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Abstract
This essay is revolving around three big tv commercials and their impact on how the
businesses use symbols and branding. The essay is also revolving around expressions like
femvertizing and pinkwashing. The three commercials are one by Gillette, one by HM and
one by SJ. By analyzing scenes from these three commercials through a semiotic method of
connotation and denotation the essay states that the companies are using their power through
feminist symbols and branding to get more people to buy their products.
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1. Inledning
1.1 Introduktion
“Allting går att sälja med mördande reklam”, förkunnade den forne radioprataren, tillika
visförfattaren Ulf Peder Olrog redan under 1940-talet (Malm, 2001). Men reklam går ännu
längre bak i tiden än så. Redan under egyptens storhetstid för 5000 år sedan salufördes
tjänster på papyrusrullar (de-Vries, Thorbjörnsson, 2019), och på gatorna i Pompeji skrevs
säljande budskap direkt på husväggarna i staden (Stendahl, 2016).
Marknadsföringsstrategier har sett olika ut under reklamens historia. Under 1970-talet växte
något av en ny strategi fram vars grepp är att skapa en relation mellan varumärket och
konsumenten (Stendahl, 2016).
Reklamen handlar om att välja varumärken efter vem man vill vara. (...) Många stora företag
har nästan helt slutat fokusera på själva produkterna och lyfter istället fram sitt varumärke
förknippat med olika värdegrunder. Varumärket representerar en livsstil.
(Stendah, 2016)

Richard Sennett kallar det fenomenet “sammansatta associationseffekter” (Sennett, 2007), ett
fenomen som liknar det klassiska uttrycket “sex säljer” (Kärnstrand, 2017). Studier vid
Illinois universitet i USA visar dock på att så inte är fallet. Reklamprofessorn John G. Wirtz
har tillsammans med Johnny V. Sparks & Thais M. Zimbres i sin studie The effect of
exposure to sexual appeals in advertisements on memory, attitude, and purchase intention: a
meta-analytic review (2017) kommit fram till att reklam med sexuellet innehåll inte visar
tecken på ökad försäljning (TT, 2017). Istället kan man idag sälja med hjälp av andra
symboler, feministisk reklam till exempel, så kallad femvertising.
Innehållet i reklamkampanjer följer trender i samhället. Reklam är till för att folk ska bli
sugna på att konsumera det som visas upp i reklamen och reklamen måste då ständigt anpassa
sig till vad folk vill ha (Nationalencyklopedin, u.å.). Idag är det fokus på jämställdhet, bland
annat i och med efterdyningarna av metoo-rörelsen (Yoldas, 2018), och allt fler kändisar
bekänner sig till feminismen (Tillberg, 2017). Att i marknadsföringssyften visa upp feminism
är ett av de grepp som lämnar avtryck hos tittare, och en feministisk vinkel har blivit en stark
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trend i dagens reklamklimat (Tillberg, 2017). Reklamfilmer av ett mer politiskt slag väcker
debatt och diskussion och får således uppmärksamhet, ofta med hjälp av influencers.
I Sverige ökade investeringarna kraftig i så kallad influencer marketing under 2017 (IRM,
2018). Under förra året omsatte influencer marketing 660 miljoner kronor, vilket är en ökning
med 33 procent jämfört med 2016 (IRM, 2018). Influencer marketing innebär att företag drar
nytta från en influencers inflytande på vederbörandes följare. Det har skett en ökning från
205 miljoner kr 2014 till 660 miljoner kr under 2017, men enligt IRM’s prognos väntas
ökningen mattas av.
Denna kartläggning bekräftar våra tidigare prognoser, och indikationerna för utvecklingen
framåt ser goda ut. (...). Nu kan vi med tillförsikt säga att det är en etablerad
marknadsföringskanal, särskilt då den inom ett par år förväntas omsätta runt en miljard kronor
enligt IRM:s prognos.
(Thor, 2018)

De senaste åren har intresset för hållbarhet i marknadsföring ökat (Parment & Ottosson
2016). Denna uppsats avser att undersöka reklamfilmer som anspelar på känslor och
feministiska åsikter för att sedan analysera dem utifrån en semiotisk analys. Vi kommer att
använda oss av denotation och konnotation och kommer att tolka innehållet utifrån tankar på
kapitalism och mediernas symboliska makt, samt se hur de använder sig av genusargument
för att med hjälp av bland annat influencers väcka människors intresse. Uppsatsen kommer
att fokusera på följande reklamfilmer: H&Ms Ladylike, kampanj från 2016 med Winnie
Harlow, Gillettes reklamfilm The best men can be, från 2019, och SJs reklamfilm med
Linnea Claesson som började sändas 2017.
Detta ämne befinner sig i skärningspunkten mellan media- och kommunikationsvetenskap
och marknadsföring. Vi har valt att fokusera på media- och kommunikationsvetenskapliga
begrepp för att analysera reklamfilmerna.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att utifrån teorier om kapitalism och symbolisk makt undersöka
representation av genus och femvertising i reklamfilmer av H&M, SJ och Gillette.
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Undersökningen tar även upp hur företagen använder sig av branding och personalization i
dessa reklamfilmer, samt se vad konsumtionssamhället har en roll i det hela. Uppsatsen
kommer även titta på reklamerna utifrån teorier om kapitalismens nya kultur. Allt kommer
analyseras semiotiskt utifrån Stuart Halls teori om representation.
Frågeställningar:
● Förekommer det symbolisk makt i reklamfilmerna?
● Hur är företagens branding utformad i reklamfilmerna och hur använder de sig av
personalization och influencers?
● Vad använder företagen sig av för feministiska symboler och jämställdhetsargumet?

