta menas att myter skapas genom 

den kontextuella omvärld som en människa befinner sig i (Ekström, 2008, 24f). Ofta kan 

termen myt ses användas i sammanhang där något kan ses som falskt till exempel ”det är en 

myt att man kan se den kinesiska muren från månen”, i stället kan myter förklaras som ett sätt 

att konceptualisera våran omvärld (Fiske, 2011, 82). I sin bok Mythologies beskriver Barths 

att myter kan beskrivas genom en en kedja av relaterande koncept, en text står i denna mening 

inte bara enbart för sig själv utan återknyter till andra tidigare texter (Barthes, 1990, 113). 

 

Barthes exemplifierar hur en myt kan se ut med ett exempel från omslaget av magasinet Paris-

Match. Han beskriver hur en ung svart man i en fransk militär uniform gör givakt och att detta 

är själva huvudmeningen med bilden. Men vidare hävdar Barths att det finns en 

bakomliggande mening med bilden. Att den svarta mannen får symbolisera det franska 

imperiets öppenhet till att vem som helst oavsett hudfärg får kriga under dess flagga, trots att 

mannen kan ses tjäna sin kolonialmakt (Barthes, 1990, 115). 

 

I denna studie så har denotation används för att skapa frågor till intervjuerna, samt att se 

bildernas uppenbara budskap. Begreppet konnotation användes för att se hur de kinesiska 
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utbytesstudenterna och den semiotiska analysen förhåller sig till de vita modellerna i bilderna. 

Myter kan ses ha haft betydelse för undersökningens syfte, då de kinesiska utbytesstudenterna 

på ett annat sätt mött västerländska ansikten och kan därmed ha andra uppfattningar om vita 

personer än kineser som inte har varit utanför kinas gränser. Myter kan även ses ha haft 

betydelse för hur min och deras tolkning kan ses skilja sig åt eftersom vi har olika 

erfarenheter av myter. Det har även i denna undersökning setts som intressant att reklambilder 

används som är riktade till den kinesiska marknaden. Eftersom dessa bilder är kopplade till 

det kulturella sammanhang de är skapta för. Därför kan myter ses som intressant för denna 

undersökning. 

 
5.2 Kvalitativa intervjuer 
 
När den semiotiska bildanalysen var färdig så har kvalitativa intervjuer att genomförts. Dessa 

har sedan analyserats utifrån teorier om vithet, stereotyp och occidentalism som har 

presenterats i teorikapitlet. Kvalitativa intervjuer har setts som en bra metod för att finna 

djupgående och underliggande budskap och åsikter hos de intervjuade (Trost, 2010, 32).  

 

I denna studie utformades först en intervjuguide som kom att användas till alla tre intervjuer. 

En intervjuguide kan exempelvis vara de frågor som är menade att ställas. Vid skapandet av 

en intervjuguide kan det ses som viktigt att tänka på om frågor som är av sonderande sak 

inkluderas -alltså vidareutveckling av resonemanget ”ge fler exempel?” eller om specificerade 

frågor ”vad tänker du på nu?” ska inkluderas. Eller om frågorna ska vara direkta eller 

indirekta. Direkta frågor kan ses som exempelvis ”är han snygg?” alltså ett ja- eller nej-svar. 

Medan indirekta frågor kan exempelvis vara ”jag undrar om han är snygg?”. Både sonderande 

och direkta frågor kommer att användas i studien men främst indirekta frågor. (Kvale och 

Binkmann, 2009, 151).  

 

Vid själva intervjuerna har det ansetts som adekvat att tänka på hur lång den ska vara och  

bemötandet av den intervjuade. Miljön och bemötandet vid intervjun har setts som viktig 

eftersom det kan påverka hur bekväm den intervjuande upplevs känna sig, när den svarar på 

frågorna. Tiden för intervjun har också setts som adekvat så att den intervjuade inte upplever 

sig exempelvis stressad (Trost, 2010, 65, 82). Därför informerades den intervjuade om 

ungefärlig tid för intervjun som tog cirka en timme. Miljön för intervjun skedde på en avskild 
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plats hemma hos mig, så att den intervjuade skulle känna sig så bekväm som möjligt med att 

föra fram sina åsikter. Intervjuerna kom att ske på engelska vilket är varken mitt eller 

respondenternas modersmål och hur detta kom att påverka studien kommer vidare att 

diskuteras i metoddiskussionen. De kvalitativa intervjuerna har sedan transkriberats, 

tematiseras och analyseras utifrån teman som framkommit, antigen i den semiotiska 

bildanalysen eller i de kvalitativa intervjuarna.  

 

5.3 Metoddiskussion  
 

När denna studie har utförs så har det varit viktigt att under arbetsprocessens gång förhålla sig 

till begreppen reliabilitet, validitet samt intersubjektivitet.  Med reliabilitet menas att studien 

är tillförlitlig och som forskare vara stringent i studiens alla led (Bregström och Boréus, 2013, 

42). Och ibland omskrivs reliabilitet även som att en studies resultat ska bli det samma om 

den utförs vid ett annat tillfälle. Validitet handlar om att studien ska mäta det den är avsedd att 

mäta, det handlar alltså om att genomgående söka svar på studiens syfte samt frågeställningar 

(Trost, 2010, 131). Intersubjektivitet innebär att studien ska kunna göras om av någon annan 

och leda till samma resultat (Bregström och Boréus, 2013, 42).  

 

När reliabilitet diskuteras så görs det ofta vid kvantitativa studier då något kan mätas eller 

räknas. Men eftersom denna studie är kvalitativ så mättes eller räknades inte något. Denna 

studies reliabilitet eller trovärdighet har istället byggt på att samma saker har kommit fram i 

analysen som i de teorier studien baserades på om stereotyp, vithet och occidentalism. Jag har 

i studien även försökt att vara konsekvent i hur intervjuerna har utförts med en intervjuguide 

som stöd vid intervjuerna, vilket kan ses stärka studiens reliabilitet då intervjuerna ungefär har 

utförts på samma sätt. Validiteten i denna studie kan ses som hög då jag stringent 

genomgående i studien har använt  mig av metod, tidigare forskning och teori för att besvara 

studiens syfte samt frågeställningar i analysen.  

