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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka och belysa hur det förekommer skillnader kring maskulint 
respektive feminint, i två utvalda reklamfilmer för varumärkena Gillette och Gillette Venus. 
Reklamfilmerna som valdes ut sändes på svensk kommersiell TV under april 2016. Studien 
undersöker och besvarar frågeställningarna om hur varumärkena och biologiskt kön visualiseras i 
reklamfilmerna och hur språkbruket uttrycker sig för att tilltala respektive målgrupp. Det 
teoretiska ramverket utgår från genusteori, varumärkesteori och semiotisk teori.   
 
För att undersöka alla betydelsebärande element i reklamfilmerna studeras de utifrån det direkta 
innehållet och därefter det underliggande inom dem. Det direkta innehållet motsvarar de element 
som kan ses vid första anblick och därefter vilken underliggande betydelse de kan ha. Dessa 
motsvarar begreppen denotation och konnotation som varit utgångspunkt i studiens analys. 
Gillettes reklamfilmer innehåller enligt denna studie stereotyper och normer som skapar fack för 
hur individer ska förhålla sig till skildringar av förväntad maskulinitet och femininitet. Dessa 
skildringar uppdagades genom att ställa reklamfilmerna mot varandra i analysen, för att se hur de 
skiljer sig från varandra.  
 
Först beskrivs Gillette Venus reklamfilm för kvinnor och sedan Gillettes reklamfilm för män. 
Båda utgår från det denotativa innehållet för att sedan analyseras utifrån konnotationer. I 
sammanställningen av analys och resultat av båda reklamfilmerna diskuteras mytbegreppet i 
förhållande till denotation och konnotation. Här analyseras de gemensamt utifrån studiens 
teoretiska ramverk, genus- och varumärkesteori. Studiens resultat i förhållande till valda teorier 
visar att företaget Gillette upprätthåller och reproducerar genussystemet genom att skildra skeva 
presentationer av kön. Företagets alla betydelsebärande element skildrar tydliga bilder av hur män 
och kvinnor ska förhålla sig till varumärkena genom maskulina och feminina drag. Gillette har ett 
starkt varumärkesbyggande genom att de är tydliga med sitt budskap och lyckas tilltala två skilda 
målgrupper kvinnor och män. Men utifrån ett genusperspektiv reproduceras stereotyper och 
normer genom att särskilja biologiskt kön utifrån förväntade preferenser av design. 
 
Slutsatsen besvarar studiens frågeställningar genom att delas upp i separata rubriker: Visualisering, 
Maskulinitet och femininitet, Språkbruk. Vår slutsats i denna studie är att Gillettes och Gillette Venus 
presentationer av biologiska kön, är stereotypa och blir begränsande för individer som uppmanas 
att placera sig i maskulina och feminina fack. 
 
Nyckelord: Genus, Gillette, reklamfilmer, maskulinitet, femininitet  



 

Abstract 
The purpose of this study is to examine and shed light on differences surrounding masculinity 
respective femininity in two selected commercials for the brand Gillette and Gillette Venus. The 
commercials were broadcasted on Swedish commercial TV during April 2016. The study 
examines and answers the formulation of questions of how the brands and biological sex are 
visualized in the commercials and how language use is expressed to appeal to respective target 
audience.  The theoretical framework proceeds from gender theory, brand theory and semiotic 
theory.  
 
To examine all significant elements in the commercials, they are being studied through the direct 
content and later the subliminal content within. The direct content corresponds the elements 
which can be seen at first glance and later which subliminal importance it may have. These 
correspond to the terms denotation and connotation which has been the benchmark of the 
study’s analysis. Gillette’s ads contain, according to this study, stereotypes and norms which 
creates categories for how individuals should act until depictions of expected masculinity and 
femininity. These depictions are uncovered by contrasting the commercials to discover how they 
diverse differ from each other. 
 
Firstly, Gillette Venus commercial for women is described and later Gillette’s commercial for 
men. Both proceed first from the denotative content and later analyzed based on connotations. 
In the compilation of analysis and result of both the commercials, myth is discussed in relation to 
denotation and connotation. This part analyzes the common basis of the study's theoretical 
framework, gender and brand theory. The study’s result, in relation to selected theories, indicates 
how the brand Gillette maintains and reproduces gender order through depraved representation 
of gender. The company's all important structural elements depict transparent images of how 
men and women should relate to the brands through masculine and feminine traits. Gillette has a 
strong brand building in that they are clear about their message and manages to appeal to two 
different target groups of women and men. However, from a gender perspective reproduced 
stereotypes and norms by distinguishing biological sex based on expected preferences of design. 
 
The end result answers the study’s questions by being divided into separate headlines: 
Visualisering, Maskulinitet och femininitet, Språkbruk. Our conclusion is that Gillette and Gillette 
Venus’ presentations of biological sex is stereotypical and becomes limiting to people who are 
encouraged to allocate themselves to a masculine and feminine category. 
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1. Introduktion 
Detta kapitel presenterar studiens bakgrund, problemområde, syfte, frågeställningar, material, urval samt 

avgränsningar. 

 

Det produceras i dag design kodad efter kön, trots stor medvetenhet kring genus och hur det 

påverkar oss som individer i våra vardagliga liv. Ett företag kan positionera sig på flera olika sätt 

och könsinriktning kan vara ett alternativ. Hygienprodukter är en produktkategori som ofta ser 

olika ut designmässigt, beroende på vilket biologiskt kön produkten ska rikta sig till. Vid 

granskning av den svenska marknaden för hygienprodukter valdes Gillette och Gillette Venus. 

De utgör en majoritet i svenska butiker när det gäller rakhyvlar, bortsett från affärernas egna 

varumärken. Detta genomfördes för att välja ut ett relevant varumärke som producerar produkter 

som är kategoriserade beroende på målgruppens biologiska kön. 

 

Medieforskning och genusforskning är intresserade av att undersöka hur våra föreställningar av 

världen ser ut. Forskare inom genusteori studerar hur individer skapar och formar det som vi i 

samhället benämner som biologiskt kön. En stor del av denna skapandeprocess av kön sker 

genom medierna, vilket också är ett område som står för mycket av reproduktion av genus. 

Exempelvis bidrar de till att konstruera maskulinitet och femininitet genom medieuttryck 

(Kleberg & Hirdman, 2015, ss. 10-11). Därför är det intressant att undersöka hur ett företag 

utformar produkter och marknadsför dessa på olika sätt, beroende på om de riktas till en 

målgrupp för män eller för kvinnor. Det huvudsakliga syftet för produkterna är i många fall det 

samma, därför blir särskiljning av produkter relevant att undersöka. 

 

Det som var en bidragande faktor till valet av studieobjekt kom från företaget Gillette Venus 

hemsida, där följande mening uppdagades: “Although Venus has a deep heritage within the 

Gillette family, this was no men’s razor colored pink!” (Webbplats, Länk 1). Citatet visar hur 

produkternas design och färg har stor betydelse för konsumenternas uppfattning av varumärket. 

Detta följs av en beskrivning där grundföretaget Gillette ansåg att det behövde uppkomma ett 

nytt varumärke, eftersom det inte fanns en rakhyvel för kvinnor. Denna avsaknad bidrog till 

uppkomsten av Gillette Venus. Tolkningen av citatet blir att företaget Gillette menar att en vanlig 

rakhyvel för män, inte går att marknadsföra för kvinnor, eftersom den då behöver vara rosa. Att 

en kvinna ska tilltalas av den rosa färgen kan antas vara ett stereotypt påstående. Detta gör att 

Gillettes könsuppdelade designutformning varit intressant att analysera utifrån ett 
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genusperspektiv. Färgkodningen av produkternas förpackningar är den största skillnaden vid 

första anblick. Men även språket och texterna har en viktig roll för hur företaget uppfattas. 

Därför har det varit intressant att gå in på en mer djupgående nivå och studera alla 

betydelsebärande element som bidrar till uppfattningen av Gillettes varumärken. 

 

Reklamfilmer är de uttryck som var av störst intresse eftersom det finns många intresseväckande 

aspekter utifrån genus- och varumärkesteori inom dem. De berör många av Gillettes 

konsumenter genom att de ser marknadsföringen på TV och som reklam på internet. 

Reklamfilmerna valdes ut från Gillette och Gillette Venus YouTube-kanaler och sändes på 

svensk TV under april månad 2016. Det som gjorde denna undersökning viktig, var att belysa hur 

företaget producerar könskodade produkter genom stereotypa visualiseringar av maskulinitet och 

femininitet. Studien åskådliggör hur könsstereotyper reproduceras genom särhållning av 

biologiska kön, genom alla betydelsebärande element. Den avser också att synliggöra hur viktigt 

det är att ha ett genusperspektiv vid varumärkesbyggande för att undvika normativa, stereotypa 

bilder av hur design inom reklamfilmer ska utformas. Därmed har det varit ett väsentligt företag 

att analysera eftersom deras varumärken tydligt skiljer sig åt. Sammanfattningsvis har företaget 

två varumärken, med samma syfte men riktat till två olika målgrupper, kvinnor och män. Som 

skiljer sig åt visuellt, textuellt och audiellt. 

 

Genus är ett etablerat perspektiv som kan kombineras med olika metoder inom forskning, men 

Kleberg (2006) nämner att det finns mycket medieforskning som inriktar sig på genus. Trots 

detta får genus inte lika stor plats på det akademiska fältet som andra forskningsområden. 

Medierelaterad genusforskning ökar men inte tillräckligt mycket enligt Kleberg (2006, ss. 9-11). 

Denna insikt om hur utvecklingen på forskningsområdet ser ut, har varit bidragande och slutligen 

avgörande för valet av studieobjekt. Detta eftersom genus är och blir en allt mer central del av 

hur vi lever våra liv.  

 

1.2 Bakgrund 
1.2.1 Gillette 
Varumärket Gillette ägs av Procter & Gamble (P&G) och grundades 1901 av King C. Gillette 

som fick patent under 1904 på sin nya produkt rakhyveln. Den nya produkten som King C. 

Gillette skapat var säkrare än de tidigare rakknivarna som användes. Rakhyvelns funktion var 

smidigare, hade utbytbara blad och var lättare att kontrollera vilket resulterade i en säkrare 

rakning med färre skärsår i ansiktet. Det blev alltså en revolutionerande ny produkt för män, 
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eftersom de tidigare hade behövt besöka barberare för att vässa 

sin rakkniv som nu istället kunde genomföra rakning hemifrån 

med en enklare hyvel. Varumärket Gillette har varit ledande på 

marknaden det senaste århundradet (Webbplats, Länk 2). När vi 

utgår från sortimentet i svenska butiker är Gillette det 

dominerande varumärket för rakhyvlar. Eftersom Gillette ägs av 

P&G ingår det i ett globalt företag vilket innebär att många 

människor berörs och ser Gillettes marknadsföring i flera olika 

sammanhang. Till en början grundades Gillettes produkter för 

att säljas till män eftersom de ansågs vara den enda målgruppen då män behöver artiklar till 

rakning av ansiktsbehåring. Gillettes uppdrag och vision med varumärket är att tillfredsställa alla 

mäns behov av att känna och se ut som sitt bästa jag varje dag (Webbplats, Länk 3). Gillettes 

slogan är: ”The best a men can get”. 

 

1.2.2 Gillette Venus 
Hundra år efter att King C. Gillette producerade Gillettes första rakhyvel skapades varumärket 

Gillette Venus inom företaget. Detta innebar ett nytt varumärke med produkter för kvinnor. Den 

största anledningen till uppkomsten av Gillette Venus var att företaget Gillette ansåg att kvinnor 

och män rakade sig på olika sätt, samt olika kroppsområden. Designen och formen på rakhyveln 

hade stor betydelse, som nämnts tidigare upptäcktes citatet 

“although Venus has a deep heritage within the Gillette 

family, this was no men’s razor colored pink!” på Gillettes 

hemsida. Vilket kan ha varit grunden till uppkomsten av ett 

feminint inriktat varumärke. Dessutom att formen och 

designen på produkten i sin helhet bör utformas för att 

kännas naturlig i en kvinnlig hand (Webbplats, Länk 4). 

Enligt Gillette Venus reklamtext på webbsidan finns det en 

inre gudinna inom varje kvinna och att produkten Venus 

hjälper kvinnan att lyfta fram denna (Webbplats, Länk 5). 

Gillette Venus är det största varumärket inom rakhyvlar för kvinnor. Deras reklamspråk vill 

uppnå en känsla hos mottagarna, att deras produkter hjälper kvinnor att både känna sig som och 

se ut som gudinnor (Webbplats, Länk 6). 

 

Bild 1 

Bild 2 
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa hur det förekommer skillnader kring maskulint 

respektive feminint i reklamfilmerna för varumärkena Gillette och Gillette Venus. 

 

1.4 Frågeställningar 
• Hur visualiseras Gillettes varumärken och produkter genom reklamfilmerna? 

• Hur uttrycks maskulinitet respektive femininitet i de utvalda reklamfilmerna? 

• Hur uttrycker sig språkbruket i Gillettes reklamfilmer för att tilltala en manlig målgrupp 

gentemot en kvinnlig? 

 

1.5 Material, avgränsningar och urval 
Gillettes reklamfilmer har valts som studieobjekt till denna undersökning eftersom deras 

varumärken är ledande på marknaden för rakprodukter inom kategorin rakhyvlar med utbytbara 

rakblad. När urvalet skulle definieras var utgångspunkten att det skulle gälla produkter som säljs 

till både män och kvinnor men genom olika varumärken. Anledningen till att rakhyveln valdes 

som produkt i studien är för att den fyller samma funktion för de båda biologiska könen, men 

separeras genom sin design för att tilltala olika målgrupper, kvinnor och män som rakar sig. En 

annan aspekt till varför vi valde företaget Gillette var för att rakhyveln som produkt inte är något 

individer måste använda. Det finns inget som säger att individen är i behov av att raka sig. 

 

För valet av reklamfilmer var utgångspunkten att det skulle vara reklamfilmer som sändes under 

april månad 2016 på svenska kommersiella TV-kanaler. Eftersom det kontinuerligt produceras 

nya reklamfilmer behövdes en specifik månad väljas ut. För att få tillgång till reklamfilmerna har 

analysen utgått från Gillettes YouTube-kanaler där dessa reklamfilmer finns uppladdade. Studien 

undersöker en reklamfilm från Gillette för män och en från Gillette Venus för kvinnor. Det är  

endast reklamfilmernas innehåll som undersökts genom en semiotisk innehållsanalys. 

Produkternas förpackningar och utseende har inte analyserats separat. De har studerats i 

reklamfilmerna där de har betydelse utifrån ett genusperspektiv. Varumärkesteori har också varit 

en viktig del att ta med eftersom reklamfilmerna kan bidra till hur betraktare uppfattar och 

identifierar sig med Gillettes varumärken. Något som också spelar stor roll är om maskulinitet 

och femininitet har betydelse för hur företaget Gillettes varumärken uttrycks. Analysen har dock 

till största del utgått från genusteori och har endast tagit med delar från varumärkesteori. Detta 

eftersom huvudsakligt fokus ligger på förhållandet mellan Gillette och genus medan varumärke är 
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en del av förhållandet mellan dem. Semiotiken har inte beskrivits i teorikapitlet eftersom den 

berör både teori och metod. Därför beskrivs semiotik utförligt i metodkapitlet, både som teori 

och metod. 

 

Reklamfilmerna till analysen har valts från Gillettes YouTube-kanaler och urvalet har definierats 

genom att titta på reklamfilmer som laddats upp under april 2016 på respektive YouTube-kanal. 

Gillette Venus har 198 uppladdade videoklipp medan Gillette har 626. (13/4-16). Utifrån detta 

har två reklamfilmer som laddades upp vid ungefär samma tidpunkt valts ut. Dessa har liknande 

syfte, med samma tidslängd och presentation av en ny produkt och som är intressant för analys 

utifrån ett genusperspektiv. Reklamfilmerna som valts ut, har genusskillnader i den visuella, 

textuella och audiella utformningen så som färgval, kameravinklar, ljussättning, språk och 

skådespelare med olika biologiska könstillhörigheter. En annan aspekt är att de sänds vid samma 

tidpunkt på svensk kommersiell TV då möjligheten att allmänheten har sett båda reklamfilmerna 

är stor. Det är också viktigt att båda sänds i samma land eftersom den kulturella aspekten är 

avgörande för hur individer i samhället uppfattar och tolkar reklamfilmerna. För att få en bra bild 

över hur genus formas har feminint och maskulint ställts mot varandra för att se vilka mönster 

reklamfilmerna ger uttryck för (Hirdman, A., 2001, s. 13). Efter att ha genomfört detta har 

analysen undersökt de könskodade skillnader som Gillette skapar genom reklamfilmerna. 

 

1.6 Disposition av uppsatsen 
Uppsatsens följande kapitel tar upp tidigare forskning från genus- och varumärkesteori. Inom 

genusteori tas först genusbegreppets historia upp för att sedan gå vidare till vilken effekt 

genusforskningen haft inom medie- och kommunikationsvetenskap. Därefter diskuteras 

skillnader mellan kön, om skillnader existerar eller inte. För att sedan beskriva teori kring 

genussystemet som innebär problematisering av att särhålla de biologiska könen. Efter 

genusteorin presenteras varumärkesteori med begreppen varumärkesbyggande, 

varumärkesidentitet, varumärkesimage och ett varumärkes betydelse för personligheten. 

Varumärkesteorin beskriver hur viktigt det är för ett företag att ha ett så starkt varumärke som 

möjligt, för att tilltala sina målgrupper på bästa sätt.  