1.3 Bakgrund
De företag som analyserats är SJ, Gillette och H&M. SJ är ett svenskt statligt järnvägsföretag,
i sin reklamfilm har de med Linnea Claesson som huvudperson (SJ, u.å). Linnea Claesson är
en svensk influencer och före detta handbollsspelare (Instagram, 2019). H&M är ett svenskt
klädföretag som startades 1947 och omsatte 20,4 miljarder kronor 2017 (HM, u.å). I sin
reklamfilm medverkar den amerikanska modellen Winnie Harlow, hon är även aktivist och
talesperson för personer med hudsjukdomen vitiligo (Instagram, 2019). Gillette är ett företag
som funnits sedan 1901 och ägs av konglomeratet Procter and Gamble (Gillette, 2019). De
gjorde sig kända för sin video The Best a Man Can Get som kom på 80-talet. 2019 gjorde den
en ny reklamfilm som heter The Best Men Can Be som blivit både hyllad och hatad i medier
(Gillette, 2019).
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2. Tidigare forskning
2.1 Feminism på köpet
Katarzyna Ornowska och Nina Morby skriver i sin uppsats Feminism på köpet, om
feministiskt konnoterade budskap som förekommer i marknadsföringssyfte, särskilt inom
videoreklam (Ornowska, Morby, 2017). De analyserar innehållet och tillhörande diskurs i tre
reklamfilmer som framför egenmakt, förändring och/eller kroppspositivism ur feministiska
perspektiv. Genom Judith Butlers teorier om identitetsskapande och performativ, samt
konsumtionssamhällets förståelse med hjälp av Karl Marx och Georg Lukács teorier om
varufetischism och reifikation, vill författarna bilda sig en förståelse för femvertising.
(Ornowska, Morby, 2017).
Feminism i marknadsföring avser att upprätthålla en identitet som feminin, feminist och
konsument. De jämför vidare i sin slutsats att postfeminismen har tagit en riktning mot
moderna konsumenter (Ornowska, Morby, 2017).
De framhåller i sin slutsats att med hjälp av skapandet av sociala relationer mellan konsument
och reklam vill femvertising få konsumenterna att tro att de driver en politisk kamp via
konsumtion av feministiskt konnoterade varor (Ornowska, Morby, 2017). Detta leder till att
mer effektiva former av politisk aktivism underordnas konsumtionen.
Reklamen är därmed såväl en effekt av som ett uttryck för kapitalismens fortskridande och
dess neutraliserande roll på sociala projekt såsom feminismen. Slutligen kan vi konstatera att
den reifierade formen av feminism identifieras idag som postfeminism.
(Ornowska, Morby, 2017, s.37)

2.2 Marknadsfeminism – kommersialisering av
genus och jämställdhet
Magdalena Petersson McIntyre, docent i etnologi vid Centrum för konsumtionsvetenskap vid
Göteborgs universitet, driver forskningsprojekt Marknadsfeminism – kommersialisering av
genus och jämställdhet där hon intervjuar jämställdhets- och genuskonsulter för att bygga sig
en förståelse för hur genus och jämställdhet förändras när det är marknaden som styr
(Tillberg, 2017).
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Feministisk reklam har idag blivit en stark trend. I kändisvärlden har i det idag blivit populärt
att framföra att man är feminist och proklamera jämställdhet i offentliga rum (Tillberg, 2017).
Det är så klart mycket engagerande och når ut till många tjejer. Feminismen sprids på ett nytt
sätt. Men på samma sätt som i reklamen, är det ofta en feminism som är paketerad på ett
vackert sätt och som anammar en redan existerande skönhetskultur.
(Petersson McIntyre 2017)

Feminismen i reklamer kan få företag att ändra sig, men feminism sprids på nya sätt. När
detta sker finns det en chans för subversiteten att försvinna.
Vissa former av feminism fungerar på en marknad och andra inte. Det som fungerar är ofta en
individbaserad typ av feminism, en tilltalande feminism som följer konsumtionslogiken. Det
kan riskera en avpolitisering. Subversiviteten och det kritiska förhållningssättet till makt som
finns inom feminismen riskerar att försvinna.
(Petersson McIntyre 2017)

Vad som bör påpekas är att forskningen ifråga inte är färdigställd, och att projektet har fått
2,7 miljoner kronor från Riksbanken för att genomföras (Göteborgs universitet, 2015).

2.3 På kvinnornas sida? - hur unga kvinnor upplever
reklam med feministiska och normbrytande budskap
Reklam har kännetecknats av vita, smala och sexualliserade kroppar, skriver Karolina
Jakstrand i sin uppsats På kvinnornas sida? - hur unga kvinnor upplever reklam med
feministiska och normbrytande budskap (2017), men nu börjar företag ändra sin
marknadsföringsstrategi, och istället använda sig av feministiska och kvinnostärkande
kampanjer och budskap. De som kritiserar detta kallar det pink-washing och menar att
marknaden utnyttjar feministiska värden (Jakstarnd, 2017).
Författaren vill med uppsatsen ta reda på hur unga kvinnor upplever dessa reklamer.
Reklamerna var var H&Ms #Ladylike, Monki’s Monikfesto, och Libresse Redfit.
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(...) unga kvinnor visar en medvetenhet om att det är en strategi och en trend från företagens
sida att använda sig av syftesdriven reklam och använda feministiska budskap i den. Men de
valde också att acceptera och förbise detta till förmån för att feministiska värden och budskap
ska spridas i samhället.
(Jakstrand, 2017, inledning)

Uppsatsen visar att de 13 kvinnorna som deltog i undersökningen visar starka positiva
känslor gentemot reklamerna, och menar att reklam av denna sort ska fortsätta visas, fast i
mycket större omfattning för att medverka till ett normbrytande samhälle (Jakstrand, 2017).