 

Något som även bör tas upp i metoddiskussionen är att intervjuerna skedde på engelska, vilket 

är varken mitt eller informanternas modersmål. Språkbarriärer har förekommit under 

framförallt en av intervjuerna. Detta har jag löst genom att låta informanterna ta den tid det 

behövde för att uttrycka sig. De informanter som har kunskap inom det svenska språket har 

också fått flika in ord på svenska om de så har velat. Dock så måste det också beaktas att alla 
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respondenter utför sin masterexamen på engelska, så de bör besitta goda kunskaper inom det 

engelska språket.   

 

Anledningen till varför både semiotisk bildanalys och kvalitativa intervjuer valdes som 

metoder för studien, var för att på ett djupare plan analysera bilderna med en semiotisk 

bildanalys. För att sedan på ett beskrivande sätt visa i de kvalitativa intervjuerna hur de 

kinesiska utbytesstudenterna uppfattade vithet utifrån teorier om vithet, occidentalism och 

stereotyper. Semiotisk bildanalys valdes även som metod för att det var bilder som studerades 

samt för att ingiva studien ett mer medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv.  
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6 Analys 
I detta kapitel kommer studiens analys och empiriska material att presenteras integrerat. 

Analysen kommer först att ske genom en semiotisk bildanalys och sedan en tematisk analys 

av intervjuerna. För det första kommer den semiotiska bildanalysen att presenteras bild för 

bild. För det andra sker den tematiska analysen av intervjuerna genom att citat presenteras 

från intervjuerna och dessa undersöks genom att finna skillnader och likheter. 

 

 

6.1 Semiotisk bildanalys 
 

6.1.1 Bild ett  
                                                                                        

                                                                                     (GQ, 2013) 

Vid betraktning av bilden med denotation så finns det tre män. De två männen i främre 

regionen av bilden bär båda liknande kläder med varandra, det som kan ses skilja dem åt i 

klädseln är att mannen till vänster bär en slips och att de bär olika färger på skorna, men  

samma modell av skor. Den högra mannen har även byxorna högre uppvikta än den vänstra 

mannen. De båda männen sitter i liknande positioner på ett parti av stenar, med en hand som 

håller i den andra armen. Mannen i bakre regionen av bilden framhävs inte så skapt i bilden, 

det innebär att det inte går att se hans ansiktsdrag så tydligt i bilden, men han har skäggväxt så 
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mest sannolikt är det en man. Han står lutad mot en pelare och tittar uppåt. Mannen bär en löst 

sittande t-shirt med troligtvis ett motiv av en kvinna med en schal som täcker håret. I bildens 

bakgrund kan ses gräs, pelare, grenar och några stenar.  

 

Med konnotation så skulle de kläder männen i den främre regionen kunna ses symbolisera att 

de tillhör en högre samhällsklass. Detta då de bär kläder som ger ett intryck av att vara av det 

finare slaget med skjorta, väst och kostymbyxor De tittar även bestämt och målmedvetet in på 

betraktaren av bilden nästan på ett nonchalant sätt, vilket kan konnotera  en makt aspekt där 

de står över betraktaren. I motsats så har mannen i bakgrunden en löst sittande t-shirt och  ett 

orakat ansikte, detta kan konnotera att han tillhör en lägre samhällsklass än de två andra 

männen i bilden då att vara ovårdad kan ses som en stereotyp för någon med lägre 

samhällsklass. Han står även ensam och behöver stötta sig mot en pelare, detta visar på en 

underlägsenhet då han kan ses behöva stöd. Något som också skulle kunna visa på mannen i 

bakgrundens underlägsenhet är att han inte heller möter blicken med betraktaren av bilden 

utan tittar bortåt ut ur bildens blickomfång. Han kan även ses ha en mörare hudton än de 

övriga två männen, vilket kan bero på bildens komposition gällande dess ljussättning, men de 

kan även vara så att de valt en modell med mörkare hudton för att spela på stereotyper om att 

svart är likställt med ondska. Dyer och Cartwright menar även i sin teori att svarthet används 

som en symbol för ondska (Sturken & Cartwright, 2008,  24; Dyer, 1997, 45, 58). Utifrån 

myter  så kan mannen i bakgrunden ses ha en t-shirts med ett helgon tryckt på den, vilket kan 

innebära att bakgrunden där bilden är tagen skulle mycket väl kunna vara i Vatikanstaten, 

alltså en kristen miljö. Alla män i bilden har mörkt hår och vit hy men med en mörkare vit 

hudton, det kan tolkas som att de är av sydeuropeiskt ursprung.  
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6.1.2 Bild två  

                                                                                   (GQ, 2013) 

Vid betraktning av bilden med denotation så är det en en man på bilden som har gått in i 

bilden utifrån bildens blickomfång, vilket kan ses på fotspåren i snön. Han bär grå rock, 

orange polotröja, gråa jeans och svarta skor och handskar. I händerna håller han ett par stavar. 

Han står i ett snötäckt landskap och på en kulle i den bakre regionen av bilden så är det en 

stuga som är snötäckt. Bakom stugan syns en molntäckt himmel. Han står i profil och tittar ut 

mot något som inte syns i bilden. Han ler utan att visa tänderna. Med konnotation så kan det 

tolkas att mannen ses nöjd och tillfreds ut med att befinna sig i det snötäckta landskap han 

befinner sig i. Det går även att uppleva honom som mallig eftersom han står bestämt med 

stavarna ned tryckta i marken. Det kan vara så att han bestigit ett högt berg och tittar ut över 

mänskligheten. Bilden är även tagen ur ett underifrån perspektiv vilket har betydelse för att 

han upplevs som upphöjd, över oss som betraktare av bilden.  

 

Hans ull rock och skinnhandskar uppfattas som dyra, vilket också konnoterar en form av makt 

och status. Med detta skulle jag kunna fastslå att mannen i bilden beskrivs som en slags vit 

överhöghet – där den vita besitter fördelar enbart på grund av dennes vita hudfärg (Owen, 
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2005).  Dock så upplevs han som ganska ensam där mitt på fjället. Att bilder som endast 

innehåller en modell konnoterar ensamhet, är även något Nordmalm diskuterar i sin uppsats 

(Nordmalm, 2010). Hans hy är vit med en hudton åt det ljusare hållet, håret är mörkbrunt och 

krulligt det inger konnotationer till att han kan vara av sydeuropeiskt ursprung. Utifrån myter 

så befinner han möjligtvis han sig franskaalperna eller någon annanstans i Europa, detta då 

det är inte så vanligt med skidsemester i Kina.   