 

Efter att både genusteori och varumärkesteori redogjorts kombineras dessa i ett sammanfattande 

avsnitt. Teorierna kopplas samman för att se hur de påverkar varandra ur ett 

forskningsperspektiv. För att uppnå en djupare förståelse för innehållet i Gillettes och Gillette 

Venus reklamfilmer har en fallstudie utförts genom kvalitativ metod. Den valda metoden utgår 
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från en semiotisk analys och undersöker de denotativa och konnotativa betydelserna av 

reklamfilmerna och förklaras som både teori och metod.  

 

Därefter beskrivs tillvägagångssättet. Nästkommande kapitel berör både resultat och analys. 

Detta eftersom den kvalitativa metoden är svår att separera i två skilda avsnitt då textstycken lätt 

kan gå in i varandra. Studiens empiriska material beskrivs i två skilda avsnitt som motsvarar 

reklamfilmerna, för att sedan diskuteras i förhållande till varandra utifrån studiens teoretiska 

ramverk. Efterföljande del beskriver studiens slutsatser och besvarar studiens tre frågeställningar. 

Avslutande kapitel berör egna reflektioner, framtida forskning och implikationer för samhället. 
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2. Tidigare forskning och teori 
I detta teorikapitel beskrivs tidigare forskning kring de valda teorierna om genus och varumärke för att senare 

diskuteras och motiveras för studien. 

 

2.1 Genusteorier 
2.1.1 Genusbegreppets historia 
Ordet genus kommer från latinens gen-ere som betyder sort, slag, släkte, kön. Kvinnoforskare 

tog ordet genus från engelskans översättning gender i början av 1980-talet för att de ansåg att det 

behövdes ett ord som betonade det feministiska tänkandet. Eftersom att de fasta formerna 

“män” och “kvinnor” döljer sig bakom fostran, krav och underordning. De behövde ordet genus 

för att kunna påpeka den ständigt pågående (de-)formeringen av Hon och Han i relation till 

varandra. Vid 1980-talets mitt hade begreppet könsroll förlorat sin kraft, ett nytt ord behövdes. 

Detta eftersom rollerna inom könsroller var ansvariga för ojämlikheten mellan män och kvinnor. 

Dessa så kallade roller kritiserades eftersom de regisserar fram ett beteende som anses tillhöra ett 

kön. Därför ställdes frågan kring vad som spelar störst roll för människans uppträdande och 

handlade: är det “könet” eller är det “rollen”? (Hirdman, Y., 2001, ss. 11-13). Det finns en kritik 

till att begreppet könsroll ständigt vidhåller och belyser ett osynligt bindestreck mellan kön – och 

roll. Det blir en uppdelning mellan kön, könsorgan, biologi, natur och roll, roll som i 

social/kulturell konstruktion. Detta eftersom könsroll handlar om både män och kvinnor samt 

sociala processer. Begreppen könsroll och socialt kön har tidigare använts för att undersöka olika 

relationer mellan könen. Genom att använda begreppet könsroll vidmakthåller det uppdelningen 

av kön biologiskt, socialt och kulturellt. På grund av kritik och utveckling har begreppet övergått 

till dagens mer använda ord genus. Genusbegreppet bygger på historiska, sociala och kulturella 

betydelser som tillskrivs män och kvinnor. Den huvudsakliga anledningen till genusbegreppets 

framkomst var att få en djupare förståelse av de maktförhållanden som finns mellan kvinnor och 

män. Fokus för genus ligger på förhållandet mellan maskulint och feminint genom de definitioner 

de biologiska könen tillskrivs genom olika mönster (Hirdman, A., 2001, s. 13). 

 

2.1.2 Genusforskning inom medie- och kommunikationsvetenskap 
Genusvetenskap har en bred vetenskaplig grund som baseras på flera humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnesområden. Det finns flera inriktningar inom genusforskning och 

dessa undersöker på flera olika sätt vilken betydelse kommunikation har för samhället och 

människors tillvaro. Genusforskning har inom medie- och kommunikationsvetenskap undersökt 

faktautbudet, men även underhållningsutbudet inom olika medier. Medieforskning som varit 
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genusrelaterad fick under 1980- talet relativt liten plats inom det akademiska fältet, den hade 

knappt varit inriktad på varken genusperspektiv eller kvinnor. Under 1990-talet hade endast sex 

procent av dessa mediestudier fokuserat på kön eller genus. Ungefärliga siffror för 2000-talet 

visade att genusrelaterad medieforskning ökar, men utgör mindre än tio procent av svensk 

medieforskning. Vilket är minimalt och något som det bör forskas mer inom (Kleberg, 2006, ss. 

9-11). 

 

Kleberg (2003, s. 22) menar att det med åren blivit viktigt att dekonstruera begreppet ”kvinna” 

inom medieforskningen. Tanken på att det ska finnas en ”kvinnlig” publik eller något annat som 

innefattar begreppet ”kvinnligt” kritiseras och istället identifieras skillnader i kvinnors uttryckssätt 

och uttrycksformer. Dessa skillnader kan analyseras utifra ̊n de skilda villkor och 

maktförhållanden som präglar olika miljo ̈er och situationer som individer lever i. Enligt Kleberg 

(2003) har vi alla någon uppfattning av hur kvinnobilden ser ut inom medier. Hon beskriver att 

det finns de som kritiserar det förtryckande kvinnoidealet och att medierna försvarar sig med att 

de bara speglar verkligheten. Vilket visar den makt som medierna faktiskt besitter. Inom 

medieforskning har det studerats hur “verkligheten” presenterats i medierna. Inom den 

feministiska forskningen har representationen av “kvinnan” undersökts. Dessa två områden har 

tillsammans inom feministisk inriktad medieforskning, handlat om relationen mellan biologiska 

kön och medier. Medieforskningen och den feministiska forskningen har en del gemensamt. De 

båda letar efter förklaringar till hur föreställningar av verkligheten skapas. Därför är det intressant 

att se till båda perspektiven samtidigt för att se hur relationen ser ut mellan de biologiska könen 

och medier (Kleberg, 2003, s. 7). 

 

Utifrån ett historiskt helhetsperspektiv finns det relativt omfattande kunskap om kvinnors 

representation i medierna. Detta visar dock inte att forskningen är mättad och att det behöver ta 

slut här. Mer forskning behövs för att skildra hur både män och kvinnor presenteras i medierna. 

Sedan 60-talet har kvinnors roller och funktioner inom medier undersökts, dock har studier om 

män inte haft lika stort utrymme. Anja Hirdman (2001, s. 13) menar “för att förstå hur formandet 

av genus sker måste vi dock sätta feminint och maskulint i förhållande till varandra och se vilka 

mönster (vilken genusordning) denna relation ger uttryck för”. Hennes citat visar på hur 

forskning kring genus bör studeras genom att ställa kvinnligt mot manligt för se vilka strukturer 

som skapas genom dessa kategoriseringar eftersom det bidrar till genusordningen. 
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Den tidiga feministiska medieforskningen har studerat sexism inom massmedier. De 

undersökningar som genomfördes handlade om antingen mediers effekter på publiken eller 

innehållsanalyser som undersökte antalet kvinnliga karaktärer och vilka roller de tilldelades. 

 

Dessa undersökningar utgick från att medier visade felaktiga bilder av kvinnor. Forskare från 

studierna menade att medierna borde visa en mer verklighetstrogen bild av hur en “vanlig 

kvinna” är och kan vara. Detta kan vi dra paralleller till Klebergs (2003) text om representationen 

av kvinnan som utgick från samma företeelse. Genom att medier försöker stäva mot en idealbild 

som ska representera en “verklig” kvinna återger medierna idéer om hur vi bör vara. Detta gör att 

de är med och skapar stereotypa presentationer av genus. Dessa studier fick mycket kritik 

eftersom forskarna som framförde detta antog att det fanns en äkta och verklig kvinna, alltså en 

idealbild av hur kvinnan är och ska vara. Genom att göra ett sådant antagande visar det hur 

mediernas egen roll är bidragande till stereotyper och felaktiga representationer av kön. Eftersom 

det skapas en vision om att det skulle finnas en “idealkvinna” som samhället borde utgå ifrån. 

Alla representationer av kön blir mer eller mindre stereotypiska på detta sätt (Hirdman, A., 2001, 

s. 13-14). Anja Hirdman (2001) påvisar att representationer är en ständigt pågående process och 

att presentationer och urvalet skapar en betydelse i sig själv. Hon menar att representationer 

återger föreställningar om män och kvinnor vilket gör att de också är med och skapar dem. 

Genom detta visas det att fokus skiftar från vad medier visar till hur mening skapas genom 

medier. Något som exempelvis skildrar maskulinitet och femininitet (Hirdman, A. 2001, s. 14). 

Tidigare medieforskning med genusperspektiv har enligt Anja Hirdman (2001) baserats till största 

del av olika textförhållanden inom medier och inte av det visuella i samma utsträckning. 

 

Genus inom medier bör ses till uppfattningen av hur estetik skiljer sig åt oavsett biologiskt kön 

endast baserat på könsneutral individ. Detta genom att undersöka det fria valet, exempelvis 

genom att se vilka färger som föredras utan att anta att de är feminina eller maskulina preferenser. 

Rosa förväntas i vissa fall vara en färg för kvinnor och som de föredrar. Men från början, vem är 

det som bestämt att det ska vara på det sättet. Det behöver inte vara så att en individ som föds 

med det biologiska könet kvinna, automatiskt gillar den rosa färgen. Detta är något som 

Ambjörnsson (2011) beskriver när hon studerar barns uppväxt och hur färger uppfattas från 

pojkar och flickor. Hon ställer frågan ”hur ska vi förstå det fria valet när ordningen trots allt är så 

tydlig? Och hur kan ordningen förklaras, när allt egentligen borde vara fritt valt?” (Ambjörnsson, 

2011, s. 127). Citatet beskriver hur flera personer är uppväxta med uppfattningen av vad som 

anses vara rätt för respektive biologiskt kön och hur färgkodningen etableras mellan oss 
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(Ambjörnsson, 2011). Bergström (2012, s. 258) påvisar att färg kan ha symbolisk betydelse, 

många individer förknippar vissa färger med vissa saker. Så som att kärlek är rött och renlighet är 

vitt. Han menar också att ljusa färger associeras till femininitet och mörkare färger till 

maskulinitet. Att studera de designelement som anses vara olika för kvinnor och män fungerar 

som genusmarkörer som upprätthåller stereotypa föreställningar om vad människor anser vara 

estetiskt tilltalande (Ambjörnsson, 2011, s. 172). 

 

Laura Mulvey har haft stor betydelse för hur kön representeras i filmer efter att hon publicerade 

artikeln “visual pleasure and narrative cinema”. Hon beskriver the male gaze i artikeln vilket sedan 

dess haft stor inverkan hur publiken såg på representationen av kön i filmer. I artikeln framställer 

Mulvey (1975) hur filmer speglar och bygger på skillnader mellan kön. Vilket styrde sättet 

publiken såg på skådespelarna i filmerna på ett erotiskt sätt (Mulvey, 1975, s. 57). Hon förklarar 

att den heterosexuella mannen i filmen har en aktiv roll medan kvinnan intar en passiv roll. Male 

gaze används som ett verktyg för manlig dominans där kvinnan förminskas till ett passivt objekt. 

Den kvinnliga kroppen sexualiseras genom det sätt hon objektifieras till följd av visuella 

presentationer. Specifikt visualiseras dessa presentationer av den kvinnliga kroppen genom 

kameravinklar så som zoomningar, åkningar och närbilder (Mulvey, 1975, s. 63). Den 

heterosexuella mannen är betraktaren som ser på kvinnan som ett objekt. Den heterosexuella 

mannens syn på kvinnan återfinns därmed hos publiken, vilket gör att publiken också ser kvinnan 

som ett objekt. Denna syn baseras på den patriarkala maktstrukturen där kvinnan ses som ett 

objekt och visualiseras som detta (Mulvey, 1975, s. 66).  

 

Alla former av det visuella språket är svåra att tyda eftersom alla inte förstår exakt samma eller 

har gemensamma kulturella förståelse. Inom olika kulturer har inte alla samma uppfattning och 

tolkar därmed visuellt språk olika. Egenskapen av språk är en social konstruktion, en produkt av 

teori av sociala och kulturella historier (Kress & Van Leeuwen, 1996, ss. 3-4). I dag, i vårt allt mer 

jämställda samhälle brottas kvinnan mellan två identiteter. Både som kvinna enligt gamla 

traditioner där hon finns för att bli älskad och uppskattad i egenskap av sin kvinnliga gestalt, men 

också som en jämställd människa för att få mer pondus och respekt som exempelvis 

yrkesmänniska, medborgare och en förtjänt partner (Camauër, Kleberg & Lundberg, 2002, s. 21). 

 

2.1.3 Genus, skillnader mellan kön 
Genom att placera människor i fack, med förväntade maskulina och feminina preferenser när det 

gäller design begränsas möjligheter för hur vi lever våra liv. Utifrån texten Doing Gender (1987) 
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visas det hur genusskillnader blir begränsande för individer. När West och Zimmermann 

sammanfattar texten beskriver de följande: 

 

Gender is a powerful ideological device, which produces, and legitimates the choices and limits that 
are predicated on sex category. An understanding of how gender is produces in social situations will 
afford clarification of the interactional scaffolding of social structure and the social control 
processes that sustain it (West and Zimmermann, 1987, s. 147) 

 

Citatet beskriver frågan om designpreferenser är grundade i biologi eller om det är något vi 

förväntas tycka och föredra som är socialt skapat genom normer. West och Zimmermann 

beskriver i sin studie att preferenser är socialt skapade föreställningar om vad män och kvinnor 

förväntas föredra och identifiera sig med. Om forskning fortsätter att undersöka om kvinnor och 

män tilltalas av olika design, återskapas tanken om att det finns skillnader mellan oss. Då är det 

istället bättre att fokusera på att skapa könsneutral design inom reklamfilmer. 

 

Connell (2009, s. 103) påvisar också att ”genusrelationer skapas och återskapas hela tiden i 

vardagen. Om vi inte skapar dem, existerar de inte” vilket visar hur viss tidigare forskning inom 

genus fokuserar mycket på skillnader mellan könen. Är det egentligen så stor skillnad mellan 

könen eller är det de normativa föreställningarna allmänheten har om vad som anses vara 

feminint respektive maskulint. Eftersom det görs en skillnad mellan det biologiska könet och det 

socialt konstruerade könet genus, är denna skillnad högst relevant då många forskare förväntar 

sig att ett visst kön ska uppskatta en viss typ av design. Dessa skillnader har undersökts i många 

studier och en av dessa går att se likheter till via Connells (2009) texter. West och Zimmerman 

(1987) har publicerat en artikel där användartester studerats med fokus på uppdelningar av vad 

män respektive kvinnor föredrar inom design (West & Zimmerman, 1987). De påvisar att: 

                                                                                                                               

Things are the way they are by virtue of the fact that men are men and women are women - a 
division perceived to be natural and rooted in biology, producing in turn profound psychological, 
behavioral and social consequences. The structural arrangements of a society are presumed to be 
responsive to these differences. (West & Zimmerman, 1987, s. 128) 

                                                                                                                               

Det som gör West och Zimmermans (1987) studie intressant inom designforskning är varför 

resultaten påvisar skillnader mellan kön när det gäller preferenser av design från början. Är dessa 

antaganden om skillnader sociala konstruktioner från individers bakgrund, uppväxt och 

omgivning eller ligger detta biologiskt grundat i våra kön. Som Connell (2009) hävdar i sina 

texter, påverkas våra kroppar av sociala processer genom exempelvis utbildning, arbete och 

urbanisering. Dessa faktorer bidrar till konstruktionen av genus. Därför går det inte att anta att en 
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individ med ett visst kön föredrar en viss typ av design på grund av könet. Normer och 

stereotyper upprätthålls på grund av den existerande uppdelningen av kön. Denna konstruktion 

av genus är relevant för att förstå och kunna diskutera dess bredd, det vill säga att genus är något 

som inte bara har betydelse för kroppen, utan för allt. Som tankarna över vad som är manligt och 

kvinnligt. Dessutom hur mannen och kvinnan sätter sin prägel på världen omkring oss och hur vi 

fyller platser, situationer, politik och arbete (Hirdman, Y., 2001, ss. 11-14). Genom att dela upp 

kön i kategorier begränsas valfriheten för individen. Med denna könskategorisering följer även 

specifika attribut. Exempelvis förväntas kvinnor tycka om färgen rosa och män föredra mörka 

färger. Det förväntade beteendet upprätthålls och fortsätter produceras tills en individ bryter 

genusmönstret, menar West och Zimmerman (1987). 

 

2.1.4 Genussystemet 
Genusperspektivet uppmärksammar olika förhållanden som finns mellan kön på varierande sätt. 

Det finns en under- samt överordning när det gäller kvinnor och män som är allmänt känd för 

den som studerar genusvetenskap. Detta är något som Yvonne Hirdman (1988) undersökt och 

tittat närmre på genom sin text om kvinnors sociala underordning. Hon menar att ”kvinnor 

generellt, geografiskt och historiskt, har ett lägre socialt värde än män” (Hirdman, 1988, s. 49). 