2.4 Slutsats tidigare forskning
Till skillnad från dessa undersökningar kommer denna uppsats att fokusera på symboler i
medieuttrycket och symbolisk makt. Uppsatsen kommer även att gå in på personalization på
ett annorlunda och mer ingående sätt till skillnad från den tidigare forskningen för att se hur
de vill kommunicera med konsumenter.
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3. Teori
Denna uppsats utgår ifrån teman som kommersialism, kapitalism, konsumtion och genus.
Jean Baudrillard, Pierre Bourdieu och Richard Sennett är forskarna bakom teorierna som
denna uppsats tar avstamp i, nämligen teorin om symbolisk makt, personalization och
branding. Uppsatsen kommer även att utgå från Judith Butlers teori om det performativa
könet som en social konstruktion, för att se hur reklamerna representerar män respektive
kvinnor, och utgå ifrån Baudrillards teori om konsumtionssamhället.
I dag kan man se reklam överallt i olika utföranden (Annonsera mera, 2016), och det har varit
ett sätt för olika aktörer att öka försäljningen av något, eller saluföra åsikter; till exempel
politiska budskap som mer och mer medialiserar sin framtoning (Strömbäck, 2019). Detta
växte sig stort under 1900-talet (Stendahl, 2016), framförallt efter andra världskriget
accelererades mediers utveckling vilket ledde till att det ett större tryck på
kommersialiseringen för medier som radio och tv (Thompson, 2001). Det som sker är ett
utbyte av information, mellan avsändare och mottagare, i egenskap för att sälja olika
produkter.
Marknadsföringsstrategier har sett olika ut under reklamens historia. Under 1970-talet växte
något av en ny strategi fram vars grepp var att skapa en relation mellan varumärket och
konsumenten (Stendahl, 2016).
Reklamen handlar om att välja varumärken efter vem man vill vara. (...) Många stora företag
har nästan helt slutat fokusera på själva produkterna och lyfter istället fram sitt varumärke
förknippat med olika värdegrunder. Varumärket representerar en livsstil.
Jenny Stendahl (2016)

3.1 Symbolisk makt
Forskaren Pierre Bourdieu myntade begreppet symbolisk makt, och Sociologen John B
Thompson har lånat uttrycket och beskriver det som ett agendasättande. Enligt Thompson
finns det fyra olika sorters makt varav den fjärde då är symbolisk makt eller som han också
kallar det kulturell makt. Den som har den symboliska eller kulturella makten är
agendasättande och det är ofta institutioner så som kyrkan eller staten som har haft den
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symboliska makten genom historien. Nuförtiden har även media till stor del tillskansat sig
den maktpositionen och överskuggar ofta de andra makthavarna (Thompson, 1995).
Thompson menar att personer kan ha symbolisk makt, och detta använder företag sig av
(Berglinden, 2009). Den eller det som har symbolisk makt vill människor ofta ha eller
förknippas med. Om ett företag har ett varumärke som fått symbolisk makt kan det företaget
styra och påverka sina kunder. Filosofen Jean Baudrillard (1998) menar att man konsumerar
för att få en känsla och att mänskliga relationer i förhållande till objekt och produkter inte
längre sker under naturliga ekonomiska förhållanden. Detta betyder att personer inte längre
köper produkter för att överleva vardagen utan nu sker konsumtion under förhållanden som
ger varor ett annat påhittat värde (Baudrillard, 1998). Till exempel kan det vara ett visst
märke som associeras med en åsikt eller kanske med en person, det är då inte längre bara en
vara utan produkten har ett symboliskt värde (Thompson, 1995). Baudrillard menar att det
symboliska värdet inte nödvändigtvis är en symbol som sammankopplas med välstånd eller
något av värde utan istället ofta meningslösa symboler. Ett exempel är att inta vitaminer och
kosttillskott för känslan av att man är nyttig och inte nödvändigtvis för att det har en
vetenskaplig effekt (SWR2, 2017). Baudrillard pratar om konsumtionsordningen och menar
att konsumtionen styr oss och inte tvärtom. Han har en övergripande negativ syn på
konsumtion, han kallar exempelvis shoppingcenter för demonernas högkvarter (Baudrillard,
1998).

3.2 Konsumtionssamhället
Baudrillard menar att konsumtionssamhällets grunder utgår ifrån att man ska kunna köpa
lycka, utan att riktigt ha definierat vad lycka är. Den välmående revolutionen som han kallar
det är en rest av den borgerliga revolutionen och den gemensamma faktorn är att båda är
revolutioner av det slag som gillar jämställdhet och mänskliga rättigheter som principer men
som i praktiken inte kan eller vill förbättra dessa (Baudrillard, 1998).
Baudrillard skriver om ekonomen Galbraiths teorier och de beskrivs kortfattat så här: tillväxt
är det viktigaste i ett konsumtionssamhälle, det finns några procent väldigt fattiga och några
procent mycket rika (Baudrillard, 1998). I Galbraiths teori väljer han att fokusera på de som
lever i välstånd och alltså är det ett välståndssamhälle. Jämställdhet mellan fattiga och rika är
inte längre lika relevant, i ett sådant samhälle tänker man att mer tillväxt botar fattigdom
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(Baudrillard, 1998). Baudrillard håller inte med Galbraith och menar att det inte finns något
välståndssamhälle då de som lever i välstånd endast är en rik minoritet som vill reproducera
klassklyftor och klassprivilegier. Han menar att tillväxt och rikedom alltid är icke jämställt
och inte kan vara socialt hållbart (Baudrillard, 1998).
Galbraith menar att det inte längre är rikedom som räknas som den största statussymbolen
utan andra kapital såsom kunskap, kulturellt kapital och makt, dessa kapital är dock starkt
förknippade med pengar och välstånd (Baudrillard, 1998).