 

6.1.3 Bild tre  

                                                                                               (GQ, 2013) 

Bilden denoterar en man som står lutad mot mot en svart cabriolet. Han bär en svart 

läderjacka, mörk grå jeans, svarta läderstövlar och han håller i sin hand en svart läderväska. I 

bakgrunden av bilden är det kala träd och dimmigt, han står på en beige grusväg. Bilden är 

tagen ur ett underifrånperspektiv och han tittar in mot kameralinsen. Genom konnotation och 

myter så ser han avslappnad och macho ut, han ser lite ut som en dandy på väg upp mot ett 

slott. Detta då bilen ser ut att vara en sportbil av det dyrare slaget. Även hans mustasch ger 

konnotationer till att han skulle vara en dandy. Kläderna han bär ser även dyra och 
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moderiktiga ut (Dyer, 1997, 146). Hans kroppstyp ser även väldigt muskulös ut vilket kan 

bidra till att han upplevs vara macho och manlig. Dyer påtalar i sin bok White att den 

muskulösa vita mannens kropp konnoterar en rik kropp, då mycket fritid har lagts ner på den 

och om den är påklädd så utstrålar den inte sårbarhet utan styrka  (Dyer, 1997, 146,155). Det 

mannen uttrycker med blicken är allvarlighet vilket konnoterar pondus. Håret som ser lite 

slarvigt men välvårdat ut bidrar till känslan att det här kan ses vara en man med pengar som 

gör lite som han själv vill alltså en riktig dandy. Dandyn kan fastställas vara en stereotyp i 

bilden, då mannen framställs  på ett klichéartat sätt (Fagerström & Nilsson, 2008, 70). Han 

kan ses vara lite brunbränd i hyn, som at han precis har varit på solsemester. Dock så kan han 

uppfattas vara av nordeuropeisk ursprung på grund av hans utmärkande käkparti. 

 

6.1.4 Bild fyra 

                                                                                                        (GQ, 2013) 

Den denotativa innebörden i bilden kan ses vara att det är en man som sitter på en fåtölj i 

mitten av bilden. Han sitter åt vänster i profil och fäster blicken på något utanför bilden. På 

sin kropp bär han en flerfärgad tweedkostym, en grå slipover, vit skjorta och en grå slips. 
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Utifrån konnotation så så kan mannen ses sitta i en fin salong, då det kan vara en 

minimalistisk tavla i bakgrunden. Fåtöljen han sitter i ser även väldigt exklusiv ut, han kan 

möjligtvis vara på ett cocktailparty. Hans blick konnoterar intresse för något utanför bilden, 

det ser ut som han sitter och lyssnar på någons intressanta utlägg i en konversation. Med 

myter så kan man se på bilden utifrån hans klädsel, denna uttrycker skoluniform från någon 

slags privatskola på grund av det propra helhets uttrycket i klädseln. Bilden inger då myter 

om den kultiverade och belästa vita västerlänningen, som ur ett orientalistiskt perspektiv 

skulle kunna ses satt sig överstående orienten (Said, 1997; 66). Hur kläder konnoterar makt 

och status är även något som Dyer nämner, han menar att kläder är bärare av status, rikedom 

av klass och i denna bild kan hans kläder ses konnotera en högre samhällsklass (Dyer, 1997, 

146). Mannen har väldigt ljus hy som är upplyst  och förstärkt med ett sidoljus, framhävande 

ansiktsdrag med höga kindben och ett framhävt och skarpt käkparti. Hans utseende upplevs 

som väldigt västerländskt. 

 

6.1.5 Bild fem  

                                                                                                                   (GQ, 2013) 

Bilden denoterar en man och en kvinna. Mannen har på sig en flerfärgad skjorta, grön rock, 

gråa jeans, rödrosa sockor och ett par gråa skor. Han ler och har lite skäggväxt och brunt hår.  
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Bakom mannen står en kvinna på en pall. Hon är klädd i en grå mössa, svart halsduk, brun 

jacka, lila byxor och gråa skor. Kvinnan sätter en hatt på snögubben med ett leende. Det snöar 

i bilden och i bakgrunden ses en upplyst grön vagn, en bänk, en häck, två gatlyktor och ett hus 

med en röd port. Med konnotation tolkas bilden som att kvinnan och mannen är ett par, detta 

eftersom de står väldigt tätt emot varandra och ser gulliga och glada ut. Snögubben, snöfallet 

och vagnen i bilden inger konnotationer till att det pågår ett julfirande eller att julen är nära. I 

och med att det sker ett julfirande i bilden så kan själva julfirandet ses skapa bilden av väst 

som en enhet, trots att julfirande inte behöver ses som något typiskt västerländskt då det finns 

andra religioner i västerlandet än kristendomen (Carrier, 1995;i). Vagnen i bilden ser ut som 

en typisk vagn som brukar finnas på julmarknader. Gatlyktorna och husets arkitektur talar om 

att bilden utspelar sig i ett europeiskt land. Fotografiet kan ses bygga på myter om en vit 

lycklig medelklass och att modellerna båda är vita förstärker myten att förhållanden ska ingås 

inom sin egen etnicitet. Båda personerna på bilden är vita och har en väldigt blek hudton. 

 

6.1.6 Bild sex  

                                                                                                                              (Vogue, 2013)                                                                                         

Med denotation går det att se en kvinna och tre män i bilden. Kvinnan sitter på kanten av en 

luftballongskorg höjd över marken. Hon bär på sin kropp en blå klänning, brun jacka, grå 

klackskor och håller i sin hand en svart handväska. Männen på bilden håller fast luftballongen 
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med hjälp av rep. Alla män bär likadana uniformer med hattar. På sidan av ballongkorgen 

hänger det två koffertar, ballongen och korgen är brun och röd i färgerna. Miljön i bilden 

utspelar sig på ett torg. Och i bakgrunden är det byggnader i gotisk stil. Med konnotation kan 

det ses som att kvinnan försöker fly i ballongen men att männen hindrar henne, då det ser ut 

som de kämpandes försöker dra ner ballongen. Hennes koffertar på sidan av ballongen är 

också ett tecken på att hon försöker fly. Att männen bär heltäckande uniformer och kvinnan 

bär klänning och klackskor kan även symbolisera männens övertag mot kvinnan, detta då 

deras kläder är mer slitstarka och passande för sammanhanget än kvinnans. Kvinnan har även 

en vitare hudton än männen. Det kan ses som vanligt i bilder menar även, Dyer som beskriver 

att kvinnan gentemot mannen genom historian av det fotografiska mediet har pålagts ett slags 

änglalikt sken för att konnotera renhet och oskuld (Dyer, 1997, 127).  Utifrån myter så skulle 

männen kunna ses symbolisera staten och kvinnan den förtryckta medborgaren på flykt från 

den. Detta då staten håller henne i ett fast grepp och släpper inte taget om henne. 