Detta kallar hon Genussystem vilket enkelt kan skildras på följande sätt, mannen är aktiv i sin roll 

och kvinnan är passiv i olika sammanhang. Det är ett klassiskt exempel på den sociala hierarkin 

för under- och överordning för män och kvinnor. Genussystemet bygger på att hålla isär kön 

samt bibehålla en manlig överordning. Det är enligt Hirdman (1988) flera delar i en process som 

skapar genusordning. Genom att särhålla kön blir det i sig en process som blir styrande för den 

manliga normen. Den manliga dominansen över kvinnan är exempelvis en delförklaring i en 

process kring ojämlikhet mellan kön. Hirdman (1988) menar att: 

                                                                                    

Genom att koncentrera fo ̈rsta ̊elsen dels på det meningsskapande, dels på det systemskapande (där 
den manliga makten är inbyggd) skulle vi eventuellt kunna styra undan dessa antingen eller, dessa 
“manligt”, “kvinnligt” och da ̈rmed undvika att bidra till att själva reproducera systemet. (Hirdman, 
1988, s. 61) 

 

Genom att problematisera och undersöka detta så kallade genussystem kommer forskningen steg 

för steg förhoppningsvis enligt Hirdman (1988) ta oss närmre ett mer jämlikt samhälle utan 

uppdelning mellan det vi benämner som maskulint och feminint. Connell (2009) beskriver också 

att vara man eller kvinna inte är ett bestämt tillstånd, det är något som människor påverkas och 

konstrueras till att bli. Det är inte självklart för alla att se sig som man eller kvinna. Alla intar 

någon form av plats i genusordningen och kan förhålla sig till den plats som individen blir 
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tilldelad på olika sätt. Genus beskrivs ofta till att förstås genom den kulturella skillnad som finns 

mellan kvinnor och män, alltså inte endast den biologiska uppdelningen. Det finns dock 

invändningar mot den så kallade kulturella skillnaden och att genus bättre beskrivs som en social 

struktur (Connell, 2009, ss. 18-26). Denna åsikt delar Hirdman (1988) som beskriver hur 

maskulinitet och femininitet inom genuskategorin är något som skapas. Det som individer anser 

och tänker som kvinnligt och manligt är skapade föreställningar. Vi har som tidigare nämnt gått 

från könsroll via socialt kön till att börja använda begreppet genus. Detta för att genus är 

föränderligt. Maskulinitet och femininitet är socialt skapade föreställningar och inte något som är 

biologiskt rotat i människors kroppar (Hirdman, 1988, s.51). 

 

2.2 Varumärkesteori 
Inom denna del beskrivs varumärkesteori med begreppen varumärkesbyggande, varumärkesidentitet, 

varumärkesimage och ett företags betydelse för individers personlighet. 

 

Bra associationer till varumärket är viktigt för att varje varumärke ska kunna särskilja sig på 

marknaden. Samtida företag behöver bygga varumärken starka med hjälp av marknadsföring, 

logotyper samt förpackningsdesign. Vilket gör att begrepp som varumärkesidentitet och 

varumärkesimage är viktiga för varumärkesbyggande. Hur konsumenter känner för varumärket visar på 

vikten av ett starkt band för konsumenters relationer till varumärken (Sturken & Cartwright, 

2009, s. 433). Kunskapen om varumärken har sedan 1980-talet växt sig allt större och fått en mer 

betydande roll för hur de bör och ska skiljas åt för att stå sig konkurrenskraftiga på marknaden. 

Särskiljningsförmågan är en viktig del för varumärken, med det menas att en näringsidkares 

produkter måste kunna skiljas åt från andras. Genom att Gillette använder deras slogans, skiljer 

de sig åt från andra varumärken eftersom det är en del av deras särskiljande från andra 

varumärken (Melin, 1999, s. 31).  Ett varumärke består inte endast av produkter, de är också 

viktiga för hur vi relaterar till dem som delar av våra identiteter och vardagliga liv. Hur ett 

varumärke uttrycker sig har en stor betydelse för hur vi uppfattar och identifierar oss med det. 

Därför är ett starkt varumärkesbyggande viktigt för varje företag (Arvidsson, 2006, ss. 2-5). Varje 

varumärke måste vara unikt. För att kunna klassas som ett varumärke krävs det att dess innehåll 

ska kunna skiljas åt från andra produkter genom att kunna beskrivas grafiskt. Detta 

tolkningsutrymme är brett och kan beskrivas på olika sätt genom bokstäver, ord, slogans, siffror 

och figurer men även ljud och smak så länge det går att återge dessa (Melin, 1999, s. 29). 

Keller (2001, s. 3) menar också ett starkt varumärke är den främsta prioriteten för ett företag i 

dag. Han nämner att det finns fyra steg som innefattar ett starkt varumärkesbyggande. Dessa är: 
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• Att grunda en varumärkesidentitet, visa vad varumärket står för och att det är starkt 

etablerat på marknaden.  

• Att skapa ett varumärke som är unikt och som konsumenter lätt kan associera till vid syn 

av specifika produkter, som logotyper och färger som tydligt kan återges.  

• Att locka fram positiva reaktioner från konsumenter gör att varumärket blir mer omtalat 

och att det därmed har större chans att växa sig starkt på marknaden 

• Att hitta en varumärkesrelation till de konsumenter som är intresserade och lojala till 

varumärket. 

 

För ett varumärke är det också viktigt att visa vad det står för, vad som ger det betydelse och är 

unikt, därför brukar det talas om varumärkesidentitet. Varumärkesidentitet syftar till att försöka 

förklara en produkts framgång. Innebörden i begreppet kan omfattas av påståendet om att 

identitet är ett varumärkes unika fingeravtryck, vilket gör det unikt. För att märkesidentiteten ska 

kunna stå emot konkurrens på marknaden krävs det struktur och styrka i identitetsutvecklingen. 

Dock är det någonting som kan och bör förändras i tider då identiteten blivit försvagad eller 

otydlig. För en märkesinnehavare är det viktigt att ta hänsyn till att identiteten är en spegling av 

hur konsumenten vill bli förstådd, samtidigt som identiteten måste stämma överens med 

konsumentens självsyn och jag-uppfattning (Holger & Holmberg, 2002, ss. 85-86). Vid utveckling 

av en unik identitet krävs det en bra balans i processen mellan produktens ursprung, namn, 

användning, personlighet och distribution. De två viktigaste faktorerna ligger dock i 

uppbyggnaden av namnval och personlighet. Både namnet och personligheten är betydelsefull för 

utvecklingen av en stark identitet och bidrar i stor utsträckning till att uttrycka känslor (Holger & 

Holmberg, 2002, s. 120). Genom att förstå hur konsumenter uppfattar ett varumärkes aktuella 

produkter finns inom varumärkesteorin också begreppet varumärkesimage. En märkesinnehavare 

använder sitt varumärke som informationsbärare. Den information konsumenten får om 

produkten kan upplevas vara både känslomässig och verksam för att konsumenten ska känna 

behov av att köpa produkten. Det gör att varumärket får en symbolisk betydelse, vilket har stort 

värde för varumärkets image. För konsumenten kan ett varumärke ha en image som innebär att 

konsumenten känner självförverkligande och ett socialt accepterande i samhället (Melin, 1999, s. 

41). 
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2.3 Genus och varumärke 
Erving Goffman (1979) studerade hur män och kvinnor framställs och skildras i mediala bilder. 

Studien berör flera bilder som har olika uttryck, som kroppshållningar, blickar och vinklar. Det 

som framkommer är att män och kvinnor presenteras på olika sätt, vilket tydligt visualiseras 

genom reklambilderna. Goffman menar att genus representeras på ett sätt som det inte ser ut i 

det verkliga livet. Detta genom stereotypa representationer av kvinnor och män. Det beteendet 

som visualiseras i bilderna uppfattas därmed inte som konstigt och onaturligt eftersom det blivit 

normaliserat i det mediala utbudet som finns i samhället. Exempel som Goffman tar upp är att 

kvinnor oftare än män, avbildas när de försiktigt håller i eller berör produkter som ska 

marknadsföras. De visas också upp som mer sköra och underordnade än männen genom 

exempelvis kroppshållningar, vinklar och blickar intill män. Goffman kommer slutligen fram till 

att dessa representationer av genus illustrerar idealpersoner för hur könen ska vara, de ställs mot 

och bredvid varandra som två separata grupper. Genom Goffmans studie går det att identifiera 

att varumärkens avsikt är att förmedla representationer genom reklambilder som individer vill 

och kan identifiera sig med. 

 

Inom varumärkesteori förekommer begreppet brand personality. Vilket är ett av många sätt som 

varumärken vill och kan fånga sin målgrupp genom. Brand personality är en uppsättning av 

mänskliga egenskaper som associeras med ett varumärke, vilket gör varumärkesbyggande viktigt 

för hur individer ska uppfatta varumärket som positivt. I en artikel av Grohmann (2009) beskrivs 

det hur stor inverkan maskulinitet och femininitet har för brand personality. Konsumenter ser 

mänskliga personlighetsdrag inom varumärkens sätt att marknadsföra sig själva. Detta genom att 

exempelvis bygga sin identitet på maskulinitet och femininitet. De ser varumärken som en 

förlängning av sig själva. Maskulina och feminina personlighetsdrag är lätta för individer att 

uppmärksamma och identifiera sig med i vardagen, vilket också gör att konsumenter troligtvis 

förknippar maskulinitet och femininitet till ett varumärke. Grohmann (2009) menar att 

konsumenter som förknippar dessa personlighetsdrag med varumärket gör det för att bättra på 

sin egen maskulinitet eller femininitet genom att använda sig av produkter från varumärket. Detta 

är särskilt viktigt hos varumärken för hur deras konsumenter identifierar sig med och känner för 

varumärket. Ett exempel på detta kan vara färgen och utseendet på en förpackning. Känner sig 

konsumenten tilltalad bättras individens egen självbild genom maskulina eller feminina 

personlighetsdrag (Grohmann, 2009, s. 106). 
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Att företag har som mål att associera deras varumärke med antingen mer maskulina eller feminina 

kännetecken, kan ha både positiva och negativa konsekvenser för hur konsumenternas attityder 

är till ett visst varumärke. Det kan också påverka hur konsumenterna upplever varumärket. Det 

påverkar då också framtida inköps avsikter. Kulturella normer har stor del att göra med hur ett 

varumärke väljer att sätta sina mål, detta om varumärket väljer att ha ett antingen mer maskulint 

riktat varumärke eller ett mer feminint riktat varumärke. Dessa kulturella normer är uppfattade 

olika beroende på vart varumärket befinner sig geografiskt. Många arbeten om varumärken, 

genus och dess effekter har ofta genomförts i mindre undersökningar i ett enda land. Dessa 

länder har oftast varit västerländska och haft mer individualistiska kulturer (Lieven & Hildebrand, 

2016, ss. 178-179). Ett varumärke som istället anpassar sina produkter könsneutralt har snarare 

definierats vara till stor nytta för deras egna produkter. Om ett varumärke har en hög jämlikhet 

och inte drar skillnader mellan kön bidrar varumärket till tillfredsställelse för konsumenten och 

dess varumärkeslojalitet (Lieven, et al., 2014, ss. 371-372). 
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3. Metod 
I kapitlets första del redogörs metodvalet. Semiotik som teori och metod beskrivs efter metodvalet och därefter 

tillvägagångssättet. 

 

3.1 Metodval 
För att besvara studiens frågeställningar har en fallstudie utförts genom kvalitativ metod. 

Undersökningen avser att studera och jämföra två medieuttryck för analys. Innehållsanalysen 

lämpar sig bäst som metod i denna studie eftersom den avser att förstå och tolka materialets 

bakomliggande betydelser (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004, s. 64). Eftersom 

materialet endast berör två medieuttryck är kvalitativa metoden mest relevant därför att innehållet 

inte ska mätas eller räknas. Materialet ska tolkas och undersökas mer djupgående än en 

kvantitativ metod där materialet har ett större omfång (Bergström & Boréus, 2005, s. 44). Enligt 

Starrin och Svensson (1994) innebär ordet kvalitet egenskapen av någonting, medan kvantitet är 

mängden av dessa egenskaper. Starrin och Svensson menar att alla fenomen som är grundade på 

erfarenhet är kvalitativa, vilket betyder att de har någon form av egenskap oavsett om det finns 

kunskap om det eller inte.  

 

Metodvalet i detta fall har varit kvalitativt eftersom det mer djupgående har undersökts (Starrin & 

Svensson, 1994, s. 21). Eftersom den kvalitativa metoden undersöker det underförstådda och 

outsagda är den därför inte generaliserande i lika stor utsträckning som en kvantitativ metod. 

Generalisering innebär att dra slutsatser från något vi i detalj inte vet säkert (Østbye et al., 2004, s. 

235). För att förstå objektet som ska studeras måste det tolkas och analyseras grundligt. Därmed 

studeras varje del av objektets olika komponenter för att lyckas förstå helheten genom att tolka 

alla betydelsebärande delar. Fördelen med den kvalitativa metoden i detta fall är att det går att 

undersöka strukturer och företeelser, egenskaper och innebörder hos materialet. 

 

Materialet i fallstudien undersöks genom att tolkas, avkodas och identifiera de element som 

förekommer. För att upptäcka dessa element används begreppen tecken och koder från den 

semiotiska teckenläran. Genom att analysera och tolka texter och bilder i vardagen kan samhället 

förstås bättre. Därför är den semiotiska teckentolkningen en bra metod för att analysera hur och 

på vilket sätt samhället ser ut som det gör genom tecken. En bild kan ha olika betydelser 

beroende på vem som betraktar den. Betydelserna bygger på kulturella och sociala koder som 

individer bär med sig från tidigare erfarenheter. Dessa erfarenheter används vid tolkning av bilder 

(Ekström & Larsson, 2010, s. 179).  
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Därför har en textanalys utförts i denna fallstudie, eftersom den studerar hur tecken och koder 

kan skapa olika uppfattningar om något. Den textanalytiska metoden innefattar alltså mer än bara 

text. Det vidgade textbegreppet berör både visuella, textuella och audiella element (Ekström & 

Larsson, 2010, s. 153). De betydelsebärande elementen som studerats är bland annat bilder, linjer, 

färger, uttryck, blickar, kroppshållningar, produktvisualisering och språk. Alla betydelsebärande 

delar i analysen används till tolkningsarbetet av resultatet. Textanalysens syfte har varit att bryta 

ner de olika betydelsebärande elementen för att sedan foga dem samman (Ekström & Larsson, 

2010, s. 181). 

 

3.2 Semiotik 
3.2.1 Semiotik som teori 
Ordet och bilden har samma ursprung, i tecknet, vilket är utgångspunkten till alla former av 

kommunikation, som reflektioner och konversationer mellan människor. Enligt Bo Bergström 

(2012) skiljer sig ord och bild från varandra enskilt, men i kombination med varandra skapas 

något mer. Samspelet mellan texter och bilder kan förklaras med hjälp av semiotiken. Alla 

människor behöver olika uttryckssätt för att kunna förmedla och dela med sig av kunskap, idéer, 

insikter och varningar. Dessa uttrycksmedel kan gestaltas på olika sätt. Ett tecken kan till exempel 

vara en eller flera bokstäver, men även en bild. Människor bygger system med hjälp av dessa, 

vilket gör att det finns flera möjligheter till förståelse av tecken eftersom vi använder dessa 

mycket. Det enda som krävs är att individer, i samhället och globalt, är överens om vad tecknen 

står för. Utan förståelsen av tecknet går det inte att kommunicera genom det. Bo Bergström 

påvisar att all kommunikation bortsett från ljud och kroppsspråk utgår från tecken (Bergström, 

2012, ss. 285-286). För att tolka alla tecken krävs koder, utan koder finns inga tecken och världen 

blir obegriplig (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006, s. 9). Semiotiken förstås både utifrån 

tecken och koder vilket är ett bra sätt att beskriva hur betydelse skapas. När en individ tolkar ett 

uttryck, exempelvis en skylt med en cykel på är detta ett tecken på att här är det okej att cykla. Vi 

möts konstant av tecken och skapar vår betydelse av världen genom dem (Ekström & Larsson 

2010, s. 235). 

 

Alla delar i analysmaterialet ses som tecken som kan tolkas. Teckensystem skapar mening och 

med tecken skapas betydelser. Texter kan omfatta allt från ljud, bilder, symboler till kläder, musik 

och design. Texter är alltid en representation av någonting och aldrig en direkt återspegling 

(Ekström & Larsson, 2010, s. 153). Bilder kan istället väcka känslor och idéer på ett annat sätt än 



 25 

vad en text kan, de kan också ha olika betydelser beroende på vem som tittar på dem. 

Bildanalyser genomförs ofta utifrån teorier som handlar om maktrelationer och engagemang för 

frågor som handlar om exempelvis representationen av kön eller hur maskulinitet och femininitet 

konstrueras i reklam (Ekström & Larsson, 2010, s. 180). 

 

3.2.2 Semiotik som metod 
Den semiotiska innehållsanalysen används för att upplysa och påvisa olika innebörder som finns i 

vardagen och hur dessa har betydelse för hur vi uppfattar olika strukturer som finns i samhället. 

Fördelen med att använda en semiotisk innehållsanalys är att den undersöker och belyser både de 

synliga och osynliga innebörderna i vardagen och hur dessa kan tolkas av mottagaren. Språket har 

också en betydande roll för tolkningsprocessen, eftersom språket är ett av de betydelsebärande 

elementen som används för att förstärka eller upplysa om något (Østbye et al., 2004, ss. 66-67).  

 

Allt innehåll inom olika medieuttryck måste tolkas för att kunna förstås i alla typer av analyser, 

detta för att generera förståelse av varje detalj. Budskapet från medier är visuellt förmedlat och 

innehåller visuella koder, som har betydelse för tolkning och förståelse vid analyser. Texten ger 

bilden sammanhang vilket gör att tolkaren bättre förstår vad vi ser och hur vi ser det. Relationen 

mellan text och bild är en bra kombination till förståelsen av innehåll eftersom som det är svårt 

att skilja dessa från varandra. Detta är något som Anja Hirdman samtycker då hon menar att 

“textens betydelse skapas emellertid i samspel med bilden och vice versa varför bildanalysen sker 

i dialektik med textanalysen” (Hirdman, A. 2001, s. 24).  