3.3 Branding
Just nu befinner sig världen i en ny sorts kapitalistisk kultur, menar sociologen och etnologen
Richard Sennett (2007). I kapitalismens linda saknades organisation och regleringar vilket
orsakade otrygghet och kriser som belastade stabiliteten i kapitalismen själva natur. För att
råda bot på problematiken som en renodlad marknadsekonomi kan ge upphov till har
kapitalismen låtit institutionaliseras i olika arrangemang (Flyman, 2008). Med Otto von
Bismarck som förgrundsfigur kunde man med militäriskt förfarande och den statliga
välfärdens alltmer omfattande ställning få kapitalismens produktion att stabiliseras och bidra
med en aldrig tidigare skådad trygghet, tillväxt och stabilitet (Sennett, 2007). Något som
accelererades under andra världskriget (Sennett, 2007).
Det sociala fördraget i arméerna måste bland soldater vara ovillkorligt. För att en armé ska
hålla samman måste varje leds funktion vara tydlig och exakt, (...) oavsett om armén håller på
att vinna eller förlora.
(Sennett, 2007, s.28,)

Idag, under 2000-talet ser kapitalismens struktur annorlunda ut, menar Sennett. Ett
paradigmskifte har skett, där kapitalismen idag karaktäriseras av snabbrörlig, ombytlig och
liberal produktion där risk är en större faktor än tidigare (Sennett, 2007). Nya ekonomiska
förutsättningar har växt fram där avregleringar av finansiella institutioner understödjer en
framväxt av en global, mer fragmenterad finansmarknad. Det har skett en maktförskjutning
där en klassisk patriarkal dominerande direktörs byråkratiska ledning förbytts mot att
investerare och aktieägare fått mer inflytande i ett visst företags styre (Carlsson, Esseveld,
Goodman, Widerberg, 1983). Det leder till att mer kortsiktiga vinster premieras över en
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annars hållbar och långsiktig ekonomisk utveckling (Sennett, 2007). Detta synsätt har i sin tur
lett till en förändrad syn på företagsamhet. Stabilitet indikerar och symboliserar allt mer
svaghet, medan rapida förändring som helt sonika inte tar hänsyn till konsekvenser av
förändring tyder på innovationskraft och modernitet (Sennett, 2007).
Detta leder vidare till branding. Då förnyelse är ett karaktärsdrag för den nya kapitalismen
spelar branding och reklam en stor roll då det accelererar varukonsumtionen då branding ökar
begär för en produkt (Sennett, 2007). Detta kan leda till vad Sennett kallar den
självförtärande passionen. Genom en analogi där han jämför Honnoré de Balzacs karaktärer
som älskade snabbt men förlorade glöden snabbare, med konsumentens habegär, menar han
att det materiella begäret slocknar så fort det blivit uppfyllt. Det gäller därför för kapitalismen
att ständigt skapa detta begär (Sennett, 2007).
Det kan göras på olika sätt med hjälp av branding. Sennett menar till exempel att varumärken
vill verka speciella.
Branding går (...) ut på att försöka få en basprodukt som säljs globalt att verka speciell, att
försöka dölja homogenitet
(Sennett, 2007, s103)

Branding handlar om att ge en produkt en tilldragande yttre, något han kallar guldplättering.
För att sälja en på det stora hela en standardiserad produkt försöker säljaren stark överdriva
värdet av små skillnader som utförs snabbt och lätt, utan blir med andra ord vad som räknas.
Varumärket måste i konsumenternas ögon verka för mer än produkten i sig
(Sennett, 2007, s.103)

På det här sättet vill varumärket stimulera viljan att konsumera med hjälp av olikheter. Detta
kan man göra med hjälp av det som Sennett kallar “sammansatta associationseffekter”.
Genom att branda en produkt med något positivt eller åtråvärt kan konsumenten med hjälp av
fantasin se sig själv som positiv och åtråvärd om konsumenten äger produkten (Baudrillard,
2008). På samma sätt kan man förknippa produkter med feminism och således sälja en
produkt med känslosamma politiska budskap för att få produkten att förknippas med sagda
budskap (Sennett 2007).
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Även Raoul Galli (2012) tar upp branding i sin bok Varumärkenas fält: produktion av
erkännande i Stockholms reklamvärld, men kallar det kort och gott för varumärke som är det
svenska ordet för brand. Han försöker klargöra vad ett varumärke är och beskriver det som ett
kännetecken, exempelvis en symbol eller ett ord, och att dessa varumärken endast är en social
konstruktion som utgår ifrån associationer. Galli (2012) skriver att det numera är en lite mer
luddig betydelse av vad ett varumärke är och att reklammakare sätter varumärken på
exempelvis personer, organisationer och nationer. Ett exempel på detta är att det på kurser
som behandlar eget företagande pratas om att man ska skapa sitt egna varumärke och
marknadsföra sig själv och sin person som ett varumärke (Foster, 2007). Ett varumärke är
alltså bara en symbol som kan inneha symbolisk makt och symboliskt kapital. Många företag
jobbar med detta. Symboliskt kapital är viktigt inom sociala grupper och de symboliska
värden som är viktiga skiftar från grupp till grupp (Broady, 1991).