 

6.1.7 Bild sju  

                                                                                             (Vogue, 2013) 

Den denotativa nivån av bilden visar en kvinna med sex män ståendes runt om henne. Hon är 

helt klädd i svart, med en svart jacka och en svart spetsklänning. På sin vänstra arm håller hon 
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en svart handväska och med höger hand stryker hon en av männen på kinden. Hon har brunt 

lockigt hår, mörkröda läppar och vit hy. I  bilden har alla män svartvita kläder som liknar 

varandra, de har en något mörkare hudton än kvinnans. Hon visar tänderna men ler inte, 

åtminstone fem av männen fäster alla blicken på någon av kvinnans kroppsdel. I bakgrunden 

ses ett lövträd. 

 

Den konnotativa nivån av bilden kan ses vara att kvinnan har ett nonchalant uttryck i ansiktet 

och männen trånar efter henne. Kanske stryker hon en av männen på ansiktet med vänster 

hand och gestikulerar med den högra handen att hon inte är intresserad.  Bilden kan ses 

symbolisera att om du som kvinna bär dessa kläder blir du attraktiv för männen, men den 

visar samtidigt att det är kvinnan som har rätten till avvisandet. Att männen har en mörkare 

hudton än kvinnan kan även ses göra dem mer hotfulla (Sturken & Cartwright, 2008,  24).   

Alla personer i bilden ser propra ut och inger ett vårdat intryck, de ser även ut att bära kläder i 

exklusiva material vilket konnoterar att de har pengar och tillhör en högre samhällsklass 

(Dyer, 1997, 146). Utifrån myter i samhället kan kvinnan ses som ett objekt då hon är där för 

männens blick. Med det här kan bilden både ses beskriva kvinnan som en stereotyp, som ska 

vara till lags för männens blickar och männen som stereotyper som betraktar kvinnan som ett 

objekt (Lindgren, 2009,91). Detta då hon befinner sig själv i rummet med fem män stirrandes 

på henne.  
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6.1.8 Bild åtta  

                                                                                                              (Vogue, 2013) 

Den denotativa innebörden i bilden kan ses vara, att det är en kvinna som sitter på en på en 

stol. Hon är blond och blåögd och vithudfärg och bär på sin kropp en svart pälskappa, svarta 

strumpbyxor, svarta pälsbeklädda skor och en vit skjorta. Hon har stängd mun, fäster sin blick 

mot betraktaren av bilden och drar ihop benen mot varandra och smeker sin päls. I bildens 

avbildade rum, ses ett rum med två fönster, blåa väggar  två stolar, ett vitt sminkbord med 

tillhörande spegel hängandes över. På bordet står det tre ljusstakar och det ligger även en 

spegel på bordet. Rummet är helt täckt av snö och is. Den konnotativa nivån av bilden kan ses 

vara att päls gör dig varm i vilken kyla du än befinner dig i. Eftersom hon smeker pälsen på 

ett sensuellt sätt konnoterar detta även pälsens mjuka egenskaper. Att modellen är vit med 

blont hår och att ett skarpt sidoljus lyser upp henne skapar kontraster med hennes vita hy 

blonda hår gentemot den svarta pälsen. Dyer skriver om blont hår i sin bok White att enbart 

det blonda håret skapar ett lyster som fotografer eftersträvar i bilder, i denna bild kan det ses 

framhävas tydligt (Dyer, 1997, 124). Att bilden förhållandevis innehåller så många speglar 

kan konnotera att ytlighet kan ses som ett viktigt attribut. De myter bilden kommunicerar 

skulle kunna vara att ytlighet går före värme och myten om den välbeställda västerlänningen.  
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6.1.9 Bild nio  
 

 
                                                                    (Vogue, 2013) 

Vid betraktning av bilden med denotation så, så är det en kvinna som ligger på en säng och 

pratar i telefon. Kvinnan har på sin kropp en rosa rock, prickig klänning och ett par beigea 

tofflor. Hon är blond, har vit hy och ler. Sängen har ett ljusgrönt överkast och ljusgröna 

kuddar, på sängen står även  en telefon i samma färg som de övriga objekten och bredvid 

henne ligger en väska. Bredvid sängen står ett nattduksbord och på bordet av vad som går att 

se är det en lampa, armbandsur och ett par solglasögon. Hon ler med hela ansiktet och fäster 

sin blick på något utanför bildens blickomfång. Den konnotativa nivån av bilden skulle kunna 

tolkas som att kvinnan är väldigt infantil och flickig. Hon uppfattas inte alls som seriös när 

hon ligger där och tvinnar telefonsladden. En annan sak som kan förstärka dessa 

konnotationer i bilden är att hennes klädsel inte ger ett särskilt moget intryck, med 

pastellfärger och guldskor hon är även lättklädd. Kvinnan på bilden kan även ses ha en 

extremt ljus hy som hon visar mycket av, detta kan vara genomtänkt för att hon ska upplevas 

oskuldsfull och flickig (Dyer, 1997, 89). Att kvinnor förväntas presenteras med mer nakenhet 

än män, är något Huang och Lowry diskuterar i sin studie och detta kan ses i denna bild 

(Huang & Lowry, 2012). Vid betraktning av myter så kan hennes dockliknande utseende ses 

som ett uttryck för myten och stereotypen om den gulliga oskuldsfulla flickan, som med 
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hennes mycket vita hy och söta utseende kommer långt enbart med detta och inte behöver 

arbeta för att bli försörjd. Det kan ses vara hennes attribut så som kläder och kroppshållning 

som gör kvinnan till en stereotypisk flicka. Det är just sådana här attribut som gör någon till 

en stereotyp som professor Simon Lindgren beskriver i sin bok populärkultur (Lindgren, 

2009,91).   