 

För att tolka innehåll finns olika metoder, så kallade läsarter inom den semiotiska 

innehållsanalysen. De tre läsarterna kallas sympatisk, objektifierande och symptomatisk. Den 

läsart som lämpat sig bäst för denna analys var symptomatisk läsart eftersom den “ser texter som 

manifesta uttryck för underliggande eller dolda betydelser” (Østbye et al., 2004, s. 65). Valet har 

motiverats utifrån att innehållet som undersökts, förmedlat flera innebörder som varit viktiga för 

studiens analys och resultat. Detta eftersom materialet har omfattats av dolda betydelser och 

uttryck som varit av intresse för analysen utifrån ett genusperspektiv (Østbye et al., 2004, s. 65). 

Genom att kombinera den semiotiska modellen med genusteori fördjupas betydelsen av de 

element hos objektet som studeras. Detta genom att se till genusteorins betydelse för hur 

individer påverkas av olika medieuttryck (Hirdman, A. 2001, ss. 26-27). Medier har tidigare 

hävdat att de skildrar bilder av hur verkligheten ser ut. Detta har kritiserats av medieforskare 

eftersom medierna i sig själva är bidragande till denna så kallade verklighet. Medierna besitter en 
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stor makt eftersom de är med och skapar normer, regler och värderingar. Både till hur kön 

representeras och hur maskulinitet och femininitet skildras (Hirdman & Kleberg, 2015, s. 10). 

Därför behöver dessa skildringar undersökas för att se på vilket sätt de uttrycker sig i olika 

medieinnehåll. 

 

Den semiotiska textanalysen berör olika uttrycksformer som bilder, rörliga bilder, språk, ljud och 

musik som ska kunna tolkas. Alla uttryck har betydelse för hur reklamfilmerna är skapade för att 

nå sina respektive målgrupper. Ett medieuttryck vill nå ut till publiken med ett budskap. Detta 

budskap är en sammanställning av olika tecken som kan läsas eller avkodas av mottagaren. Syftet 

med att ha genomfört analysen i denna studie är för att titta närmre på de innehållsmässiga 

förhållanden de kan bestå av (Østbye et al., 2004, ss. 67-70). Den symptomatiska textanalysen är 

det tillvägagångssätt som analysen utgår från. Den lyfter fram problem genom att uppenbara 

dessa för att sedan diskuteras och undersökas genom semiotisk analys och med genus- och 

varumärkesperspektiv (Østbye et al., 2004, s. 65). 

 

Denotation, konnotation och myt 

En litteraturforskare och semiotiker som är ledande inom semiotiken är Roland Barthes. Han 

skrev om bland annat dolda betydelser i reklambilder i artikelsamlingen Mytologier. Han menade 

att mytbegreppet handlar om “aktuella texter och fenomen som förmedlar föreställningar om hur 

verkligheten är beskaffad” (Østbye et al., 2004, s. 66). Myter är alltså inte gamla berättelser om 

saker, utan en form av språk med betydelser som ofta tas för givna. För att uppenbara dolda 

innebörder i vardagliga fenomen behöver betydelser avslöjas och göras synliga för att distansera 

sig från objekten (Østbye et al., 2004, s. 66). Mytbegreppet diskuteras mer ingående senare i 

texten i relation till denotation och konnotation. 

 

Roland Barthes beskrev i sin omtalade text Bildens retorik hur bilden är en återgivning och en 

representation av verkligheten. I texten har han analyserat en reklambild. Han ställde frågor om 

hur bilden får sin mening och vad som upphör i meningen – och om den upphör, vad finns 

bortom den. Han undersökte reklambildens direkta och inrikta betydelse (Barthes, 1977, ss. 32-

33). Egenskapen av bilden genererar ett innehåll som behöver förmedlas så tydligt som möjligt. 

Läsaren ska ha i åtanke att alla tecken har ett syfte, exempelvis att sälja. För att tolka och kunna 

förstå innehållet i en bild genomförde Barthes en analys av Panzinis annons för spagetti. Denna 

undersökning är välkänd för den som studerar semiotik eftersom den haft stor inverkan och satte 

en grundmodell för hur reklambilder tolkas. Han letade efter vilka meddelanden som 
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annonsbilden innehöll och hur de uttryckte sig. Det han kom fram till och därmed analyserade 

var att det fanns flera koder inom reklamannonsen. Det som uttrycker sig som en kod är 

exempelvis namnet på produkten från Panzini. Namnet kan i sig själv tolkas och konnoteras som 

det Aspelin och Lundberg (1976, s. 116) kallar “italieniteten” och inte endast som ett 

produktnamn. Bilden kan tolkas med både denotation, konnotation men även myt. 

 

Denotation och konnotation finns konstant med i människors undermedvetna och i objektiva 

tolkningar så skapas myter. Myter innebär olika kulturers sätt att framställa och visa vad som är 

det naturliga och vad som hjälper oss förstå upplevelser inom vår kultur. Den kan också 

beskrivas som dolda uppsättningar, regler, koder och konventioner som är gemensamma för flera 

personer. En myt kan återges på samma sätt från flera personer och grupper i ett samhälle. Myten 

tillåter den konnotativa innebörden av en sak eller bild att verka betydelsefull därmed bokstavlig 

och naturlig (Sturken & Cartwright, 2009, s. 450). Myter kan även visa en felaktig bild och på så 

sätt upprätthålla vissa stereotypa kategoriseringar (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006, ss. 9-

33). Språket behöver särskilda förhållanden för att bli en myt. Myten uppstår inte från tomma 

intet utan skapas historiskt eftersom den är ett yttrande med meddelanden inom sig. Dessa 

yttranden kan bestå av skrifter, tal, fotografi, film och liknande. Eftersom det är ett yttrande kan 

allt som hör till det verbala talandet vara en myt (Barthes, 1969, ss. 205-206).  

 

Som tidigare nämnt kan namnet på Panzini konnoteras till italienskhet. Det går även att koppla 

denna konnotation till myten. Detta eftersom namnet kan uppfattas som italienskt från flera 

individer från samma tid, utifrån gemensamma kulturella associationer till stavning och uttal. 

Samtidigt som bildens uttryck är matvaror som faller ut ur en nätpåse och som konnoteras till att 

de bör plockas upp (Barthes, 1977, ss. 32-34). I reklam- och varumärkessammanhang kan myter 

förekomma och då kan de förmedla föreställningar om hur verkligheten är beskaffad. Det sätt 

som ett företag uttrycker sig på kan förmedla en känsla av tillhörighet på olika sätt, vilket skapar 

och bibehåller en form av myt. 

 

I texten Bildens retorik beskriver Roland Barthes att alla bilder innehåller meddelanden och att de 

används som analytiska verktyg för att tolka objekt. Han beskriver i texten att det finns tre 

meddelanden som kan utläsas inom bilden. Innehållet i bilden är tecken och dessa är utformade 

för en optimal läsning för att bildreklamen ska vara uttrycksfull (Barthes, 1977, ss. 32-33). 
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Dessa tre meddelanden är: 

1. Ett språkligt meddelande 

2. Ett kodat, ikoniskt meddelande 

3. Ett icke-kodat, ikoniskt meddelande 

(Barthes, 1977, s. 36) 

 

Förklaringen och sambandet mellan dessa är följande: Det språkliga meddelandet blir ett underlag 

för de andra två, kodat ikoniskt meddelande och icke-kodat ikoniskt meddelande. De två 

sistnämnda kombinerar Barthes och kallar för det symboliska meddelandet. Denotation i bilder 

kommer av det språkliga meddelandet och konnotation görs genom det symboliska meddelandet. 

Det språkliga meddelandet inom reklambilden blir texterna och språket inom reklambilden. 

Koden som genereras genom detta meddelande är språket (Barthes, 1977, s. 37). Sammantaget 

motsvarar denotation, konnotation och myt dessa tre meddelanden inom bilden. 

 

Begreppen denotation och konnotation används för att genomföra en bra analys utifrån hur och 

på vilket sätt betraktaren tolkar och uppfattar objektet som analyseras. Användning av begreppen 

underlättar för att se vilka typer av tecken och koder som uttrycks av ett objekt för att förstå 

helheten och avsikten. Det denotativa innehållet är grundbetydelsen, innehållets helhet och 

direkta betydelse, som de flesta tolkar på ungefär samma sätt. Vilket gör att den första tolkningen 

kommer av bildens bokstavliga betydelse. Det konnotativa innehållet har en mer mångtydig 

betydelse och kommer av den symboliska bildens indirekta betydelse vilket är den andra 

tolkningen som kan göras efter det denotativa (Barthes, 1977, s. 37). När tolkaren går in på en 

mer djupgående nivå än den denotativa som väcker betydelse, används konnotationer för att 

bekräfta betydelsen. Konnotationerna är kulturella och gemensamma för grupper av individer 

med liknande intressen och värderingar. Konnotationer är tolkningar som flera individer kan 

tolka sig fram till och ha i princip samma uppfattning om. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
För att tolka reklamfilmerna på bästa sätt har transkribering genomförts av de två utvalda 

reklamfilmerna. Att överföra ljud till skrivna tecken underlättar tolkningsarbetet då det är lättare 

att få en bättre uppfattning av vad som visualiserades och sades i reklamfilmerna (Leppänen, 

2011, s. 294). Fördelen med att transkribera filmerna är att det blir lätt för läsaren att få en 

övergripande blick av materialet utan att ha sett filmerna i detalj. Det underlättar också 

analysprocessen då allt som sker i reklamfilmerna är nedskrivet och att ingen viktig detalj missas, 
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eftersom det är lätt att gå tillbaka till texten. Transkriberingen utfördes med hjälp av begreppet 

denotation, vad som sker i reklamfilmerna. Därefter användes konnotationsbegreppet för djupare 

tolkning. Analysen har baserats på teori från semiotiken, genusteori samt varumärkesteori för att 

undersöka hur Gillette visualiserar sina varumärken utifrån reklamfilmerna och på vilket sätt de 

konstruerar maskulinitet och femininitet genom dem. 

 

3.4 Operationalisering 
De begrepp som valts ut från den insamlade teorin har omvandlats till frågor som ställs mot det 

empiriska materialet i denna studie (Østbye et al., 2004, s. 40). För att på ett tydligt sätt kunna 

genomföra undersökningen har utgångspunkten varit från en skapad analysmall, där frågorna 

definierats. Detta för att ta reda på de olika aspekterna som är av intresse för att genomföra 

analysen. I första hand har allt denotativt material undersökts. Vilket kön skådespelaren har, vad 

som sägs ordagrant från berättarrösten, typsnitt, vilken musik som förekommer samt färger, 

kameravinklar ljussättning och produktvisualisering. Allt det som nästan alla åskådare uppfattar 

och tolkar på samma sätt. Därefter har konnotativa kulturella aspekter analyserats, exempelvis alla 

blickar, tonfall, intryck och rörelser som förekommer. Konnotationerna är tilläggsbetydelser till 

det denotativa innehållet (Østbye et al., 2004, s. 68). Analysmallens följande frågor undersöks på 

materialet för att tillämpa begreppen denotation, konnotation och myt. 

 

Analysmall 

Språk, röst- och tonläge: Språk, accent och uttal som förekommer i reklamfilmen av 

berättarrösten. Röst- och tonläge avser om berättarrösten har en mörk eller ljus röst. Hur uttalas 

ord, betonas ord på något utmärkande sätt. Uttrycker berättarröstens ord någonting specifikt eller 

har det någon form av ironi, förstärkning eller betoning på någon bokstav eller ord. 

 

Biologiskt kön och personens uttryck: Om det går att tolka, ange vilket biologiskt kön 

berättarrösten och skådespelaren har. Personens uttryck innebär kroppshållning, rörelser och 

blickar som skådespelaren gör. 

 

Ljussättning: Är den genomgående upplevelsen av ljussättningen mörk eller ljus. Ändrar sig 

ljuset under reklamfilmen och hur riktas ljuset. Används ljuset för att förstärka något eller har den 

någon speciell poäng som vill framhävas. 
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Kameravinklar, åkningar, zoomningar: Hur används kameran för att förstärka händelser, 

rörelser och olika visualiseringar. Förekommer närbild, halvbild, helbild och i sådana fall hur 

uttrycker det sig och vad kan tolkas utifrån det. 

 

Färger och typsnitt: Vilka färger förekommer i bakgrunden, på miljöer, produkten, personerna. 

Alla färger som förekommer i reklamfilmerna tolkas. Vilka familjer tillhör typsnitten. Är det seriff 

eller sans-seriff och fet, tunn eller handskriven stil. Hur upplevs typsnitten i förhållande till 

målgruppen. 

 

Produktvisualisering: Hur upplevs produktens presentation. Är den filmad i närbild, 

förekommer speciella vinklar eller perspektiv.  Vilka färger har den och hur är ljusstyrkan. Vad 

händer runt om produkten. 

 

Frågorna som ställts i denna studies analysmall avser att undersöka allt som har en direkt 

betydelse och en indirekt betydelse. Detta eftersom studiens material består av innehåll som kan 

framträda både vid första och andra anblick. Den underliggande betydelsen, som inte framträder 

vid första anblick kräver en djupare tolkning (Barthes, 1977, s. 37). Barthes teori om 

meddelanden är utgångspunkten och har använts på det empiriska materialet i analysen för att ta 

reda på vilka olika meddelanden materialet består av. Dessa meddelanden har definierats i 

studiens utvalda material i hur varumärkena och produkterna skildras, hur maskulinitet och 

femininitet uttrycks samt hur språkbruket skildrar maskulinitet och femininitet. Valet att utgå från 

teorier om meddelanden inom bilder fungerar bra utifrån tolkningsprocessen till det empiriska 

materialet. Anledningen till detta är för att objekten i studien tillhör reklamområdet. Barthes 

beskriver att all reklam är avsiktlig, vilket bekräftar hur det valda studieobjektets skapare har 

tillämpat allt innehåll med tydlig intention. För att tillämpa teorin har följande ordning 

undersökts: det språkliga meddelandet, det kodade ikoniska meddelandet samt det icke-kodade 

ikoniska meddelandet (Barthes, 1977, s. 36). 

 

Efter att studiens empiriska material har beskrivits utförligt jämförs det och diskuteras i ett 

efterföljande avsnitt. I materialet förekommer en berättarröst som inte syns visuellt, den 

analyseras utifrån språkbruket. Den skådespelare som förekommer visuellt pratar inte, den 

analyseras därmed utifrån kroppsrörelser och uttryck. De betydelsebärande detaljerna skiljer sig åt 

i de två objekten som studerats. Det är gynnsamt att undersöka och jämföra dessa för att 

identifiera egenskaper, innehåll, strukturer och processer som finns i dem. Distinktionen av de 
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två objekt som finns i materialet har stor betydelse för hur åskådare tolkar och uppfattar 

materialet. Att jämföra alla element i det empiriska materialet gör att det blir det lättare att tolka 

materialet, för att se på vilket sätt maskulinitet och femininitet skildras inom det. Detta på grund 

av att alla aspekter har en stor betydelse för hur någonting tolkas. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Ekström och Larsson (2010, ss. 14-15) menar att alla påståenden ska underbyggas av argument 

som visar på undersökningens validitet och reliabilitet. I denna studie underbyggs slutsatserna av 

resultatet från det empiriska materialet. Detta genom att alla frågor som finns i analysmallen har 

valts ut från Barthes (1977) teorier kring denotation, konnotation och myt. Allt material i det 

insamlade empiriska materialet har skrivits ner och ingenting har undanhållits. På grund av 

materialets storlek har endast det som varit intressant utifrån frågeställningarna i studien tagits 

upp i analysdelen. Den fullständiga beskrivningen av alla delar finns med som bilagor. De frågor 

som ställts mot materialet besvarar frågeställningarna genom att förankras till studiens valda 

teorier. Alla yttranden som nämns i analys och slutsatser har teoretisk koppling till genusteori och 

varumärkesteori. De tolkningar som rör biologiskt kön och problematisering av särskiljning, har 

motiverats utifrån genusteorier. Utifrån varumärkesteori underbyggs påståenden kring hur ett 

varumärke som är könskodat antingen ses som negativt eller positivt från ett varumärkes 

personalisering och varumärkesbyggande. De teoretiska begreppen som används i analysen visar 

att de underbygger frågeställningarna, vilket styrker studiens validitet. Teorierna är därmed 

relevanta utifrån studiens frågeställningar (Østbye, et al., 2004, s. 40). 

 

De denotationer och konnotationer som beskrivits i analysen har noga övervägts utifrån Barthes 

(1977) teorier om reklambilders betydelse. Det ska inte vara möjligt att göra egna tolkningar som 

inte är förankrade i teori, tolkningarna ska vara kulturella och gemensamma för de allra flesta 

individer i samhället. Metoden har tillämpats genom en definierad analysmall med frågor att utgå 

från, oberoende på vem som gör den. Detta stärker studiens reliabilitet, det går att genomföra 

studien igen, från en annan person och applicera på ett annat material (Alvehus, 2013, s. 122). 

Detta eftersom de analytiska frågorna i analysmallen baseras på begrepp från semiotiken.  