3.4 Personalization och Influencers
För att skapa sammansatta associationseffekter är personalization ett bra tillvägagångssätt.
Baudrillard (1998) skriver om “personalization”, det vill säga att man säljer en personlighet.
Han ifrågasätter greppet att sälja saker genom att säga att man ”blir sig själv”, att sälja genom
att ”vara sig själv och vara naturlig” säger han är dubbeltydigt. Han menar att det inte kan
vara naturligt om det är köpt, och de som säljer produkterna och marknadsför dem har inte
beskrivit vad de menar med “naturlighet”. Han beskriver konsumtionssamhället som att
folkets karaktär är död och att folk är tomma och genom de symboler som de köper får de en
personlighet.
This personalization, this Pursuit of status and social standing, are all based on signs. That is
to say, they are based not on objects or goods as such, but on differences. Only in this way
can we understand the paradox of underconsumption or inconspicuous consumption, i.e the
paradox of prestigious super-diffirention, which is no longer displayed in ostentiation, but in
discretion, sobriety and self-effacement.
(Baudrillard, 1998, s.90)

Ett sätt att sälja med hjälp av personalization är att använda influencers och deras inflytande.
Influencer marketing är en vidareutveckling av word-of-mouth marketing som fokuserar på
sociala kontexter (Sudha & Sheena, 2017). Influencers ingår i ett personligt relationsbygge
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med sin publik, som således konstruerar ett förtroendekapital till vederbörande företag som
anställt vederbörande influencer (Sudha & Sheena, 2017).
Däremot säger Baudrillard (1998) att reklam inte har en mening utan är diffrential och
förmedlar olikheter samt är opersonlig
Advertising as a whole has no meaning, it merely conveys significations. Its signification (and
the behaviours the call fouth) are never personal: they are all diffrenetial; they are all marginal
and combinatorial.
(Baudrillard, 1998, s.88)

Det tyder på en motsättning då influencers är mer personliga i sin marknadsföring (Contentor,
2018). Denna personliga touch får större företag att använda sig av influencers och andra
stora sociala medier-personligheter i sina kampanjer (Influencer MarketingHub, 2018) även i
mer traditionella reklamsammanhang. Till exempel har Linnéa Claesson varit ansiktet utåt för
idrottsgrossisten Stadium med deras kampanj Fill the Stadium som arbetar för en mer
jämställd idrott (My News Desk, 2017) och Lykos kampanj Highlighted som lyfter fram
kvinnor som berättar om sina erfarenheter (Håkansson, 2017).

3.5 Det performativa könet
För att undersöka hur reklamerna representerar män respektive kvinnor, kommer
queerteoretikern Judith Butlers teori om könet som performativt och en social konstruktion,
som hon skrev om i essän Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in
Phenmoenology and Feminist Theory, från 1988, att ligga till grund för hur manliga och
kvinnliga symboler upprätthålls eller inte.
Grunden i Butlers (1988) teori utgår från att kön inte förstås för vad det är när en individ
föds, utan är en föreställning om hur könsrollerna och sexuallitet skapas eller görs under en
individs livstid, med hjälp av språkliga koder och förväntningar. När dessa yttringar upprepas
bildas ett mönster som avgör om en individ är en man eller kvinna. Könet blir ett konstrukt
som avgörs av sociala påtryckningar, och är således performativt.
(...), if gender is instituted through acts which are internally discontinuous, then the
appearance of substance is precisely that, a constructed identity, a performative
12

accomplishment which the mundane social audience, including the actors themselves, come
to believe and to perform in the mode of belief.
(Butler, 1988, s.520)

Vad som fastslår vilka yttringar som är manliga respektive kvinnliga varierar över tid i
historien och världslig kultur, men vad som är gemensamt är att samhälleliga normer styrs av
de performativa yttringar som ligger till grund för könets normer (Nationella sekretariatet för
genusforskning, 2018).
Den gällande sociala konstruktionen av kön är polär för den binära, heteronormativa synen på
kön som är agendadrivande i samhället (Butler, 2018). De biologiska mönstren förstärks av
juridiska riktlinjer som ger kön ett binärt uttryckssätt som korrigerar människor in i
tvåkönsnormen (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2018). Människans roll som
aktör i det binära könsparadigmet, anser att ens kön, man eller kvinna, är naturligt, när det i
själva verket är en social konstruktion (Butler, 1988). En upplevd onaturlighet är i själva
verket inte nödvändigtvis onaturligt (Butler, 1988), som när en man bär en kjol. Människor
kan känna att mannen i fråga “gör sitt kön fel” genom att ta på sig en kjol (Nationella
sekretariet för genusforskning, 2018). Något Butler vill ändra på.
From a feminist point of view, one might try to reconceive the gendered body as the legacy of
sedimented acts rather than a predetermined or foreclosed structure, essence or fact, whether
natural, cultural, or linguistic.
(Butler, 1988, s.523)

Genom att analysera reklamfilmerna kan man se vilka mönster som upprätthålls eller
demoleras. För sedan 1980-talet har man i reklam använt kvinnors kamp som ett sätt att sälja
varor, genom att gå emot den på förhand förutbestämda uppfattningen om hur kvinnor är. Så
kallad femvertising.

3.6 Femvertising och pinkwashing
Att göra reklam med feministiskt budskap, så kallad femvertising, uppkom på 1980-talet då
man kom på att man kan sälja saker genom att associeras till feminism och jämställdhet
(Ornowska, K & Morby, N, 2017). Nu när vi snart är inne i 2020-talet är femvertising och
identitetspolitik vardag och begreppet feminism är inte bara politiskt utan även ett varumärke
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(Ornowska, K & Morby, N, 2017). Konsumtionsforskaren Magdalena Petersson McIntyre
säger i en intervju:
Reklamens budskap är ”vi kan använda oss av konsumtionsvaror för att nå jämställdhet”.
(Nationella sekretariatet för genusstudier, 2018)