 

6.1.10 Bild tio  

                                                                                             (Vogue, 2013) 

Bilden denoterar en kvinna ståendes framför en blomhäck framför en cabriolet. Kvinnan bär 

på sin kropp en kroppsstrumpa och en pälsväst, hon har även en på sig ett skärp, ett par 

glasögon och ett halsband. I sin högra hand håller hon en beige kappa och på sin vänstra arm 

håller hon en ormskinnsväska som är i samma mönster som hennes skärp. Hennes hår är brunt 

och lockigt och hon är sminkad med beigea läppar som matchar hennes kläder. Bilden är 

tagen från ett underifrån perspektiv. Hon fäster blicken på något utanför bilden och visar sina 

tänder men det är inte ett leende som ses. De konnotationer bilden förmedlar utifrån ett 

stereotypiskt angreppssätt är att det är en kvinna med makt i bilden. Denna tolkning befästs 

dels genom att bilden är tagen ur ett underifrån perspektiv vilket förstorar kvinnan. Och dels 

genom att hennes kläder konnoterar exklusivitet, med material som päls och ormskinn. 
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Kvinnan ser även ut att vara på väg någonstans och ha bråttom, detta visar att hon har något 

viktigt att göra vilket också kan ses konnotera hon besitter en maktroll. Då bilden tolkas med 

myter så kan det faktum att hon är på väg någonstans och har bråttom ses som att myten om 

stress och att vara stressad, är en positivistisk egenskap. När en har mycket att göra så betyder 

en något. Även att hon står själv kan ses framhäva myten och stereotypen om självständighet 

kontra kollektivism som något positivt (Nordmalm, 2010).          

 

6.2 Tematisk analys av de kvalitativa intervjuerna 
 

6.2.1 Den vita modellens höga status 
 

Ett återkommande tema som framkom i både den semiotiska bildanalysen och i de kvalitativa 

intervjuerna var den vita modellens höga status. Att temat benämns den vita modellens höga 

status, har inspirerats av vad Owen menar att vit överhöghet borde vara det teoretiska begrepp 

som används vid forskning om vithet, detta för att bryta de vitas förtryck (Owen, 2007). I 

temat så framkom det att de kinesiska utbytesstudenterna upplevde att vita modeller 

konnoterar lyx och kvalitet till produkter. Den vita modellen inger även en symbolik att 

företaget är ett internationellt företag och förekommer främst i reklam för dyra produkter 

alltså högstatusmärken. Xue säger: 

 

 ”Yeah, you can easily see that the big brands, like the top 500 brands uses white 

models. Brands in the luxury machine. They want to show that they are 

international companies, that they are not local companies. So they are showing 

that they are international, and have a little bit better quality than the local 

companies”.- Xue 

 

Med detta menar Xue att vita modeller är främst förekommande i reklam för de riktigt stora 

multinationella företagen och märkena. Hon poängterar också att det är vanligt 

förekommande bland lyxmärken att använda vita modeller i reklam. Detta tror hon beror på 

att de vill visa att de har kvalitet i sina produkter och visa att de inte är företag från den 

inhemska marknaden. Hon kan även ses se den vita modellen som en global människa, då den 

vita modellen får uttrycka att ett företag är internationellt. Xue diskuterar även hur inhemska 

företag använder vita modeller: 
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”You know some local companies, like some shit companies they still use 

western models but their things looks bad. Probably I wouldn’t recommend 

that.”- Xue 

 

Men här kan Xue ses mena att det gagnar ett företag att använda västerländska modeller i sin 

reklam. Men samtidigt menar hon att om inhemska bolag med dåliga produkter använder sig 

av västerländska modeller så är det till deras nackdel. Även Zhao menar på att det är vanligt 

med vita modeller i kinesisk reklam för lyxprodukter: 

 

“Its common there  are some magazines for  business people, or people that 

often take the plane. They have some kind of big wallet. They are using so many 

white models.” – Zhao 

 

Zhao framhåller att vita modeller främst förekommer i tidningar riktade till affärsfolk, med en 

stor plånbok. Detta bekräftar det Xue sagt, att vita modeller främst används i reklam för dyra 

produkter, alltså lyxmärken från väst.  

 

Detta kan ses förstärka bilden om att den occidentala kulturen med deras lyxmärken som 

utstrålar exklusivitet, har förstärkt sin identitet som överstående gentemot den orientaliska 

kulturen. (Said, 1997; 66). Vita modeller får symbolisera en produkts kvalitet och när det 

används en vit modell antas det att produkten håller hög kvalitet.  

 

Att vithet är en symbol som skapar andra konnotationer än den vita färgen i sig är även något 

Dyer diskuterar i sitt verk White (Dyer, 1997, 45f). Det respondenterna har uttryckt förstärker 

bilden om att vita modeller ger konnotationer till hög status. Den höga statusen för den vita 

modellen tar sig i uttryck i respondenternas beskrivningar, om att reklam i media riktad till 

exempelvis affärsfolk i hög grad använder sig av vita modeller i sin reklam. Den vita 

modellen får då ses som en symbol för framgång, en som har lyckats i livet. Den höga 

statusen för den vita modellen manifesterar sig även i att vithet förknippas med exklusivitet 

och lyxmärken. Den vita modellen får då stå som som en metafor för denna exklusivitet och 

den vita hudfärgen kan ses som ett pass till privilegier (Dyer, 1997, 70).  
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En annan intressant aspekt som framkom i detta tema är att den vita modellen beskrivs som 

global. Vitheten blir då en slags icke färg, en färg som är osynlig och som Dyer beskriver så 

kan den största styrkan i vitheten ses att vara osynlig (Dyer, 1997, 45). Den globala 

människan blir då en slags synonym med den vita människan, den existerar och verkar globalt 

men syns inte med blotta ögat vilket är dess största styrka. Och den vita modellens höga status 

kan bero på dess osynlighet.  

 

6.2.2 Asiatiska eller vita modeller 
 

Ett intressant tema som framkom i de kvalitativa intervjuerna var asiatiska eller vita modeller. 