 

Forskaren måste välja rätt metod utifrån frågeställningarna, vilket är målet för att uppnå analysens 

validitet (Østbye et al., 2004, s. 41). Frågeställningarna i denna studie har varit utgångspunkten för 

val av metod. De har också styrt på vilket sätt det empiriska materialet ska samlas in. Eftersom 

denna studie avser att gå in på djupet i materialet har den kvalitativa metoden valts. Analysen 
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avser att undersöka alla betydelsebärande element inom två medieuttryck och se vilken betydelse 

de har för att besvara frågeställningarna (Østbye et al., 2004, ss. 64-65). Därför har frågorna i 

analysmallen specificeras noggrant så att tolkaren verkligen går in på detaljnivå och granskar 

materialet. Studien har undersökt det som den avsåg att undersöka genom att besvara 

frågeställningarna med förankring i det teoretiska ramverket kring genus- och varumärkesteori.  
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4. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet från den insamlade empirin för att sedan analyseras utifrån teorin. 

 

Båda Gillettes varumärken bygger på föreställningar av vad som enligt dem, är feminina och 

maskulina egenskaper genom de olika produktkategorierna, Gillette och Gillette Venus. 

Reklamfilmerna har undersökts semiotiskt utifrån begreppen denotation, konnotation och myt 

för att se hur utformningen av de två reklamfilmerna skiljer sig åt, beroende på vilket varumärke 

det presenterar. Varumärkena är tydliga med att de vill tilltala en maskulin respektive feminin 

målgrupp med reklamfilmerna. Studien avser att undersöka dessa skillnader och se om innehållet 

i reklamfilmerna bygger på material som förmedlar vissa innebörder som företaget kanske inte 

varit medvetna om. För att sedan belysa på vilket sätt dessa skildringar genomförts ur en 

semiotisk synvinkel med genusperspektiv. Studiens analys avser att lyfta och reflektera över om 

innehållet bygger på normer och stereotyper för vad som anses vara feminina respektive 

maskulina egenskaper. Dessa stereotyper och normer kanske konsumenterna inte varit medvetna 

om, eller åtminstone inte reflekterat över. Därför är det viktigt att skildra på vilket sätt dessa 

uttrycker sig. Analysen undersöker därmed vilken roll genus spelar inom jämförelsen av två 

reklamfilmer från ett företag med två skildra varumärken. Betraktaren kan uppfatta och tolka 

stereotyper inom olika former av mediala uttryck på olika sätt. Dessa sätt kan vara igenkänning 

eller en känsla av otillräcklighet, en känsla av att inte passa in i ett maskulint eller feminint fack. 

 

Genom att ha studerat Gillettes reklamfilmer utifrån ett genusperspektiv är förhoppningen att 

studien bidrar till att påvisa hur genussystemet reproduceras genom stereotypa skildringar av 

biologiskt kön. Studien avser att uppnå mer medvetenhet om reproducering av könsnormer som 

kan förekomma inom medier. Denna studie undersöker endast två reklamfilmer, men dessa två 

reklamfilmer visar hur ett av många exempel kan se ut när det gäller könsuppdelad 

marknadsföring. Därför har båda reklamfilmerna ställts mot varandra för att undersöka hur 

genusordningen för hur feminint och maskulint gestaltas i reklamfilmerna (Hirdman, 1988, s. 61). 

 

Eftersom mediebilder i dag har stor inverkan på hur individer uppfattar och tolkar uttryck, har 

alla betydelsebärande element granskats i reklamfilmerna. Detta för att få en fullständig överblick 

över all betydelse i dem. Uppfattningen av ett företags varumärke är otroligt viktigt för 

varumärkesbyggande (Keller, 2001, s. 3). Företaget Gillette positionerar sina varumärken som 

både maskulina och feminina. Detta har betydelse för hur kunderna identifierar sig med dessa. 

Genom reklamfilmerna finns dessa föreställningar som undersöks utifrån ett genusperspektiv. 
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Analysen avser att undersöka vilka könsnormer och stereotyper som förekommer. Det personliga 

tilltalet har också betydelse eftersom det är en bidragande faktor till hur de valt att uttrycka sig i 

reklamfilmerna för att sälja (Grohmann, 2009, s.106). 

 

Undersökningen utgår först från det denotativa innehållet i reklamfilmerna för att sedan tolkas 

utifrån konnotationerna. Begreppen undersöker de tecken som kan tolkas som typiskt maskulina 

och feminina. Barthes teori om tre meddelanden (Aspelin & Lundberg, 1976, ss. 114-130) har 

varit utgångspunkten för att se efter vilka meddelanden som finns inom reklamfilmerna och 

därmed ta reda på Gillettes avsikter med dem. Begreppet myt används tillsammans med 

konnotationerna eftersom det genom associationer, oskrivna regler och koder uppkommer myter 

utav flera personer och grupper i ett samhälle (Barthes, 1969). Därav analyseras det över om 

myter skapas och upprätthålls genom de könsskillnader Gillette väljer att skapa i sin 

marknadsföring och reklam. Reklamfilmerna beskrivs utifrån den semiotiska analysen för att 

sedan sammanfattas i slutet i avsnittet resultat och analys. 

 

4.1 Gillette Venus Swirl: The Razor that Contours Over Curves 
Reklamfilmen avser den målgrupp som identifierar sig som det biologiska könet kvinna. 

Reklamfilmens längd är 30 sekunder. På grund av det empiriska materialets storlek, har bara det 

som varit mest intressant och relevant utifrån frågeställningarna tagits med i analysen. För en 

fullständig tolkning av alla detaljer, se bilaga 2. Nedan beskrivs de visuella, textuella och audiella 

aspekter som är intressanta i analysen. 

 

Resultat Gillette Venus 

Reklamfilmen visualiserar till en början en glansig kula 

som rullar upp för en backe på något som liknar lila 

silkestyg. I bakgrunden är miljön ett landskap av kullar 

som täcks av silkesmaterial. Himlen är ljus och kulan 

glänser, solljus reflekteras i kulan mot kameran. Det 

första ljudet som hörs är en kvinnlig sångröst som 

sjunger “I’m your venus” med Gillettes soundtrack i 

bakgrunden sjungandes “you’ve got it”. Låten i reklamfilmen kommer från originalet Bananarama 

- Venus. Låten har modifierats med tiden, men beroende på årtionde. Språket är av amerikanskt 

ursprung, detta eftersom vi i de kulturella associationerna vet hur amerikanskt uttal låter. Det 

första som sägs är ”Imagine if razors could move up and down and all around” vilket gör att den 

Bild 3 
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kvinnliga publiken får en känsla av tillhörighet till 

produkten genom ordet ”imagine” som syftar till att 

individen ska utgå från sina egna upplevelser. Det 

skapas ett personlig tilltal för att fånga betraktaren. 

Kvinnan som talar är någon annan är kvinnan som 

förekommer i filmen, det tolkas eftersom den 

kvinnliga skådespelaren inte rör på munnen. Rösten 

drar ut på vissa ord och följer hur kulan rullar mjukt i 

det lila silkestyget. En betoning läggs på orden när 

kulan rullar i olika riktningar. När kulan rullar uppåt 

betonas ordet ”up” och när kulan rullar nedåt betonas 

ordet ”down”. Rösten konnoterar femininitet 

genom dess mjuka och glada klang som sjungande 

följer händelseförloppet. Ljuset följer kulans rytm då den leder betraktaren mot något över en 

kant. I samband med kantens slut försvinner kulan ur bild, en röst utbrister ”behold!” och istället 

syns en rakhyvel som i helbild är svävande över vattenytan med vattendroppar som cirkulerar 

runt omkring rakhyveln, som att den precis kommit upp ur vattnet likt något gudomligt.  

I reklamfilmen visualiseras en kvinna, detta eftersom individer har klara föreställningar om hur en 

man respektive kvinna ser ut. Hon utgör en harmonisk känsla och ett lugn finns hos henne. När 

hon drar med rakhyveln nerifrån ankeln och upp mot låret gör hon det med försiktighet samt 

berör huden mjukt och följsamt med sansade rörelser. Förutfattade meningar tolkas utifrån att 

kvinnor är mer försiktiga och varsamma än män som 

tar plats och är mer framåt. Till en början är hennes 

blick hela tiden fäst på benen medan det sista hon gör 

är att kolla in i kameran i en utzoomad bild. Det 

skapar en känsla till publiken av att hon är 

tillfredsställd med situationen och rakhyvelns 

funktioner. Hennes fläktande hår konnoterar till 

något änglalikt och vackert. Vilket också kopplas till 

myten om att änglalikt och vackert tillhör det 

feminina snarare än det maskulina. Hon har en rak 

kroppshållning och sitter på kanten av ett porslinsvitt 

badkar med ena foten doppandes i vattnet, medan 

den andra är vilande på badkarskanten. Genom 

Bild 4 
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hennes kroppshållning återkopplas även här det änglalika och vackra. Den kvinnliga perfektionen 

visas genom hårets fläktande självfall, hållningen och de långsamma sensuella rörelserna hon gör i 

och med rakningen. Hennes vita klänning konnoterar till att hon är en gudinna, vilket kopplas till 

Gillette Venus slogan “reveal the goddess in you”. Hon smeker sitt ben lätt, samtidigt som 

kameran rör sig uppåt längs benet i takt med att armen och händerna berör huden följsamt. 

Hennes blick fokuserar på benet och inte in i kameran, detta efter att rösten sagt “For skin as 

flawless, as flawless can be.” Landskapet i bakgrunden är mjukt av kullar och ljuset gör att 

kvinnan och badkaret reflekteras och blänker, medan vattenytan rör sig. Hon tittar snett upp mot 

kameran, inte rakt in i kameran utan huvudet pekar nedåt. Efter denna helbild visas nästa bild, 

vilket är på produkterna samt logotypen med samma bakgrundslandskap som i tidigare bild. 

Produkterna står på vattenytan och är placerade som att de precis sattes ner i vattnet. Detta 

avslutas med rösten som säger: “Venus swirl, try and 

see”. I bakgrundslåten hörs sångaren sjunga “she’s 

got it” som ekar i takt med att reklamfilmens 

ljusstyrka sänks och reklamfilmen är slut. Här 

uppmanas betraktaren att gå till sig själv och fundera 

då individen uppmanas att konsumera produkten. 

Att prova och se, om ”du också har det” som rösten 

sjunger. 

 

Analys Gillette Venus 

Det sätt som Gillette Venus väljer att framställa rakhyveln ger ett tydligt exempel på att de vill 

höja rakhyveln till skyarna. Flexiball-kulan och rakbladens revolutionerande nya funktioner 

beskrivs genom ett lätt grodperspektiv, då rakhyveln höjs upp som något mäktigt. En närbild 

visas på produktens fem rakblad, de glimtar till med ett blänkande sken, i slow-motion. I 

bakgrunden hörs en röst sjunga ”she’s got it” vilket skapar en uppmaning att känna att den 

tilltalade också kan ha det, detta som kvinnan i reklamfilmen har, en inre skönhet. Sedan visas en 

jämförelse av denna nya produkt och en äldre variant som inte har en flexiball-kula. Jämförelsen 

visar hur följsamt den nya rakhyveln följer underlaget, jämfört med den äldre varianten som inte 

utför samma resultat. Det konnoteras till att kvinnan har både kurviga och beniga former och att 

den nya rakhyveln därmed kommer åt alla svårare partier som andra rakhyvlar annars missar. 

Konnotationen av den nya rakhyveln ska framställas som en form av gudalik produkt och som 

något mäktigt och kraftfullt. Kameran filmar rakhyveln ur ett grodperspektiv som syftar till att 

framställa produkten som stor, mäktig och ståtlig. 

Bild 8 
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Det förekommer flera olika kameraåkningar. Dessa är som mest märkbara när kvinnan filmas i 

närbild och i olika positioner, då fokuseras stora delar av hennes kropp och följsamma åkningar 

längs med benet. Kameravinklarna visar upp kvinnans olika kroppsdelar på ett sexualiserande sätt 

och kroppens utseende är i stort fokus. Kameran åker längs benet likt en följsam smekning i 

närbild. Benet är ständigt inzoomat när hon rakar sig och utzoomning sker först när hon rakat 

klart. Då visas istället hur hon stryker sina händer mot de lena, fräscha och nyrakade benen. 

 

Alla färger följer samma ton. Den lila färgen används mycket i reklamfilmen, inte bara på 

produkten utan följer himlens färg, sanden eller silkets färg, skuggan av kulans färg och även 

vattnet har inslag av lila. En antydan tolkas till att den lila färgen är någonting som vi automatiskt 

förknippar som något feminint. Det skapar en föreställning om att färger som går i den lila skalan 

tillhör det biologiskt kvinnliga könet eftersom det präglar oss redan som barnsben, när flickor 

förväntas tillhöra den ljusare färgskalan och pojkar den mer blåa och mörka färgskalan. Typsnittet 

på produktens logotyp, grafiska element och produktnamn är handskrivna serif-typsnitt som 

visualiserar det mjuka, lätta och kurviga som konnoteras till kvinnliga egenskaper. 

 

4.2 Gillette Fusion ProShield, Shields While You Shave 
Reklamfilmen avser den målgrupp som identifierar sig som det biologiska könet man. 

Reklamfilmens längd är 30 sekunder varav de sista 10 

sekunderna är intro till kommande reklamfilmer. På 

grund av storleken på studiens material har bara det 

som är intressant och relevant utifrån 

frågeställningarna tagits med. För en fullständig 

tolkning av alla detaljer, se bilaga 1. Nedan beskrivs 

de visuella, textuella och audiella aspekter som är 

intressanta i analysen. 

 

Resultat Gillette 

Det första som syns i bild är en man som står långt 

framför kameran i en mörk lokal endast klädd i 

underkläder. Framför honom finns en vägg med 

visuella skärmar i rutmönster som skiftar i olika 

mörka färgnyanser. Ljuset i reklamfilmen har ingen 

Bild 9 
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hög luminans. Under hela filmen är ljussättningen mörk, det skulle kunna vara natt. Han står 

riktad mot väggen som ser ut att vara något form av tekniskt labb. Språket och uttalet är av 

amerikanskt ursprung, detta kan förstås utifrån flera människor som har samma kulturella 

erfarenhet. Eftersom att reklamfilmen sänds på svensk kommersiell TV har publiken ungefär 

samma kulturella erfarenhet av det engelska språket. 

Därmed kan de allra flesta utläsa att dialekten är av 

amerikanskt ursprung. Rösten associeras till det 

biologiska könet man, på grund av dess grova 

stämma. Mannen som har den berättande rösten 

beskriver för betraktaren hur rakning är och hur det 

skulle kunna vara genom att säga “Imagine...the 

feeling of shaving”. Meningen bidrar till att den som 

iakttar ska tänka själv och känna igen sig i 

situationen vid rakning. Betraktaren får se en extrem 

närbild på mannens ansikte. Håret ser ut att vara 

fuktigt och blicken är riktad rakt in i kameran med 

ett bestämt uttryck utifrån ögonbrynens vinkling, 

ihoptryckt och nedåt. Blicken som mannen har är 

allvarsam, hård och bestämd vilket konnoterar maskulinitet. Ögonen utspelar ingen glädje. 

Rösten med det personliga tilltalet bidrar till att skapa en relation till betraktaren genom att 

övertyga produktens kvalité och att skapa igenkänning till hur rakning känns. Detta genom att 

mannen i reklamfilmen tittar in i kameran och berättarrösten skapar då en känsla av att orden 

som sägs är mannens tankar. Efterföljande mening är ”Sharp. Metal stuff. Now shielding. Comfy 

stuff”. Som beskriver hur det känns när en man rakar sig med skarpa rakblad och hur det skulle 

kunna vara med “shielding” som i detta fall är ett mjukgörande fält som gör rakningen mer 

följsam. Mannens allvarsamma uttryck ändras när rakhyveln presenteras, han ler och uppfattning 

är nästintill att han hör vad rösten i reklamfilmen säger. Rösten är till en början hård och kall när 

den beskriver hur rakningen är vass och obekväm. 

Den övergår i ett mjukare tonläge när den beskriver 

“shielding” och hur den underlättar rakningen. 

Rösten går över till att vara mjukare och gladare då 

det vassa och mjuka går samman i den nya 

produktens funktion genom att säga ”Now… 

Imagine them together”. Rösten är grov, men lugn 
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och förklarande då han pratar om flödet. ”Thaaat’s 

good stuff”. När han provar rakhyveln har han ett 

mildare uttryck, han rakar sig, känner sig på halsen 

och är nöjd med rakhyvelns resultat. I sista delen av 

reklamfilmen när rakhyveln och funktionerna blivit 

presenterade står mannen och rakar sig. Det är först 

då ljusstrimmor sipprar in från något som liknar ett 

fönster. Här får betraktaren även se att mannen står i sitt eget badrum och inte något 

teknologiskt labb. Ljusstrimmorna skapar en positiv och varm stämning. Miljön är fortfarande 

mörk men konnoterar en miljö som liknar hemmets, genom att visualisera ett handfat med 

hygienartiklar. På slutet hörs Gillettes klassiska låt som återkommer som deras slogan “The best a 

man can get”. Låten är baserad på originalet från John Parr - The best men har modifieras med 

tiden beroende på vilket årtionde den används. 

 

Analys Gillette 

Den första anblicken vi får av mannen är genom en kameravinkel på nära håll, så att vi enbart 

kan skymta hans ögon, ögonbryn och en liten del av hans näsparti. Detta tillför en dramatisk 

effekt. Till mestadels filmas han på avstånd, hela hans kropp syns i kameran. Den mjuka 

basstämman följer vad som händer i filmen och associerar maskulinitet på det sätt röstläget 

betonar händelser. Rösten följer händelseförloppet i filmen. Vid upptempo i musiken blir rösten 

snabbare och får en hårdare klang, vid lugnare musik och mjukare visuella effekter på 

bildskärmarna får även rösten ett mer milt tonfall. Ord dras ut vid betoning och rösten pratar 

som om det är till den som tittar på filmen. I slutet av reklamfilmen är rösten på en mer jämn 

nivå och berättar om den nya rakhyveln utan spekulation.  