Ordet femvertising kommer från en hopslagning av ordet feminism och ordet advertising.
Magdalena Petersson McIntyre säger att femvertising lockar unga kvinnliga köpare då
företag och säljare märkt att feminism engagerar och är något som många vill förknippas
med. Hon menar då att konsumenten vill uppleva att den konsumerar feminism och agerar på
ett feministiskt sätt när personen köper varorna som marknadsförs genom femvertising
(Hornsved, 2017). Reklam som använt sig av ett feministiskt budskap har även stor chans att
spridas på sociala medier och få uppmärksamhet och spridning på så sätt. Kunder uppfattar
reklamen mer trovärdig om den kommer från en källa på sociala medier än om den kommer
från företaget självt (Hornewall, Netterlid, Srdic, 2015). Marknadsföringen är endast till för
att få personer att köpa vilket innebär att all marknadsföring görs utifrån ett manipulativt
synsätt menar Fineman i boken Hållbar marknadsföring (Parment, Ottosson, 2016).
Ett liknande begrepp är Pinkwashing. Det är direkt negativt laddat och betyder i princip
hyckleri (Palmén, 2017). Pinkwashing kan exempelvis vara det H&M gjorde med sin
reklamkampanj #Ladylike där de gjorde feministisk reklam och uttryckte feministiska åsikter
om att de ville stärka alla kvinnor men trots det arbetade de kvinnor som syr kläder åt H&M
under slavlika förhållanden (Hagström, 2013) (Strömquist, 2017). Pinkwashing kan jämföras
med uttryck som greenwashing där man hävdar att något är miljövänligt när det inte är det
(Kärnstrand, 2017) och whitewashing som är exempelvis när vita personer spelar historiska
icke-vita roller på film (Scherker, 2017).

14

4. Metod & material
4.1 Metod
Metoden som ska användas till texten är kvalitativ semiotisk analys som utgår från Stuart
Halls bok Representation Cultural Representations and Signifying Practices (1997).
Genom språk kan vi förstå varandra, att kommunicera genom språk representerar att man
delar något och har en gemenskap. Språk är priviligerad media menar Hall. Med språk menar
han inte bara talade språket och text utan även ljud, kroppsspråk, gester, saker, symboler och
musik som personer från olika kulturer tolkar.
To say that two people belong to the same culture is to say that they interpret the world in
roughly the same ways and can express themselves in ways that will be understood by each
other.
(Stuart Hall, 1997, s.2)

Kulturer skiljer sig åt och det är det som skiljer människors sociala liv från människors
biologiska drifter. Alla språk han tar upp förstås genom representation, en handling, en
symbol eller ett ljud representerar något som sedan tolkas av mottagarna (Hall, 1997). En
symbol har genom kultur inte bara en betydelse utan kan betyda olika saker.
We use signs and symbols - whether they are sounds, written words, electronically produced
images, musical notes, even objects - to stand for or represent to other people our concepts,
ideas and feelings.
(Stuart Hall, 1997, s.1)

Hall nämner både semiotisk teori och diskursiv teori och beskriver att semiotik fokuserar på
hur något representeras och diskurs fokuserar på konsekvenser av det. Semiotisk analys
kommer att användas och i slutsatsen kommer även delar av den diskursiva analysen att
användas.
Han menar att det finns tre olika sätt att försöka närma sig att förklara betydelsen av symboler
och språk. Ett sätt är det reflekterande sättet eller reflective approach på engelska, i vårt fall
skulle det innebära att reklammakarna vill reflektera verkligheten och använder sig av språk
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och symboler som reflekterar naturen och samhället som det är. Dock menar han att det alltid
finns en underliggande symbolik i att tolka saker på det här sättet som vi inte kan komma
ifrån. Han tar upp exemplet rosor. Trots att man syftar på växten och inget annat finns där en
underliggande symbolik.
Det första sättet är likvärdigt med Barthes teorier om denotation och konnotation (1964) och
är begrepp som är centrala inom semiotiken. Tidigare nämnda rosen är ett exempel på
denotation och konnotation. Denotation är den entydiga betydelsen av något, rosens
denotation är att det är en växt, medan rosens konnotation är sådant den symboliserar
(Ekström, 2008). Denotationer är konstanta och bokstavliga, en bild, en text eller annan
symbols denotation ändras inte om inte symbolen ändras. En symbols konnotation däremot
ändras ständigt och kan vara olika beroende på vem som tolkar och beroende på kulturella
och samhälleliga aspekter (Barthes, 1964).
Det andra sättet är att man tolkar språket och symbolerna som att det finns en intention
bakom dem, international approach. Skaparen har laddat dem med sina egna tankar och
åsikter och har en slags bakomliggande agenda. Saker betyder det skaparen vill att det ska
betyda. Dock måste dess agenda samsas med alla andras tankar om vad symboler och språk
kan betyda för dem, det kanske inte är samma sak som skaparen anser dem betyda (Hall,
1997)
Stuart Halls tredje sätt att tolka kallas en konstruktivistisk analys, constructionist approach,
då man inser att språkets och symbolers mening konstrueras på nytt och ändras hela tiden av
skapare och mottagare, att allt människor använder som språk och symboler ändrar mening,
allt är flytande.
Halls andra sätt som han kallar för intentional approach kommer att användas för att
analysera den här uppsatsen. Även denotation och konnotation kommer att användas när
filmerna analyseras, texten kommer exempelvis att lägga vikt vid symboliken i föremål men
även i annat som visas och sägs och se vad det kan representera.
Reklamfilmerna kommer att analyseras och brytas ned och kommer sedan att knytas an till
kulturen och hur det ser ut. Reklamfilmerna kommer att transkriberas och utifrån semiotiken
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kommer karaktärerna undersökas, dialogen och det visuella. Uppsatsen ser på materialet i
både bild och text och genom denotation och konnotation.
I varje scen kommer symboler att tas fram och uppmärksammas och sedan analyseras utifrån
deras betydelse. Genom olika steg har scenerna tagits fram och första steget i att analysera
dessa är att välja scen och titta på den. Det andra steget är att se allt som händer i scenen, se
allt tal, all text och allt som visas bildligt i scenen. I det tredje steget börjar vi analysera och
fråga oss vad dessa saker betyder som vi ser, och vad de är symboler för. I det sista steget
beskriver vi dessa saker och symboler utifrån teorier. Vi kommer på detta sätt att försöka
svara på frågeställningarna.
De frågor som kommer att ställas till filmerna är: Vem är i fokus? Vem ska man sympatisera
med? Vad är filmens karaktär? Vilka symboler använder sig filmen av? Vad betyder de
symbolerna? Förekommer det symbolisk makt? Förekommer pinkwashing? Genom att ställa
dessa frågor och plocka isär filmerna till mindre beståndsdelar vill uppsatsen försöka komma
närmare på vilket sätt de använder sig av symboler och symbolisk makt. De hänger samman
med semiotiken genom att visa hur olika roller och symboler representeras. Ett par korta
scener från varje film har analyserats var scen för sig, både det som sägs och det som visas.