Temat behandlar hur de kinesiska utbytesstudenterna ser på asiatiska och vita modeller i 

relation till varandra. Det visar även när det är passande eller opassande att använda en vit 

respektive asiatisk modell. Olika drag så som kroppstyp och form på exempelvis ögon visade 

sig vara av betydelse för om det skulle vara en vit eller en asiatisk modell. Som Xue 

framhåller här:  

 

“It really depends, if it is clothes and make up I really prefere it’s a Chinese 

model because you have similar bone structure with each other and It is more 

easy imitating them than imitating someone totally different than you..” –  Xue 

 

Xue kan här ses mena att att hon föredrar asiatiska eller kinesiska modeller som hon uttrycker 

det, detta speciellt när det gäller skönhetsprodukter så som smink och kläder. Hon påpekar att 

det är lättare att imitera eller identifiera sig med kinesiska modeller, då hon menar att vita 

modeller är helt annorlunda än henne själv. Wu pratar också om att det är viktigt att kunna 

identifiera sig med modellen: 

 

“I prefer Asian models over white, because I am Chinese. When I see Asian 

models in advertising I think I am familiar with that, with white models I don’t 

feel very familiar with it, I feel a little far away from him or her.” –  Wu 

 

Wu säger att hon känner sig distanserad till vita modeller I kinesiskreklam, eftersom hon inte 

känner sig bekant med vita modeller då hon beskriver sig själv som kines och därför föredrar 

hon asiatiska modeller i kinesisk reklam. Wu kan ses både beskriva den vita andra som 



 
33 

avvikande men Wu stereotypiserar även sig själv i det här sammanhanget genom att beskriva 

sig själv med endast ett attribut  som kines alltså hennes etnisk tillhörighet (Lindgren, 

2009,91). Både Xue och wu diskuterar identifikation.  

 

Identifikation kan ses som en viktig faktor för att de kinesiska utbytesstudenterna föredrar 

asiatiska modeller framför vita modeller. Att just begreppet identifikation lyfts fram av 

respondenterna kan ha att göra med stereotypisering. Detta då respondenterna upplever att de 

inte kan identifiera sig med det vita ansiktet, genom att ställa sig själva i motsats till det vita 

ansiktet. De kinesiska utbytesstudenterna kan på så sätt tolkas att de upplever sig själva 

tillhöra normen i det kinesiska samhället och och den vitastereotypen kan ses vara den 

avvikande andra i kinesisk reklam (Dyer, 1993, 14).  

 

Imitation är en annan faktor som respondenterna anser vara viktig för, varför det föredrar 

asiatiska modeller framför vita modeller. Anledningen till varför imitation används som 

begrepp av respondenterna för att beskriva varför de föredrar asiatiska modeller framför vita 

modeller, har främst att göra med utseende. De vill kunna imitera modellen och se hur 

skönhetsprodukter och kläder kan användas av dem själva. Imitationen handlar då främst om 

produkter kopplad till kropp. Ett vitt ansikte ses återigen som något annorlunda, en total 

motsats som en av respondenterna beskriver. Imitation kan kopplas samman med hur den vita 

människan ofta definieras visuellt genom till exempel näsans form, frisyr och hårfärg samt 

kroppsform (Dyer, 1997, 42). 

    

I och med detta har resultatet i temat asiatiska eller vita modeller, visat att övervägande del av 

de kinesiska utbytesstudenterna föredrar asiatiska modeller framför vita modeller i kinesisk 

reklam. Detta beror främst på hur de kinesiska utbytesstudenterna kan identifiera sig med 

modellerna i reklambilderna samt hur de känner att de kan imitera dem. Imitation ansågs 

viktigare vid reklam för skönhetsprodukter tillexempel smink och kläder. Identifikation sågs 

som övergripande att de kinesiska utbytesstudenterna inte kände något igenkännande med vita 

modeller.  
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6.2.3 Det vita stereotypiska utseendet 
 

Temat det vita stereotypiska utseendet framkom under de kvalitativa intervjuerna innan 

bildmaterialet presenterades. Respondenterna fick frågan om hur de skulle beskriva en 

stereotypisk vit person efter utseende, och alla de tre respondenterna i studien har liknande 

uppfattningar om hur vita personer ser ut: 

 

”They have a high nasal bridge, a big nose but its compatible to the face, 

medium sized eyes with  blue pupils.” - Zhao 

 

 Här menar Zhao att vita människor har höga näsryggar och stora näsor, men att det passar 

deras ansiktsform. Han ser den att den vita stereotypens har ögon som är medium stora och 

har blåa pupiller.  Wu beskriver de vitas näsor på liknande sätt som Zhao med höga 

näsryggar: 

 

”The nose is very high, and their eyes are very big and their skin is very good 

and their body is not so fat not too thin, their hair is blond, they do not ware 

glasses.” – Wu 

 

Wu beskriver den vita stereotypens utseende på liknande sätt som Zhao men Zhao menar på 

att vita personers ögon är medium stora medans, Wu påpekar att de är väldigt stora. Wu ser 

även att den vita stereotypen har väldigt fin hud, att deras kropp är lagom stor och att de har 

blont hår och bär inte glasögon.     

 

“They have deeper eyes, and a high nose and their face structure is, not like 

baby fat face. Don’t know, they probably have a bigger bone structure than 

Chinese or the Asians.” – Xue 

 

Xue förklarar den vita stereotypens utseende genom att den har djupa ögon och kantiga 

ansikten och förmodligen större benstomme än kineser.  
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Dyer skriver att stereotypers effektivitet bottnar sig i att det råder en konsensus inom grupper 

om vad en stereotyp är för något, alltså att alla i en grupp tycker likadant om en viss grupp av 

människor (Dyer, 1993, 14). I de kvalitativa intervjuerna kan det tydligt ses att en konsensus 

råder inom gruppen kinesiska utbytesstudenter om hur den vita stereotypens utseende är 

beskaffat. Detta då alla tre respondenter beskriver den vita stereotypens utseende på ett nästan 

identiskt sätt, exempelvis att den vita stereotypen har en hög näsrygg. Det kan ses bekräfta 

synen på att konsensus existerar vid uppfattning om stereotyper. 

 

En annan intressant synvinkel som framkom i de kinesiska utbytesstudenternas beskrivning 

av den vita stereotypens utseende var att hudfärg var aldrig något som ens kom på tal. Istället 

fokuseras deras beskrivningar på ögon, näsa, kroppsform och hårfärg. Detta stämmer in på 

Dyers teori om vithet, då han menar på att andra egenskaper än ens hudfärg bidrar till att 

någon definieras vid dennes hudfärg (Dyer, 1997, 43f). 

 

En sista intressant aspekt som visade sig i de kvalitativa intervjuerna, var att den vita 

stereotypens utseende beskrevs med vad som kan ses som positiva ordalag. Ett exempel på 

detta är att Wu framhåller att den vita stereotypen har en hud som är väldigt bra. Den vita 

stereotypen kan alltså ses beskrivas som vacker utifrån respondenternas syn.  

 

6.2.4 Bildens miljö och val av modell 
 

Bildens miljö och val av modell fanns vara ett adekvat tema i de kvalitativa intervjuerna. 