 

Färgerna på produkten är grå, silver, svart, vit och gul och förpackningen är grå, svart, silvrig, vit, 

gul, orange, blå och guldfärgad. Färgerna som utspelar sig i filmen är mörka och går i liknande 

färgskala genom hela filmen. När rakhyveln presenteras ändras dock färger, istället blir det eld-

orangea mjuka linjer som följs i filmen. Denna färg konnoteras till eld och lava och påvisar att 

rakhyveln är mäktig, kraftfull och att ingenting kan övervinna den. Skådespelaren i filmen har på 

sig underkläder i mörkgrå nyans som inte sticker ut, färgen följer filmens färgschema. Produkten 

har gula detaljer som återfinns både på typsnittets färg i videon och nyanser i andra visuella 

aspekter som ljus som skymtas från ett fönster. Det förekommer även ett grafiskt element i form 

av en sköld som ska representera ”shielding” som tillhör produktens namn. Typsnittet som 
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förekommer är sans-seriff i fet stil som matchar produktens logotyp, grafiska element och 

produktnamn. Typsnittet inger en kraftfull känsla och konnoterar tydlighet och maskulinitet 

genom dess kantiga form. Kontrasten mellan det svarta och gula gör att det skapas en form av 

kraftfullhet och makt i produktens funktion och visuella uttryck. 

 

Färgskildringarna gör också att kombinationen av det ljusa och mörka visar hur rakningen blir 

mjukare från en tidigare vass och hård rakhyvel till en mer följsam och mjuk produkt för rakning. 

Den svarta färgen konnoterar hårdhet och den gula färgen konnoterar mjukhet och följsamhet. 

Något som kan utläsas genom denna färgskildring är att en föreställning skapats och upprätthålls 

genom färgkodning. Rakning för män anses vara mörkare, mer tekniskt avancerad och rakning 

för kvinnor är ljusare och framhäver skönhet och fräschör. Genom dessa skildringar skapas en 

föreställning, liksom för den kvinnliga rakhyvelns visuella utformning då produkter för män 

generellt har mörkare färger. Uppfattningen kvarstår av att produkter som är till för män är och 

har alltid varit av mörkare färgnyans, annars är den snarare till för kvinnan. En fråga som då kan 

ställas är om vi skulle bytt roller på Gillette och Gillette Venus reklamfilmer för rakhyvlar. Skulle 

samma visuella, textuella och audiella presentation fungera för båda typerna av reklamfilm. Då 

hade myterna om färganpassning ställs på spel. Dessa skildringar upprätthåller mönster för hur 

maskulinitet och femininitet visualiseras. 

 

Rakhyveln presenteras med ett mörkt genomgående tema. De färger som visas i filmen återfinns 

tydligt på rakhyveln samt förpackningen. Produkten skymtas redan efter två sekunder in i filmen. 

Då visas den inte i närbild utan mannen står och håller i produkten medan han betraktar den. 

Efter tolv sekunder visas en närbild på produkten då den ligger som på en upphöjd platå. 

Rakhyvelns presentation bygger på färger som också finns i reklamfilmen. Det är mörkare färger, 

mycket gråa, blåa och svarta nyanser tillsammans med lite mer eld-gula detaljerna som finns på 

vissa delar av rakhyveln.  
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4.3 Sammanställning analys och resultat av Gillette och Gillette 

Venus  
Resultatet från reklamfilmerna analyseras och kopplas till studiens teoretiska ramverk. 

 

 

Kvinnor och män tillskrivs olika egenskaper baserat på biologisk könstillhörighet. Därför har 

femininitet och maskulinitet ställts i förhållande till varandra, för att ta reda på hur dessa har 

skilda uttryck (Hirdman, A., 2001, s. 13). I reklamfilmerna skildras femininiteter och 

maskuliniteter genom skådespelarnas visuella, textuella och audiella presentation. I studiens 

insamlade material har alla betydelsebärande element som varit intressanta utifrån 

frågeställningarna definierats, för att tolkas utifrån genus- och varumärkesteori. Detta sker från 

flera olika presentationer av genus som analyseras nedan. 

 

I första hand går det att tydligt skilja reklamfilmerna åt bara genom att betrakta dem utifrån ett 

denotativt perspektiv. Reklamfilmerna representerar två olika varumärken som har olika 

målgrupper. Det empiriska resultatet i denna studie utgår från Barthes (1977) teori om tre 

meddelanden. Resultatet visar att Gillette haft tydliga avsikter med båda reklamfilmerna. För båda 

filmerna är det språkliga denotativa meddelandet att Gillette vill sälja en ny produkt till de som 

vill raka sig. Det konnotativa ikoniska meddelandet avser att nå den målgrupp som tillhör och 

identifierar sig med respektive biologisk könstillhörighet. Gillette Venus ska tilltala de som 

identifierar sig som kvinnor och Gillette ska tilltala de som identifierar sig som män. Det icke-

ikoniska meddelandet bygger på stereotypa myter om hur verkligheten är beskaffad. I detta fall 

blir associationen till kvinnans skönhet och renlighet medan mannen inger en maktfull 

utstrålning. Myterna skapas genom presentationer av genus och därigenom upprätthålls och 

reproduceras normer och stereotyper (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006, ss. 9-33). Studiens 

insamlade empiri avser att besvara frågeställningarna som diskuteras utifrån teorier i denna 

undersökning och besvaras i slutsatsen. Den sammanfattade tolkningen utifrån genusteori i 

denna studie, är att reklamfilmerna bidrar till skapandet av genusskillnader som upprätthåller 

Bild 15 till vänster och 16 till höger  
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genussystemet. Genom att särhålla de biologiska könen i marknadsföring av varumärken 

fortsätter den manliga normen och dominansen att styra hur kvinnor och män förhåller sig i 

samhället och i olika sammanhang (Hirdman, 1988). Detta upprätthållande diskuteras i 

förhållande till varandra utifrån visualisering, maskulinitet och femininitet samt språkbruk. 

 

4.3.1 Visualisering 
Alla betydelsebärande element i reklamfilmerna har en mening för hur mottagaren uppfattar och 

tolkar innehållet. I reklamfilmen för kvinnor skildras en förväntad feminin känsla. Sexualiseringen 

av kvinnans kropp skildras genom närgående åkningar och zoomningar på kvinnans näst intill 

nakna kropp. Detta går att tolka utifrån från Goffmans (1979) text när reklambilder analyseras 

utifrån olika uttryck som skådespelaren kan ha. Det sätt som kvinnan i Venus reklamfilm berör 

sin kropp på, framkallar en känsla av att den kvinnliga kroppen är en känslig och värdefull sak. 

Den så kallade feminina beröringen skildras tydligt då kvinnan försiktigt berör och håller i 

rakhyveln för att visa sin mjuka, försiktiga sida (Goffman, 1979, ss. 29-31). Detta uttryck skiljer 

sig från den maskulina beröringen i den andra reklamfilmen. Där mannens grepp är kontrollerat 

och stadigt. Detta bibehåller en stereotyp bild av att kvinnor har en mer skör och mjuk 

framtoning medan mannen har ett mer bestämt förhållningssätt som inger kontroll, styrka och 

makt. Goffman beskriver också hur kvinnor oftare än män ler i reklamsammanhang, de har ofta 

ett mer expressivt uttryck än män (Goffman, 1979, s. 69). Kvinnan har däremot ett mildare och 

mer passivt uttryck, medan mannen utstrålar en kontrollerande makt och är aktiv i sin roll. I 

jämförelse ler kvinnan inte mer än mannen i denna studie, men hon tittar inte in i kameran, utan 

blir snarare betraktad. Hennes uttryck har stor betydelse för hur vi ser på henne. Hennes huvud 

är lätt vinklat nedåt och hon tittar in i kameran på ett försiktigt sätt (Goffman, 1979, s. 69). 

 

Den kvinnliga kroppens presentation formas för att tilltala den kvinnliga målgruppen genom 

identifiering och att skapa en vilja hos betraktaren att uppnå skönhet genom användning av 

produkten. Kvinnokroppen skildras som ett objekt eftersom den intar en passiv roll, eftersom 

den blir betraktad på ett erotiskt sätt. Detta går att utläsa genom Laura Mulveys (1975) artikel om 

representation av kön i filmer, vilket också går att applicera på reklamfilmer som i denna studies 

undersökning. Den följsamma kameraåkningen av kvinnans ben skapar en sexualiserande 

skildring av kroppen. I kontrast till reklamfilmen för män, där denna form av sexualisering inte 

förkommer i samma utsträckning. Den likhet som finns är att mannen endast har underkläder på 

sig men fokus ligger ändå till största del på mannens nyfikenhet för produktens funktioner och 

inte på den nästan nakna kroppen. De enda närbilderna som förekommer i reklamfilmen för män 
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är på skådespelarens ansikte och hals, vilket inte är sexualiserande på samma sätt som i 

reklamfilmen för kvinnor. Den manliga skådespelaren framkallar snarare en känsla av pondus och 

ses därmed som en auktoritet. Detta förstärks genom kameravinklar som är filmade i en neutral 

vinkel, rakt framifrån och ibland något underifrån. När dessa två jämförts går det att se hur vi ser 

på kvinnor och män på olika sätt. Både mannen och kvinnan är lättklädda, trots detta blir den 

kvinnliga kroppen sexualiserad medan betraktaren knappt reagerar över mannens så gott som 

nakna kropp. Gillette Venus syfte är att tilltala den kvinnliga målgruppen, oavsett detta bevaras 

den heterosexuella mannens syn på kvinnan som objekt, vilket leder till att publiken också ser 

kvinnan som objekt. Den patriarkala maktstrukturen upprätthålls genom synen på kvinnan som 

objekt (Mulvey, 1975, s. 66). Både genus och varumärke har stor betydelse för hur vi uppfattar 

olika medieuttryck. Synen på genus påverkar även hur individer ser på varumärket, därför är det 

viktigt hur ett varumärke förhåller sig till genus.  

 

För att ett varumärke ska kunna skilja sig från andra varumärken på marknaden krävs det att det 

är unikt, att det finns en varumärkesidentitet. Melin (1999) menar som tidigare nämnt att 

varumärken ska kunna framställas på olika sätt genom att kunna beskrivas grafiskt med hjälp av 

bokstäver, ord, slogans, siffror, figurer, ljud och liknande. Företaget Gillette vet hur de ska 

förvalta sig på marknaden och är i dag därför ett av de främst ledande företagen inom rakvård. 

De har motton och slogans som stora delar av världen kan förknippa med Gillette och Gillette 

Venus. Motton och slogans som ”the best a man can get” och ”reveal the goddess in you”. Med 

andra ord, följer företaget samma mönster och därmed sker en igenkänning till deras varumärke. 

Att veta att de har två slogans till sina två varumärken som är så omtalade som de är, innebär det 

att deras varumärken är unika och att inget annat varumärke kan förknippas eller förväxlas med 

de. De har en tydlig särskiljningsförmåga gentemot andra varumärken (Melin, 1999, s. 31). 

 

Utifrån Kellers (2001, s. 3) teorier är ett starkt varumärke den främsta prioriteten för ett företag i 

dag. Han menar att det finns fyra steg att förhålla sig till som inkluderar ett starkt 

varumärkesbyggande. Att visa vad varumärket står för och att det är etablerat på marknaden är 

viktigt. Gillette är tydliga med sitt budskap och visar tydligt vad de vill få ut av sitt varumärke, att 

varje konsument ska få den bästa upplevelsen av rakning. Detta synliggörs genom deras slogans, 

sina två skilda varumärken och genom deras presentation av produkter och reklamfilmer. De 

representerar en behaglig rakvård, både för kvinnor och män med sina två olika varumärken. Att 

skapa ett varumärke som konsumenter lätt kan associera till vid syn av specifika produkter är 

också viktigt. Ett tydligt exempel på att Gillette har lyckats beror på deras presentationer av 
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rakprodukterna. Detta genom deras framställning av logotyp, slogans och färgval. Färger som blå, 

svart och orange är vanligt associerade för Gillette. Gillette vet också hur reaktioner lockas fram 

hos konsumenter, vilket är en viktig aspekt av ett starkt varumärkesbyggande som har lyckats. 

För att uppnå ett så bra mottagande hos målgrupperna som möjligt, bygger Gillette enligt denna 

studie sitt varumärke på stereotypa skildringar av vad män och kvinnor förväntas föredra, när det 

gäller design. De bygger sin varumärkesidentitet på skildringar som reproducerar normer som 

individer ska förhålla sig till. Deras varumärkesrelation med konsumenterna är starkt etablerat 

genom att tilltala män och kvinnor separat, vilket de har lyckats med. Frågan är om det är rätt väg 

att gå. Sammantaget har företaget Gillette utifrån Kellers (2001) teorier om varumärkesbyggande 

följt dessa fyra steg och byggt ett starkt varumärke. Men utifrån ett genusperspektiv, sett från 

Lievens et al. (2014) artikel ställs frågan om det inte fungerat lika bra att bygga starkt varumärke 

som är könsneutralt. De menar att ett varumärke som har hög jämlikhet bidrar till konsumenters 

tillfredställelse och varumärkeslojalitet (Lieven et al., 2014, s. 371-372).  

 

4.3.2 Maskulinitet och femininitet 
Stereotypa representationer är en process som ständigt pågår. Gillettes reklamfilmer är därför en 

bidragande faktor till föreställningar av vad som är maskulint och feminint. Eftersom Gillette 

skildrar stereotypa representationer som återger föreställningar om hur vi ska förhålla oss till 

maskulinitet och femininitet är de bidragande till skapandet av dem. Utifrån det empiriska 

materialet i denna studie vill Gillette förmedla en idealbild för hur femininitet och skönhet är och 

ska vara. Utifrån Madeleine Kleberg (2003) och Anja Hirdmans (2001) texter påvisas detta 

upprätthållande och skapande som problematiskt. Skapandet av könsskillnader är bidragande till 

en skev bild av hur kvinnor och män ska förhålla sig till fack för maskulinitet och femininitet. 

Detta eftersom de är medverkande faktorer till normer och stereotyper. 

 

Färgkodningen i reklamfilmerna är utmärkta exempel på hur genus särskiljs. Färger som är 

kodade till kön är sedan barnsben starkt etablerade mellan de flesta av oss. Flickor ska ha rosa 

och pojkar ska ha blått. Redan där skapas föreställningar om vilken färg som tillhör respektive 

biologiskt kön. Färgerna i reklamfilmerna blir genusmarkörer som vidmakthåller stereotyper och 

normer för visuell estetik (Ambjörnsson, 2011, s.127). Mycket av tidigare genusforskning har 

fokuserat på skillnader mellan kön. Om vi inte skapar skillnader mellan de biologiska könen finns 

inga skillnader menar Connell. Frågan som Connell ställer i texten är hur mycket skillnader det 

finns mellan oss från början. Skillnader grundar sig i normativa föreställningar av upplevd 

preferens, ofta utifrån vad vi anses tycka om och föredra. Skapandet av genus speglar just detta. 
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Connell (2009) menar att män och kvinnor är något vi blir, i relation till de samhällen och 

kulturer vi rör oss i. Sett från Connells teorier skulle företaget Gillette inte behöva ha två skilda 

varumärken eftersom de i sådana fall bibehåller fokus på maskulint och feminint. Låt oss då 

istället spegla en idé om att Gillette endast hade ett varumärke, men som är könsneutralt. 

Rakhyvelns funktion är den samma oberoende på om en kvinna eller man skulle använda den. 

Det enda som skiljer sig åt är kroppsområde för rakning. Det som eventuellt skulle kunna bli ett 

problem är osäkerheten hos individen för att ta fel i produkthyllan. Denna osäkerhet kan då 

grunda sig i bristande upplevd maskulinitet eller femininitet. 

 

Holger & Holmberg (2002, ss. 85-86) har tidigare sagt att det är viktigt för ett varumärke att ta 

hänsyn till att identiteten hos varumärket är en spegling av hur konsumenten vill bli förstådd, 

samtidigt som identiteten måste stämma överens med konsumentens självsyn och jag-

uppfattning. Efter att ha granskat Gillettes två reklamfilmer ställer vi oss motfrågan över om det 

är såhär vi, alla individer i samhället, vill se våra identiteter. Om deras visualisering av 

reklamfilmerna verkligen är en spegling av hur samhället vill bli sett. Som Melin (1999, s. 41) 

påstår kan konsumenten uppfatta att ett varumärke har en image som innebär att konsumenten 

känner ett självförverkligande och ett socialt accepterande i samhället. Genom att Gillette väljer 

att framställa sina produkter och reklamfilmer på ett sätt som antingen är väldigt feminint eller 

maskulint, får det samhället att tänka att det är den bilden som bör efterliknas. I Gillette Venus 

reklamfilm utstrålar kvinnan en idealisk skönhet med vackra, lena, fräscha ben och tillsammans 

med den gudinna-gestaltning hon sänder ut, får det kvinnor i samhället att känna ett mer socialt 

accepterande genom att försöka imitera den. Att köpa rakhyveln kan innebära ännu fräschare och 

mer välvårdade ben, vilket är exakt det kvinnan förväntas vilja ha. Det gör att hon inte heller 

behöver skämmas över missade hårstrån, eftersom kvinnor enligt samhällets normregler inte bör 

eller ska ha hår på benen. Hur ett varumärke uttrycker sig har med andra ord en stor betydelse 

för hur vi uppfattar och identifierar oss med det (Arvidsson, 2006, ss. 2-5). 