4.2 Metoddiskussion
Då denna uppsats är kvalitativ och utgår från en semiotisk, hermeneutisk analys, är den
därmed inte en objektiv sanning, snarare en subjektiv tolkning av innehållet i reklamfilmerna.
I och med den hermeneutiska tolkningen kan en annan uppsatsskribent göra en annan
tolkning. Däremot grundas de påståenden som förs fram i analysen på teorier och tidigare
forskning som är relevant för ämnet. På så vis är uppsatsen förankrad i forskning, samtidigt
som den analyseras på ett trovärdigt sätt. Således är metoden väl vald för ändamålet.

4.3 Material
De reklamfilmer som ska analyseras är H&Ms Ladylike med Winnie Harlow, Gillettes
reklamfilm The best men can be och SJs reklamfilm med Linnea Claesson. De representerar
självklart inte hela reklamvärlden men vi anser att de är betydande eftersom att de är
relevanta för samtiden. En riktar in sig på feminism riktat till kvinnor, en feminism riktat till

17

män och en tar upp internetmobbning. Samtliga vill väcka känslor hos tittaren. I de olika
filmerna har scener valts ut som ska analyseras.
Dessa scener har valts för att de säger något speciellt. Scenerna är intressanta och rika på
symboler som ur ett semiotiskt perspektiv är intressanta att analysera. Helheten blir tydligare
när man bryter ner något i smådelar, där av har scener valts som för handlingen framåt. En
del av monologen kommer även den analyseras. Vad säger scenerna? finns det ett
underliggande budskap som reklammakarna laddat reklamerna med? vad är intentionen med
reklamen? Allt analyserat efter Stuart Halls analysmetod “intentional approach” (1997).

4.3.1 “#Ladylike” - H&M
2016 lanserade H&M sin kampanj #Ladylike som ville omdefiniera vad femininitet är genom
att ha med kända personer som Lauren Hutton, Jillian Hervey och Arvida Byström i sina
reklamfilmer (H&M, 2016). I en av dessa filmer är modellen Winnie Harlow i fokus, som har
hudanomilieten Vitiligo, där hon pratar om sin resa och sina upplevelser (Vimeo, 2018).
Filmen är gjord av Jennifer Massaux och produktionsbolaget MATTE och finns att se på
Vimeo. Winnie Harlow är modell och aktivist och talesperson för personer med
hudsjukdomen vitiligo, hon har ett instagramkonto med 5,7 miljoner följare (Instgram, 2019)
som är en plattform för influencer marketing. I reklamfilmen pratar hon om feminism och
vem hon är. Att hon är mer än sin hy och att hon är stark och kämpar. Hon pratar även om att
stötta varandra och om vad H&Ms #Ladylike är. Medan hon pratar ser vi henne i solljuset, i
en ljus lägenhet och på ett tak, det är klipp som varvas på när hon skrattar, poserar, slår med
ett slagträ, cyklar och gungar bland annat.
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Matte Projekts
(2016)

Följande scener har valts att analyseras från H&Ms 1 minut och 9 sekunder långa reklamfilm,
hämtad från vimeo:
1. 0:05-0:08 När hon säger “I’m not a trend”
2. 0:10-0:12 När hon sitter på golvet och ser sig i spegeln
3. 0:09-0:16 När hon säger: “I think people misunderstand when i say i’m not my skin.
It’s still a part of me, it’s not just who i am. I’m Winnie, i’m not the model with
vitiligo”
4. 0:22-0:23 När hon dansar i spegeln
5. 0:28-0:30 När hon håller i ett slagträ
6. 0:31-0:47 När hon säger: “We’re in a time were girls are coming together and
supporting each other so much more. We’re trying to open the box, we’re not trying
to create another box where it’s like, #ladylike means XYZ, no, ladylike should mean
whatever it means to you.”
7. 0:39-0:41 När hon slår slagträet mot kameran
8. 0:46-0:47 När hon sjunger med slagträet som mikrofon
9. 0:48-1:05 När hon säger: “I’m like a fighter as such, but i’m still super sensitive. As
long as i push forward through my fight, and our struggles, it will change one day.
What it means to be a lady is different for everybody, and that’s kick ass.” Samtidigt
som hon filmas underifrån
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4.3.2 “Linneas Resa” - SJ
SJ är ett statligt aktiebolag för sveriges järnvägar som startade för 160 år sedan (SJ, u.å.).
2017 började de med sitt reklamkoncept “Vem du än är, vart du än ska” där de visade upp
olika personer och deras tankar och känslor på tågresan. I reklamfilmen som den här texten
ämnar att undersöka ser vi jämställdhetsaktivisten, handbollsspelaren och grundaren till
instagramkontot assholesonline med 273 tusen följare, Linnéa Claesson där hon synliggör
sexism och internetmobbning (Instagram, 2019). Kontot går ut på att hon lägger upp
printscreens från obehagliga meddelanden hon fått som hon besvarat på ett humoristiskt sätt.