Temat behandlar hur de kinesiska utbytesstudenterna ser på bildens miljö i relation till om det 

ska vara en asiatisk eller vit modell i bilderna. Temat visar att bildens miljö ses som en 

väldigt viktig beståndsdel för om det ska vara en asiatisk eller vit modell i bilden. Xue 

beskriver i citatet nedan den femte bildens situation och bakgrund: 

 

”It would look different when it comes to, some culture thing because in China 

you know the culture is not about Christmas, we celebrate spring festival. Yes 

sure it would look  diffrent If its an Asian model you won’t think about 

something like Christmas.” - Xue 
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Xue beskriver här att bild fems miljö är kopplad till julen och att i Kina firas inte jul 

traditionellt. Därför anser Xue med utgångspunkt i att julen inte är kinesisk tradition, att det 

inte bör vara en asiatisk modell  i den miljön bilden utspelar sig i. Hon menar på att om det 

skulle vara en asiatisk modell i bilden så bör inte bilden ge konnotationer till julfirande. Zhao 

beskriver liknande bild sex när han diskuterar om varför en vit modell passar bättre bildens 

miljö: 

 

“It’s the specific background that makes this model should be European, if you 

make it with a chinese model you should have some fireworks”- Zhao 

  

Här kan Zhao ses mena att det är den specifika barkunden i bilden som gör att det ska vara en 

vit modell i bilden. Han lägger även fram ett förslag om att ändra bildens bakgrund med att 

tillsätta fyrverkerier och då kan det vara en asiatisk modell i bilden.  

 

Bildens miljö och situation kan både ses föra med sig en bild om det västra andra och en bild 

om det kinesiska vi:et. Detta kan med utgångspunkt i occidentalismen ses som att de 

kinesiska utbytesstudenterna har skapat sig en bild om vad den västra andra är för något 

(Chen, 2002;2). Det västra andra uttrycks i det kinesiska utbytesstudenternas kulturellt 

förknippade tolkningar om exempelvis en situation i bild fem där Xue anser att den 

konnoterar jul. Julen ses då som en typisk västerländsk tradition, detta till trots att variabler 

som kön, religion och klass skapar en konflikt om väst som en enhet (Carrier, 1995;i). 

Julfirande kan alltså inte ses som något typiskt västerländskt då västerlandet innehåller många 

olika former av religioner och utövande av traditioner, men julfirande kan ses ha blivit en del 

i konstruktionen av västerlandet som en enhet. Det bildens miljö uttrycker kulturellt, kan då 

alltså ses som en viktig faktor för att bestämma om det ska vara en vit eller asiatisk modell i 

bilden. Beträffande om bildens miljö ingiver associationer till att den utspelar sig i 

västerlandet så anser respondenterna att det bör vara en vit modell i bilden. 

 

Det kinesiska vi:et och relationen till bildens miljö manifesterar sig i exempelvis det Zhao 

uttrycker, då han menar att om det ska vara en asiatisk modell i bilden så bör det tillsättas 

fyrverkerier. Zhao kan här ses med utgångspunkt i det kinesiska vi:et beskriva att fyrverkerier 

är förknippade med det kinesiska nyåret. På samma sätt kan han då ses ha skapat en bild om 

Kina som en enhet i motsats till det västra andra.  
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6.2.5 Den vita modellens uttryck  
 

Temat den vita modellens uttryck framkom både i den semiotiska bildanalysen och i de 

kvalitativa intervjuerna. Temat behandlar hur de kinesiska utbytesstudenterna upplever vad 

modellerna inger för uttryck i reklambilderna och vad detta skapar för underliggande 

betydelser hos respondenterna. Det framkom att respondenterna hade föreställningar om vad 

modellerna ingav med sitt uttryck främst gällande klädsel och ansiktsuttryck som Wu kan ses 

framhålla här: 

 

“I see two men sitting in the picture and their facial expression is very furious, 

they don’t laugh and smile, they sit very near each other I also see a man in the 

back of the picture, its very strange” – Wu 

 

Wu menar här att de vita modellerna ger uttryck om att vara mycket arga, denna uppfattning 

bygger hon på att modellerna inte ler eller skrattar. Hon påpekar även att två män sitter tätt 

intill varandra och att en man står i bakgrunden av bilden och menar att bilden är väldigt 

konstig. Sedan förklarar hon i ett senare uttalade om bilden, att om det var asiatiska modeller i 

den skulle de framhäva ett positivt uttryck: 

 

“Maybe if this was Asian models in the picture the models would have, some 

positive facial impression maybe smile or something. But they do not smile!”- 

Wu 

 

Med detta menar Wu att bilden skulle se annorlunda ut om det var asiatiska modeller i den, 

hon menar att deras ansiktsuttryck skulle vara mer positiva och att modellerna skulle le. Men 

när de förekommer vita modeller i bilden så framhåller Wu att de inte visar ett positivt 

ansiktsuttryck och att de ser ilskna ut och detta med utgångspunkt i deras hudfärg. Zhao ger 

även sin syn på vad modellerna uttrycker i bild fem,  detta främst baserad på modellernas 

klädsel i bilden: 
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”Maybe this kind of suite is coming from the western part of the world and 

probably Chinese people like to ware this kind of suite to work in the farm or 

milk cows or something like that” – Zhao 

 

Zhao uttrycker att de vita modellernas kläder inte är anständiga och menar på att sådana här 

kläder skulle aldrig kineser bära till vardags. Han menar även på att denna typ av klädsel 

kommer från västerlandet och inte är passande för kineser.  

 

Den vita modellen enligt Wu kan för det första ses uttrycka en ilska. Detta visar sig i 

exempelvis det Wu säger att att de vita modellerna ser ilskna ut. Ilskan påvisas i modellernas 

ansiktsuttryck men tolkningen om denna ilska kan bero på underliggande historiska faktorer 

om att den vita människans bär en skuld till andra etniciteter genom kolonialismen (Schwarz, 

2011, 165f: MacMullan, 2005). Ilskan kan alltså ses ur en historisk kontext där den vita 

människan står i skuld till Kina. Wu anser samtidigt att om de var asiatiska modeller i bilden 

så skulle dessa utge ett positivt uttryck, detta kan tolkas som att Wu har ett positivare 

förhållande till sin egen etnicitet och kan ses genom stereotypisering som att Wu framhåller 

den vita som den avvikande andra (Dyer, 1993, 14). 

 

Zhao kan ses definiera och finna uttryck om den vita stereotypen genom modellens klädsel. 