 

Lieven och Hildebrand (2016, ss. 178-179) förklarar att ett mål som många företag har är att få 

målgrupperna att associera varumärket med antingen mer maskulina eller feminina kännetecken 

eller personlighetsdrag. Detta är något som företaget Gillette utgår från. De har en tydlig 

uppdelning mot dessa kännetecken. Kulturella normer har en stor del att göra med hur vi 

uppfattar ett varumärke på olika sätt, beroende på var varumärket befinner sig geografiskt. 

Gillettes reklam- och produktvisualisering här i Sverige går att analysera ur ett genusperspektiv 

eftersom vi ser marknadsföringen av könsstereotyper som problematiskt. Om ett annat land som 
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inte kommit lika långt i utvecklingen kring genusforskning, skulle göra samma studie kanske de 

inte anser att könsskildringen som Gillette genomför är problematisk. 

 

Grohmanns (2009) text om Brand personality har också studerat könsskildringar genom 

personlighetsdrag hos varumärken. Utifrån Grohmanns text går det också att utläsa hur Gillette 

bygger sin identitet på det som uppfattas som maskulina och feminina personlighetsdrag. För 

konsumenter är detta en vägledning som skapar trygghet och igenkänning med företagets profil. 

Företaget Gillette drar nytta av detta genom att ha två separerade varumärken, allt som sägs och 

visas i reklamfilmerna ska representera det företaget står för. De skildringar som görs ska visa på 

igenkänning och en vilja av att konsumera. Utifrån Grohmanns text visar vår undersökning att 

företaget Gillettes förhoppning kan vara att konsumenter förbättrar sin egen upplevda 

femininitet och maskulinitet genom identifikation till dem. För att kvinnor eventuellt ska tilltalas 

och köpa Gillette Venus produkter ska de identifiera sig med ljusa färger, en förväntad 

förhoppning om att hitta sin inre gudinna och uppnådd skönhet. För att män eventuellt ska köpa 

Gillettes produkter ska de identifiera sig med mörka färger och en förhoppning om att ha köpt 

det bästa som en riktig man förtjänar. Dessa visioner går att utläsa utifrån båda varumärkenas 

slogans som uttrycks tydligt i reklamfilmerna och även alla andra betydelsebärande element som 

leder tankar till det som Gillette visualiserar som maskulinitet och femininitet. 

 

4.3.3 Språkbruk 
Språket som används i reklamfilmerna uttrycks på olika sätt. Rösten i reklamfilmen för kvinnor 

har en ljusare och mer sjungande klang, vilket ska uttrycka femininitet. Ordvalen är mildare och 

snällare. Ord som “hugging”, “swirling”, “bumpes”, “grooves”, “curvy”, “flawless” uttrycks på 

ett sätt för att associeras till kvinnliga egenskaper. De hade med största sannolikhet inte använts i 

reklamfilmen för män. I den förekommer ord som “sharp”, “metal”, “stuff”, “comfortable”, 

“shields” vilket associerar manliga egenskaper. Denna jämförelse visar hur genuskodade 

egenskaper även uttrycks språkligt. För att tilltala respektive målgrupp är språkliga aspekten som 

strategi effektiv. Reklamfilmernas skilda språkbruk märks kanske inte separat, men när de ställs 

mot varandra skiljer de sig tydligt åt. Meningen “to contour to your tricky places” skapar en 

förminskande känsla genom associationer till att kvinnors kroppsområden är svårare att komma 

åt med rakhyveln på grund av exempelvis kurvor som nämns i meningen: “bumps and grooves, 

curvy and flat”. Detta är också ett exempel på den sexualiserande bilden av kvinnan som ett 

objekt, fokus ligger på kroppens form och inte bara på rakhyvelns funktion. Självklart har 

kroppen en viktig betydelse för rakning men då hade det kunnat uttryckas på ett sätt som inte är 
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sexualiserande. I reklamfilmen för män associerar språkbruket kontroll och mannens sätt att 

aktivt vara med och ta del av förståelsen av rakhyvelns funktion. Den grova rösten associeras 

också till maskulinitet och makt. Alla dessa egenskaper konnoteras till maskuliniteten, egenskaper 

som män besitter som flera människor uppfattar på ungefär samma sätt (Barthes, 1977, s. 37). 

Detta vidmakthåller en myt om manlig maskulinitet, att män är starka, beslutsamma och i behov 

av kontroll. Kameravinklar och åkningar förstärker denna upplevda makt genom grodperspektiv 

för att förstärka mannens aktiva roll. Den extrema närbilden på mannens ögon och ögonbryn 

förstärker makten då han tittar rakt på och till publiken (Goffman, 1979).  

 

Efterföljande röst säger “Sharp. Metal stuff. Now shielding. Comfy stuff” och skapar en känsla 

av ett vänskapligt band, en jargong som vänner har mellan varandra och kopplas till något 

grabbigt. Det denotativa i meningen är att rakbladen är vassa saker av metall och kontrasten är 

“shielding” som är de mjuka sköna sakerna på rakhyveln. En mening i reklamfilmen för kvinnor 

innehåller ordet “flawless” som riktar uppmärksamhet till ett feminint kodat ord. Flawless 

översätts till ordet felfri på svenska, den felfria kroppen konnoteras till kvinnlig perfektion och 

skönhet vilket bibehåller myten om kvinnan som gudinna. Meningen där ordet ”flawless” 

uttrycks är “for skin as flawless, as flawless can be” vilket också leder till tankar om att perfektion 

uppnås genom skönhet. Vid jämförelse av reklamfilmernas slutliga budskap: “Venus swirl, try 

and see” och “The best a man can get” nämns inte Gillette Venus uttalade slogan. Men 

budskapet vill uppmana kvinnan att prova och se hur det känns. I reklamfilmen för mannen 

uttalas Gillettes slogan, som uppmanar att produkten är det bästa som mannen kan få. Denna 

skildring visar på hur kvinnan har ett mer tveksamt ställningstagande och mannen ser en 

självklarhet till att konsumera produkten. Han behöver inte köpa produkten för att att prova och 

se han vet redan vad han ska ha. Allt detta visar hur språkbruket är en bidragande faktor till hur 

Gillette skapar stereotyper för maskulinitet och femininitet. 

 

Omgivningen konnoterar teknologi på grund av tv-skärmarna med visuella effekter och väggarna 

är av betong med detaljer av stål. Ljuset är till en början mörkt och associeras till mystik och 

skiftar efter produktens funktioner avslöjats. Då blir ljuset mer varmt och inger en känsla av hur 

skön och följsam rakningen blir av produkten. Miljön skiftar från miljön i ett tekniskt labb till en 

miljö i hemmet. Ljusglimtar från fönstret och musikens ljusa och positiva toner förstärker det 

mjuka och följsamma. Övergången från det hårda kalla till det mjuka och följsamma, bidrar till 

uppfattningen av mannens övertygelse och beslutsamhet. Fokus i filmen för män ligger på det 

tekniska i produkten och inte på kroppen. När funktionerna visas är bara produkten i bild 
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förutom vid en kort sekvens då mannen rakar sig på halsen. Detta skiljer sig från reklamfilmen 

för kvinnan där funktionerna visualiseras till största del på hennes kropp. 

 

Gillette bidrar till upprätthållning av genussystemet genom stereotypa skildringar av kön, därför 

har det varit intressant att undersöka på vilket sätt detta kan påverka uppfattningen av 

varumärkena utifrån varumärkesteori. Språkbruket i de båda reklamfilmerna skiljer sig åt. Detta 

eftersom ena reklamfilmen tilltalar kvinnor medan den andra reklamfilmen tilltalar män. Om 

företaget Gillette istället hade fokuserat på ett språkbruk i reklamfilmerna som inte skiljt sig åt 

maskulint och feminint, hade varumärkena Gillette och Gillette Venus, förutom sin visualisering, 

haft mer jämlika varumärken. Detta eftersom varumärken som har en hög jämställdhet ofta har 

mer tillfredsställda och lojala konsumenter (Lieven et al., 2014, ss. 371-372). Genom språkbruket 

skiljer företaget Gillette sina två varumärken, Gillette och Gillette Venus åt, ett av dessa sätt är 

könskategorisering. I Gillette Venus reklamfilm fokuserar språkbruket på ord som förknippas 

med de kvinnliga former, exempel på ord är “bones, bends, curvy, flat”. Uttryck som “for 

flawless skin as flawless could be” används också för vilja dra referenser till kvinnans 

kroppspartier. Språkbruket ligger snarare till fokus för kvinnans kropp än själva rakhyveln. I 

Gillettes reklamfilm för män ligger fokus på språkbruket och mer på rakhyvelns funktioner än 

mannens kroppsformer. Språkbruket i båda reklamfilmerna har alltså ett personligt tilltal. I båda 

filmerna används ordet ”Imagine” för att få tittarna att föreställa sig hur bra produkten faktiskt 

fungerar, genom att föreställa sig hur produkten skulle fungera för individen själv. I språkbruket 

finns en identifikation som gör att betraktaren känner mer tillhörighet till antingen den ena 

reklamen eller den andra, förmodligen beroende på vilket biologiskt kön de har. 

 

I Gillette Venus reklamfilm används uttrycket ”Imagine if razors could move up and down and 

all around”. Det får de kvinnliga konsumenterna att föreställa sig hur det skulle kännas och vad 

det skulle likna med rakhyveln som visualiseras i klippet. Uttryck som ”the only razor with five 

contour blades and a flexiball” beskriver att det inte finns någon bättre rakhyvel på marknaden än 

denna och att den borde köpas. Ett yttrande som också görs är ”behold!”. Uttrycket väcker ett 

intresse hos konsumenten, detta eftersom ordet nästan ropas ut för att uppmärksamma, 

poängtera och övertyga om den mäktiga produkten. Vad är det vi kommer få se och som 

kommer väcka ännu mer intresse. I Gillettes reklamfilm används uttrycket ”imagine the feeling of 

shaving, sharp, metal stuff. Now shielding, comfy stuff”. Samma berättarteknik används i båda 

reklamfilmerna genom att de vill tala till oss, hur det skulle kännas att använda denna nya mäktiga 

rakhyvel. Även tonfallet är en viktig del inom språkbruket eftersom det har en betydelse för 
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upplevelsen. Tonfallet är inte detsamma i reklamfilmerna. I Gillette Venus är tonfallet tilltalade på 

ett sätt som ska väcka kvinnans känslor till att köpa den nya produkten. Detsamma gäller för 

Gillette, att det är män som ska tilltalas av reklamfilmens budskap. Syftet är detsamma, att väcka 

intresse och att sälja.  
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5. Slutsats 
Detta kapitel besvarar syftet och frågeställningarna utifrån studiens resultat och analys med underlag från det 

teoretiska ramverket. 

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och belysa hur det förekommer skillnader kring 

maskulint respektive feminint i reklamfilmerna för varumärkena Gillette och Gillette Venus. De 

frågeställningar som ställdes för att besvara syftet var: 

 

• Hur visualiseras Gillettes varumärken och produkter genom reklamfilmerna? 

• Hur uttrycks maskulinitet respektive femininitet i de utvalda reklamfilmerna? 

• Hur uttrycker sig språkbruket i Gillettes reklamfilmer för att tilltala en maskulin målgrupp gentemot en 

feminin? 

 

5.1 Hur visualiseras Gillettes varumärken och produkter genom 

reklamfilmerna? 
Visualiseringen i de utvalda reklamfilmerna uttrycker maskulin och feminin perfektion. Genom 

klädval, färger, typsnitt och mänskliga uttryck ger företaget Gillette en bild av hur vi utifrån de 

kulturella normerna lär oss att förknippa vissa företeelser som uppfattas vara maskulina och 

feminina. Med andra ord särskiljer företaget sina två varumärken genom hur reklamfilmerna 

presenterar deras varumärken. Färgerna skiljs åt i reklamfilmerna eftersom Gillette Venus 

reklamfilm för kvinnor innehåller ljusa och lila färger. Dessa förknippas med Gillette Venus 

varumärke som använder ett ljust färgtema. Gillettes reklamfilm för män innehåller mörkare 

färger som blå, svart och orange vilket också associeras till Gillettes varumärke. De färgerna syns 

inte bara i reklamfilmen utan även i deras produktvisualisering och reklamannonser i butiker. 

Nyanser av den rosa färgen kodas att tillhöra det biologiskt kvinnliga könet, medan det mörka 

färgerna kodas till det biologiskt manliga könet (Bergström, 2012, s. 258).  

 

Gillettes varumärken utformas tillsammans med deras välkända och omtalade slogans för 

respektive varumärke. Deras varumärken framställer att kvinnor och män ska få den bästa form 

av rakning som går och att det sker genom Gillettes produkter. Varumärkenas presentation har 

gjort att konsumenter i vardagen associeras till Gillette genom specifika färger, slogans, typsnitt 

och liknande. Detta eftersom de använt sig av samma spår, de har varit konsekventa i sin 

marknadsföring av både produkter och varumärke genom att använda samma mönster. Med 
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detta menas att de tydligt kategoriserar sina varumärken för att skilja sig åt. Utifrån detta blir 

tolkningen att färgkodningen för respektive biologiskt kön bibehåller föreställningar om vad vi 

anser vara estetiskt tilltalande. Färgkodning blir genusmarkörer för hur individer ska tycka och 

tänka (Ambjörnsson, 2011, s. 172). Om människor fortsätter bli uppmanade om vad som är rätt 

färger för respektive biologiskt kön och inte ifrågasätta detta, kommer stereotypa skildringar att 

fortsätta skapas. Detta visar hur företaget Gillette är ett av de företag som inte tar hänsyn till 

reproduktion av det som Hirdman (1988) kallar genussystemet.  

 

Sett från Holger och Holmgrens (2002, s. 120) teori går det att identifiera att Gillette har ett starkt 

varumärkesbyggande och en god varumärkesimage. Utifrån deras teori är namnet och 

personligheten hos Gillette en av de viktigaste faktorerna för en bra image. Med utgångspunkt 

från Melins (1999, s. 41) forskning visar denna studie att företaget Gillette använder sina 

varumärken till informationsbärare som ger konsumenten ett behov av att köpa produkterna. 

Detta behov bygger på igenkänning och en förhoppning om att identifiera sig med de maskulina 

eller feminina skildringarna i reklamfilmerna. Varumärkena får därmed en bra image utifrån ett 

starkt varumärkesbyggande. Denna image kan leda till att företaget Gillette bidrar till 

konsumenternas känsla av självförverkligande och ett socialt accepterande i samhället.  

 

5.2 Hur uttrycks maskulinitet respektive femininitet i de utvalda 

reklamfilmerna? 
Gillette är inte unika om att ha könsinriktad marknadsföring, detta förekommer inom många 

olika företag och varumärken. I detta fall har Gillette skapat och fortsätter skapa reklamfilmer 

som skiljs åt beroende på vilken biologisk könstillhörighet som målgruppen har. Företaget har 

enligt denna studie bortsett från andra grupper av individer som inte kan identifiera sig med 

målgrupperna, de biologiska könen kvinnor och män. 

 

Maskulinitet och femininitet är den huvudsakliga inriktningen Gillette bygger sin identifikation 

på. Varumärkena signalerar att kvinnor och män ska placeras i två olika fack. Män ska identifiera 

sig med mannen i reklamfilmen genom viljan att uppnå samma maskulinitet, precis som kvinnor 

ska identifiera sig på samma sätt, fast för kvinnans femininitet. Genom att bibehålla maskulina 

och feminina fack upprätthålls könskategoriseringar. De uppdelade facken reproducerar 

genussystemet, vilket begränsar möjligheter för individen (Hirdman, 1988). Det begränsar 

individers sätt att tänka, leva och förhålla sig till världen på olika sätt. Trots detta, kanske vissa 

individer ändå vill ha den maskulina och feminina uppdelningen, men vad är det som från början 
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säger det (Connell, 2009).  Frågan vi ställer oss är varför vi inte kan ha en och samma rakhyvel 

när produkten egentligen har samma funktioner. Båda reklamfilmerna skulle lika gärna slås ihop 

och appliceras på en enda rakhyvel som används för både män och kvinnor. Designen skiljs åt 

avsevärt, varför ska kvinnan uppnå skönhet och varför ska mannen få det bästa han tänka sig. 

Både maskulinitet och femininitet uttrycker sig genom alla visuella, textuella och audiella detaljer 

vilket analysen berört utförligt. De mest uppenbara framställningarna som skiljer sig åt är: 

kroppsuttryck, ljussättning, färger, typsnitt, produktvisualisering och språk. Uppenbart 

huvudsakligt fokus ligger på kroppen i reklamfilmen för kvinnor, detta skiljer sig från 

reklamfilmen för män där fokus ligger på rakhyvelns funktion.  

 

Connell (2009) påvisar viktiga poänger när det gäller genus som går att applicera på könsuppdelad 

design. Att vara maskulin eller feminin inte inte något som är rotat i våra kroppar, det är något 

som människor konstrueras till att bli (Connell, 2009, ss. 18-26). Män och kvinnor placeras i fack 

för femininitet och maskulinitet, vilket är socialt skapade föreställningar och inte något vi föds 

med att vara. När det gäller produktvisualisering ligger samma fokus här. Produkten höjs som att 

den befinner sig på en piedestal. Den lyfts upp som något mäktigt vilket bekräftar maskuliniteten 

till att produkten är det bästa en man kan få. För femininiteten uppfylls en vilja hos betraktaren 

att använda produkten för att uppnå eftersträvad skönhet. 