Detta eftersom stereotyper kännas igen och definieras genom ett fåtal attribut så som 

exempelvis klädsel (Lindgren, 2009,91). Att just begreppet klädsel lyfts fram av respondenten 

kan ha att göra med kulturella aspekter. Kläderna kan ses uttrycka att modellerna upplevs som 

bönder och ordet bonde på kinesiska är i dagens kina ett skällsord och betyder ungefär lantis 

på svenska. Detta är alltså ingen positiv beskrivning av det modellerna uttrycker. 
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7 Slutdiskussion 

 
Syftet med denna studie har varit att ur ett jämförande perspektiv undersöka hur användandet 

av vita modeller i kinesisk reklam uppfattas. Detta med både en semiotisk bildanalys av 

reklambilder som förekommer i kinesiska tidningar och en analys av de kvalitativa 

intervjuerna som utförts med kinesiska utbytesstudenter. Studien har utgått ifrån en rad 

frågeställningar som jag i denna slutdiskussion avser att besvara med de viktigaste 

slutsatserna som visat sig i studiens analys.  

 

För det första visade resultatet i studien att den vita stereotypen utseende beskrevs på ett 

nästan identiskt sätt av alla de kinesiska utbytesstudenterna även fast intervjuerna skedde 

enskilt. Detta kan tolkas som att den vita etniciteten är en befäst stereotyp som verkligen 

existerar i samhället.  Gruppen kinesiska utbytesstudenter kan alltså ses ha skapat sig en bild 

gemensamt om hur den vita personens utseende är beskaffat. Resultatet kan vara av betydelse 

för de som jobbar med vita modeller i kinesisk reklam att tänka på bryta dessa normer, med 

vita modeller som har ett annorlunda utseende för att skapa en varierad bild om den vita 

människan. En varierad syn på den vita människan kan även bidra till att krossa synen på den 

vita som en enhet, vilket kan leda till en mer inkluderande bild om den vita människan.  

Fortsättningsvis framkom det i studien att den vita stereotypen beskrevs med hög status av de 

kinesiska utbytesstudenterna  en som konnoterar lyx och kvalitet till produkter och även att 

vita modeller inger en symbolik att företaget är ett internationellt företag. Detta kan bero på 

den vita människans dominans inom populärkultur och media och att den vita människan blir 

en synonym med den internationella människan. Därför kan den här studien ses som viktig för 

att utröna dessa maktstrukturer och påvisa dem för att de kanske någon gång i framtiden ska 

kunna brytas. Den vita modellen beskrevs även som en total motsats till respondenterna själva 

en som det inte går att identifiera sig med eller ens imitera. Därför kan det ses viktigt för 

företag som gör reklam i Kina att använda sig av asiatiska modeller istället för vita, för att 

skapa en igenkänningsfaktor för kineser speciellt vid reklam för skönhetsprodukter 

tillexempel smink och kläder. 

 

För det andra framkom det i studien att de kinesiska utbytesstudenterna kategoriserade den 

vita och väst som en gemensam enhet detta till trots att variabler som kön, religion och klass 
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skapar en konflikt om väst som en enhet. Deras nationalitet kan främst setts ha påverkat deras 

syn på vita modeller ur kulturella aspekter då de kinesiska utbytesstudenterna förstår 

västerlandet som till exempel en kristen enhet. Detta kan ha konsekvenser för konflikter 

mellan öst och väst eftersom de upplevs som varandras motsatser och denna struktur behöver 

åskådliggöras så att en medvetenhet finns om strukturen.   

 

För det tredje så vill jag diskutera vilka skillnader och likheter som framkommit i den 

semiotiska bildanalysen och i analysen av de kvalitativa intervjuerna. Både i den semiotiska 

analysen och i det kvalitativa intervjuerna framkom den vita modellens höga status i form av 

en hög samhällsklass. Denna koppling kan ha att göra med att materialet kommer ifrån 

tidningar som gör reklam för dyra kläder och då presenteras modellen med exklusiva kläder. 

Det skulle vara intressant att göra samma typ av studie men där ett annat bildmaterial 

presenteras för respondenterna, kanske från nyhetsartiklar med människor som är enklare 

klädda och se vad dessa skapar för underliggande betydelser. Till skillnad från respondenterna 

så kom den semiotiska analysen främst att uppdaga olika nyanser av vithet, tillexempel hur vit 

hudton modellerna hade och vad detta kommunicerade. Intressant är att respondenterna aldrig 

ens nämnde hudton i sina beskrivningar av den vita stereotypens utseende, utan fokuserade 

sina beskrivningar på ansiktsform och kroppstyp.  

 

För det sista så vill jag i denna slutdiskussion lyfta fram resultatet ångande när de kinesiska 

utbytesstudenterna vill se en asiatisk eller vit modell. Det framkom i studien att bildens miljö 

var betydande för om det skulle vara en asiatisk eller vit modell i bilderna. Miljön var viktig 

utifrån vad den kulturellt utgav för betydelse. Om bildens miljö kunde förknippas med 

västerlandet så ansåg utbytesstudenterna att det skulle vara en vit modell i bilden och om det 

skulle vara en asiatisk modell i bilden så skulle bildens miljö behöva ändras så att den gav 

intryck av att vara tagen i Asien.  Det skulle vara intressant att göra en framtida kommutations 

undersökning genom att placera vita modeller i kända asiatiska miljöer och se vad detta utger 

för intryck hos asiatiska respondenter. Vidare skulle det vara intressant att utföra denna studie 

med andra etniciteter och se vad deras syn på vita modeller ger för intryck.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
What is your age?  

What is your Gender?  

What is your Field of study?  

How long time have you spent in Sweden?  

Can you describe a beautiful face? What features makes a face beautiful?  

Have you ever reflected on extent of western looking models in chinese advertising? Do you 

think its common? Or uncommon?  

Do you prefer Asian looking models or western looking models in advertisments for the 

Chinese market?  

What is your attitude towards white people in Chinese advertising? Something good? 

Something bad?  

Om bilderna  

What is the first thing that comes to your mind when you see this picture? What draws your 

attention in the picture? 	 

Do you find the picture appealing or not appealing, to you? 	 

Who do you think is the target group for the advertisement? (Nationality, class gender)  

Can you identify yourself with the people or person in the advertisment? If so, how? 

 Why do you think they have used white people in this advertisement?  

Do you think the picture would look the same or differently if it was with Asian models in it? 

If so in what way?  

Would you rather see asian looking models in the picture? If yes, why?  