 

Det som denna studie kommer fram till är att de underliggande konnotationerna till båda 

reklamfilmerna är att skapa en känsla för identifikation till maskulinitet och femininitet. Myten 

om kvinnlig skönhet och manlig makt upprätthålls genom att särhålla män och kvinnors 

förväntade olika egenskaper. 

 

5.3 Hur uttrycker sig språkbruket i Gillettes reklamfilmer för att 

tilltala en maskulin målgrupp gentemot en feminin? 
Språket i reklamfilmerna skiljer sig tydligt åt genom ordval, tonläge och personligt tilltal. I 

reklamfilmen för kvinnor skildras den stereotypa feminina rösten genom associationer till det 

mjuka, försiktiga och lugna. I reklamfilmen som är till för män skildras den stereotypa rösten för 

maskulinitet genom associationer till det kontrollerande, bestämda och aktiva. Båda dessa 

skildringar är bidragande till förutfattade meningar av hur kvinnor och män är och förväntas vara. 

Dessa kan kopplas till myter enligt Hansson et al. (2006, ss. 9-33) och bidra till en felaktig bild 

och upprätthålla stereotypa kategoriseringar. 
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Som Lieven et al. (2014, ss. 371-372) tidigare sagt bidrar ett varumärke till en form av 

tillfredsställelse för konsumenten om varumärket har en hög jämlikhet, istället för att stora 

könsskillnader ska göras. Om Gillette istället hade fokuserat på att inte ha ett sådant särskiljande 

språkbruk hade varumärket varit mer jämlikt. Rösten i reklamfilmen för kvinnor skapar en känsla 

av en lockelse till att hitta sin inre gudinna, för att hitta denna måste hon uppnå sin skönhet 

genom att raka sig. Rösten i reklamfilmen för män skapar en känsla för det aktiva valet mannen 

ska göra, en vilja att använda den bästa produkten som mannen förtjänar. Kvinnan blir 

sexualiserad genom att betraktas som ett objekt då fokus ligger på skildringen av den feminina 

kroppen genom meningar och ord som förstärker kroppsfixeringen. Mannen skildras som en 

aktiv individ som vill ta del av rakhyvelns alla funktioner. Fokus ligger inte på kroppen i samma 

utsträckning som för kvinnan, språket beskriver rakhyvelns funktioner och inte vilka 

kroppsområden den med fördel används till.  

 

Den grova rösten vidmakthåller en förutfattad mening om maskulinitet genom att skildra 

mannen som stark, beslutsam och handlingskraftig. Rösten skapar också genom det personliga 

tilltalet en identifikation, en förväntad uppfyllnad av maskulina egenskaper genom att konsumera 

produkten. Det samma gäller för den andra reklamfilmen för kvinnor. Konsumenterna 

identifierar sig med varumärkena genom personlighetsdragen som Gillette bygger sin identitet på. 

Grohmann (2009, s. 106) menar att företag gör detta, för att konsumenter ska känna att de vill 

skapa eller uppfylla sin egen maskulinitet eller femininitet. Utifrån Grohmanns teori är vår 

tolkning att om betraktaren känner sig tilltalad av Gillettes marknadsföring, bättrar individen på 

sin egen självbild. Detta genom att försöka uppfylla en känsla av maskulinitet eller femininitet 

genom att identifiera sig med personerna reklamfilmerna. 
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6. Reflektioner, framtida forskning och implikationer för 

samhället 
Studien har ökat vår kunskap inom området för genus, varumärken och hur kvalitativa 

innehållsanalyser används. Vi har kommit fram till att företaget Gillette väljer att skildra sina två 

varumärken maskulint respektive feminint. Deras varumärken visar skeva bilder av hur kvinnor 

och män ska förhålla sig till maskulinitet och femininitet. Enligt denna studies resultat går det att 

avläsa att det förekommer många betydelsefulla aspekter i reklamfilmerna som är avsiktliga. 

Tolkningen utifrån genusperspektiv visar att betraktare ska identifiera sig med och tillhöra 

maskulina eller feminina fack.  

 

Med utgångspunkt från denna studiens resultat menar vi att framtida forskning kan innefatta 

studier kring hur företag bör bygga sitt varumärke mer könsneutralt. Att därigenom minska 

glappet för hur könsinriktad, maskulin respektive feminin presentation skildras. Det skulle vara 

bra att framtida studier ser till mer könsneutrala perspektiv, då det finns individer som inte 

identifierar sig som kvinnor eller män. Det skulle även vara bra att se genus ur ett större 

perspektiv och se till maktrelationer mellan kön och dess relation till sexualitet, etnicitet och 

kultur. Nu har denna studie endast berört frågor kring genus, maskulinitet och femininitet samt 

varumärke. Ytterligare ett sätt som finns för att försöka fylla luckan är att genom vidare forskning 

göra en studie där fler varumärken jämförs och analyseras utifrån fler länder och olika kulturer. 

Därmed se vilka som borde förbättra och förändra sin könsstereotypa reklam. Vi har sett till 

reklamfilmer utifrån ett skandinaviskt perspektiv. Om vi istället utgått från ett globalt perspektiv 

hade säkerligen utgången av analysen sett ut på ett annat sätt. Detta eftersom den kulturella 

aspekten ser olika ut beroende på var geografiskt studiens genomförs. De resultat vi fått fram 

kanske inte skulle uppnåtts i ett land där genusforskning inte är lika etablerat. Det bästa vore att 

det går att hitta en lösning, en rättvis fördelning, mellan ett varumärkes marknadsföring och att 

undvika könsstereotyper och normer i mediesammanhang. 

 

Något som kan ha gjort att utgången av denna analys sett annorlunda ut är att analysera fler av 

Gillettes reklamfilmer, eftersom vi endast analyserat två reklamfilmer. Därför skulle en kvantitativ 

studie vara intressant att genomföra i framtida forskning. För att få ett större omfång av denna 

studie hade vi även kunnat undersökt mer kring reklamteori, eftersom vårt fokus främst har 

handlat om varumärken och genus. Om vi sett ur ett större perspektiv hade det varit bra att 

kombinera fler metoder till en metodtriangulering om vi skulle utgått från både en kvantitativ och 

kvalitativ metod. Det skulle vara intressant att se hur genus uppfattas från flera individer och hur 
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de förhåller sig till detta genom att ta in fler personers perspektiv och inte bara se utifrån 

kvalitativ tolkning. Detta hade kunnat ske genom fokusgrupper och intervjuer. För att utöka 

denna studie hade det varit intressant att undersöka hur målgrupperna ser till genusskildringarna. 

Upplever andra individer genusskillnader som problematiska, tilltalas de av respektive design 

beroende på biologiskt kön?  

 

Implikationer som vi vill uppmana till är att framtida kommunikatörer och designers bör utgå 

från genusperspektiv när de kommer ut i arbetslivet. Detta för att undvika reproduktion av 

stereotyp design. Eftersom marknaden redan består av könsuppdelad design behövs ett 

nytänkande perspektiv och att vi inte följer samma mönster som vi alltid gjort. När nya 

varumärken skapas bör det reflekteras över mer jämlika preferenser och inte utgå från att det 

finns skillnader mellan oss. Detta eftersom genussystemet i dessa fall reproduceras genom att 

anta att det finns skillnader mellan biologiska kön. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1  

 

Gillette empiri  
 

Gillette Fusion ProShield, Shields While You Shave 
Manlig målgrupp 40 sekunder (30 sekunder eftersom de sista 10 sekunderna är info om nästa 

klipp)  

 

Låten i reklamfilmen kommer från originalet från John Parr - The best. Låten har modifierats 

med tiden men eftersom Gillettes slogan är: “The best a man can get” så är fortfarande låtvalet 

aktuellt dock med förändringar i musikens ljud beroende på årtionde exempelvis. 

 

Rösten i reklamfilmen: 

“Imagine... the feeling of shaving. Sharp. Metal stuff. Now shielding. Comfy stuff. Now… 

Imagine them together. Thaaat’s good stuff. The new Gillette with proshield lubrication. Before 

and after the blades. Shields from irritation for a close, comfortable shave. The new proshield 

from Gillette. The best a men can get.” 

 

Det första som syns i bild är en man som står långt framför kameran i en mörk lokal endast klädd 

i underkläder. Framför honom är en vägg med visuella skärmar i rutmönster i blått som skiftar i 

nyanser. Han står riktad mot väggen som ser ut att vara i någon form av tekniskt labb. När rösten 

säger “imagine” får betraktaren se en extrem närbild på mannens ansikte. Mannens hår ser ut att 

vara fuktigt och blicken är riktad rakt in i kameran med ett bestämt uttryck utifrån ögonbrynens 

vinkling ihoptryckt och neråt. Ögonlocken stängs och mannen tittar neråt och kameran går över 

till nästa bild som är en bild filmad från baksidan av mannens rygg där han står och tittar på en 

rakhyvel framför en spegel. Han vänder på rakhyveln medan han tittar på rakbladen. Sedan går 

bilden över till en helbild, till samma bakgrund som i första scenen i den mörka lokalen med 

väggen av skärmar längst fram. På dessa skärmar syns flera rakblad som åker fram och tillbaka åt 

sidan. Medan rösten säger “Sharp. Metal stuff.” pågår musiken i bakgrunden som stegras och blir 

mer intensiv. Rakbladen filmas i olika vinklar medan bilderna skiftar i olika vinklar och åker 

snabbare åt sidorna. Bilden går över till helbild av mannen som står framför spegeln igen. Denna 
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gång filmad i grodperspektiv med långsam åkning till vänster. Bilden går över till helbild längre 

ifrån när väggen med skärmar övergår till att visa någon form av guldig substans som liknar något 

mjukt flytande som sveper längs mer alla skärmarna. Musiken och rösten blir nu lugnare och 

mjukare. Rösten säger “Now shielding, comfy stuff”. Samtidigt som rösten blir mjukare visas den 

guldiga substansen i extrem närbild och övergår till en halvbild. Mannen som iakttar skärmarna 

som är täckta av den guldiga färgen som flyter runt ser glad och tillfredsställd ut. Bilden går över 

till nästa där kameran fokuserar på både skärmen med vassa rakblad och skärmen med det 

flytande guldiga som är uppdelat på hälften och säger “now, imagine them together”. Sedan 

övergår bilden till en närbild på rakhyveln som ligger på en glansig platta med guldig bakgrund. 

Sedan visas en åkning mellan den guldiga färgen och rakbladen hur de tillsammans bildar någon 

slags av helhet i form av vågor medan rösten säger “thaaat’s good stuff”. Bilden går över till att 

visa närbild på mannens ögon som tittar snett uppåt som sedan går över helbild av honom där 

han tittar på skärmarna som tillsammans bildar en visuell helhet av rakblad och den guldiga 

färgen. Härifrån övergår helbilden till att mannen i närbild tar upp rakhyveln från en glänsande 

platta. Efter han tagit upp den växlar bilden till att produkten visas upp i extrem närbild som i en 

informationsfilm. Här förklaras “lubrication blades” som de guldiga detaljerna som befinner sig 

både innan och efter själva rakbladen på rakhyveln. Därefter ljusas banan upp som rakhyveln 

följer efter i guldig färg. Nu går kameran tillbaka till att filma mannen i lokalen då hans ansikte är 

täckt av raklödder och rakar sig med rakhyveln. I den mörka miljön skiner något bakom honom 

som reflekteras på hans rygg. Sedan filmas närbild på rakhyveln som åker längs mannens hals. 

Sedan hoppar bilden snabbt över till mannen som tvättat bort raklöddret och har huvudet 

kraftigt vinklat uppåt. Han rör sin fuktiga hals som är helt renrakad. Nu syns grafiska element och 

text som säger “NEW” följt av “PRO” och en illustration av en sköld. Vid dessa grafiska element 

syns det att bakgrunden har förändrats från känslan av att han stått i en mörk lokal. Nu skymtas 

badrumsmatta, handfat, spegel, trämöbel i bakgrunden vilket indikerar att han står i sitt badrum. 

Skenet som kommit bakifrån i tidigare scen kommer från ett stort fönster i badrummet som han 

står i. Efter att de grafiska visuella elementen visats så går bilden över till en mörk bakgrund. På 

denna visas Gillettes produktnamn och de produkter som reklamfilmen marknadsför. 

Produkterna åker långsamt runt och en reflektion visas på produktens övre del. Bilden övergår till 

en mörk bakgrund på nytt men denna gång med endast logotyp samt slogan medan rösten säger: 

“Gillette, the best a man can get”. 
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Bilaga 2  

 

Gillette Venus empiri 
 

Gillette Venus Swirl: The Razor that Contours Over Curves  
Kvinnlig målgrupp 30 sekunder  

 

Beskrivning av varje denotativ detalj i reklamfilmen: 

Låten i reklamfilmen kommer från originalet Bananarama - Venus. Låten har modifierats med 

tiden men eftersom Gillettes slogan är: “The best a man can get” är fortfarande låtvalet aktuellt, 

dock med förändringar i musikens ljud beroende på exempelvis årtionde. 

 
Rösten i reklamfilmen: 
Imagine if razors could move up and down and all around. Hugging tight swirling left and 

turning right. Behold! Venus swirl… The only razor with five contour blades and a flexiball to 

contour to your tricky places. Bones, bends and all. Smooth and steady going this way and that. 

Bumpes and grooves, curvy and flat. For skin as flawless, as flawless can be. Venus swirl. Try and 

see. 

 
Denotativ beskrivning av reklamfilmen: 
En glansig kula rullar upp för en backe på något som liknar lila silkestyg. I bakgrunden ser det ut 

som att miljön är ett landskap med kullar som täcks av silkesmaterial. Himlen är ljus och kulan 

glänser, solljus reflekteras i kulan mot kameran. Det första ljudet som hörs är en sångröst som 

sjunger “i’m your venus” med Gillettes soundtrack i bakgrunden sjungandes “you’ve got it”. I 

takt med röstens beskrivning av kulan som rullar upp, ner och åt sidorna över kullarna på något 

som liknar ett lila silkestyg i filmen, följer ljuset kulans rytm då den leder betraktaren mot något 

över en kant. I samband med kantens slut försvinner kulan ut ur bild då en vattenoas skymtas vid 

kullens slut. När rösten utbrister “Behold!” syns rakhyveln svävandes i helbild över vattenytan 

med vattendroppar som droppar ner på vattenytan. Det finns även vattendroppar runt om som 

svävar men som ser ut att flyta iväg i slow-motion åt sidorna som att rakhyveln just kommit upp 

ur vattnet. När rösten säger: “Venus swirl” visas en inzoomad helbild på rakhyveln med 

vattendroppar runt om samt produktnamn och logotyp. Sedan beskrivs rakbladets funktion med 

en närbild på de fem rakblad som produkten har, varje blad glimtar till med ett blänkande sken, 

även detta ser ut att ske i slow-motion med en långsam åkning i bakgrunden hörs sångaren sjunga 
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“She’s got it”. Sedan visas flexiball-kulans funktion då skaftet med rakbladen roterar åt sidorna på 

grund av kulan. Vid denna förklaring motiveras valet av en rullande silverkula i början av 

reklamfilmen eftersom den ser likadan ut. I denna scen finns även vattendroppar med på sidorna. 

Sedan visas en jämförelse av denna produkten och en äldre variant som inte ha en flexiball-kula. 

Jämförelsen visar hur följsamt den nya rakhyveln följer underlaget jämfört med den äldre 

varianten som inte utför samma resultat. Efter denna jämförelse går kameran över till en närbild 

på ett kvinnligt ben med en jämn långsam åkning längst benet där rakvyeln följsamt åker längs 

med benet. Sångaren i låten i bakgrunden hörs med ett uttryck som låter som “wooowhow”. När 

rösten säger ”This what and that” har rakhyveln passerat smalbenet och kommer upp mot 

knäskålen och knävecket hoppar kameran tillbaka till knäskålen när rösten säger “Bumpes and 

grooves, curvy and flat” när den åker över knäskålen. Från åkningen på benet går kameravinkeln 

över till ett lätt grodperspektiv. Kvinnan i bild visas underifrån med kamerafokus på benen varav 

ett ben som är högre upp än det andra då hon sitter på en kant. Kvinnan är iklädd ett vitt skynke 

som ser ut som en klänning eller en typ av toga. Hon smeker lätt sitt ben samtidigt som kameran 

åker upp i takt med att armen och händerna smeker längre upp på benet, hennes blick ligger på 

benet och inte in i kameran. Efter att rösten sagt “For skin as flawless, as flawless can be.” visas 

helbild på att kvinnan sitter på kanten av ett badkar med benet upp på sidan. Kvinnans skynke 

hänger likt en mantel från ryggen ner till vattenytan där hon även har sin fot halvt doppat i 

vattnet. Landskapet i bakgrunden är mjukt av kullar och ljuset gör att kvinnan och badkaret 

reflekteras och blänker på vattenytan som rör sig. Nu tittar kvinnan snett upp mot kameran, inte 

rakt in i kameran utan huvudet pekar neråt och hon tittar snett mot kameran. Efter denna helbild 

visas nästa bild vilket är en helbild på produkterna samt logotyp med samma bakgrundslandskap 

som i tidigare bild. Produkterna står på vattenytan som även den rör sig som att produkterna 

precis sattes ner i vattenkanten. Detta avslutas med rösten som säger: “Venus swirl, try and see”. 

I bakgrundslåten hörs sångaren säga “she’s got it” som ekar i takt med reklamfilmens ljusstryka 

sänks och reklamfilmen är slut. 

 

 

 

 