SJ ‘Linneas Resa’, 0:14, Youtube, 2018
Reklamfilmen vi valt att analysera är en del i SJs satsning för normbrytande reklam (Dagens
media, 2017),‘Vem du än är, vart du än ska’. I reklamfilmen ‘Linneas Resa’, ser man Linnea
Claesson åka tåg och man ser att hon har datorn framför sig. Man ser att hon får meddelanden
eller kommentarer och att hon blir utsatt för näthat. När hon sedan ska gå av tåget träffar hon
en flicka med samma färgglada frisyr som hon och de ler mot varandra.
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SJ ‘Linneas Resa’, 0:36, Youtube, 2018
Vi har valt dessa scener från SJs 53 sekunder långa film:
1. 0:19-0:27 När man ser kommentarer på fönsterrutan
2. 0:28-0:31 När Linnea går
3. 0:32-0:37 När barnet tittar upp på Linnea
4. 0:40-0:45 När Linnea går av och barnet tittar efter henne, This is the way spelas
5. 0:47-0:50 Det står Vem du än är, vart du än ska och SJs logotyp syns

4.3.3 “The Best a Man Can Be” - Gillette
Gillette tillhör det amerikanska företaget P&G Family som är en konglomerat för
rakprodukter. Gillettes reklamfilm “The Best a Man Can Be” kom ut i januari 2019 och tog
upp mäns roll i samhället kopplat till #metoo. Filmen gjordes av Gillettes reklambyrå Grey
(Gillette, 2019). I filmen ser vi först hur olika män ser sig i spegeln och vi hör en berättarröst
som säger “Is this the best a man can get? is it?”(Youtube, 2019), man får sedan se olika
exempel på sexism och toxisk maskulinitet, till exempel klipp från tv-program där kvinnor
objektifieras. Under filmens gång säger berättarrösten att något måste ändras och mot slutet
kommer scener där man ser män som säger ifrån när deras vänner sexuellt trakasserar kvinnor
och stoppar bråk. Filmen avslutas med att man ser unga pojkar titta på de goda handlingar
dessa män gör och berättarrösten säger “Because the boys watching today, will be the men of
tomorrow.” (Youtube, 2019).
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Gillette ‘The Best a Man Can Be’, Medium, 2018
Följande scener har vi valt från Gillettes film på 1:48 minuter:
1. 0:01-0:07 Fyra olika män ser sig i spegeln
2. 0:07-0:12 När pojkar springer igenom bioduken där den gamla reklamen visas
3. 0:13-0:17 När en pojke får elaka meddelanden och gråter
4. 0:32-0:38 Pojkar bråkar, pappor grillar och säger Boys will be boys
5. 0:45-0:45 Nyhetssändningar
6. 0:49-0:53 Berättarröst säger “We believe in the best in men”
7. 0:59-1:05 Män stoppar andra män från att sexuellt trakassera kvinnor. Berättarröst
säger “To say the right thing, to act the right way.
8. 1:13-1:16 Barn tittar sig i spegeln och säger “I am strong”
9. 1:17-1:27 Män stoppar bråk
10. 1:27-1:36 Närbilder på pojkars ansikten och berättarrösten som säger “Because the
boys watching today, will be the men of tomorrow.”
11. 1:36-1:48 Text i slutet och Gillettes logotyp

22

5. Resultat och analys
För att på ett pedagogiskt sätt visa på hur reklamfilmerna förmedlar olika budskap har vi valt
att fokusera på olika teman i reklamerna utefter de teorier som valts. Tre olika teman kommer
avhandlas, där Halls semiotiska analys kommer ligga till grund för en hermeneutisk tolkning
av innehållet. Scenerna kommer även tolkas genom denotation och konnotation. De teman
som vi valt att titta på är följande:
● Symbolisk makt, kapitalism och konsumtionssamhället
● Symboler, personalization och branding
● Pinkwashing, femvertising och toxisk maskulinitet
Reklam som sticker ut från mängden eller som kopplas ihop med en åsikt väcker i regel
debatt och diskussion och genom det får företagen uppmärksamhet (Sennett, 2007). Reklam
syns och bidrar till människors åsikter i olika frågor, om reklamen visar upp en specifik sida
är det ofta enbart den vissa personer ser, då reklam ofta tvingas på oss och vi inte aktivt letar
upp den (Statens medieråd, 2017). Därför kan reklam om den som i H&Ms fall visar upp
olika slags kvinnor vidga våra vyer för vad en kvinna är (Jakstrand, 2017), dock måste man
komma ihåg att det alltid handlar om pengar och trender, det är alltså inte för att H&M har
syftet att vidga våra vyer som reklamen görs utan av rent kapitalistiska skäl (Sennett, 2007).
H&Ms reklamfilm och Gillettes reklamfilm har ett uttalat feministiskt budskap, medan SJs
reklamfilm har ett antimobbning-budskap. Då Linnea Claesson är en feministisk influencer
och har byggt sin karriär på feminismen och då kommentarerna hon får i filmen handlar om
feminism så får den reklamfilmen också ett feministiskt budskap, ändock inte lika uttalat och
tydligt. Förutom teman och budskap är filmerna väldigt olika. SJs är enkel, kort och utan ord,
H&Ms är glad och innehåller en stärkande monolog och Gillettes är lång, innehåller mycket
slagord; nästan ett politiskt tal och har många medverkande personer.
Man kan fråga sig om det är så att Gilette, H&M och SJ har åsikterna de visar upp eller om
de bara påverkas av dagens klimat och om de lika gärna hade kunnat göra något annat om det
sålt bra. Exempelvis kontroversiell sexistisk reklam á la American apparel? Märket som 2015
blev kritiserat för sin sexistiska reklam vilket ledde till deras konkurs (Thambert, 2015). Som
Raoul Galli (2012) skriver är varumärken endast en symbol eller känsla, om det vore någon
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annan symbol än en feministisk symbol som just nu är trendig och modern hade företag
använt sig av den istället, alltså kan reklamer och företag i regel inte ha “åsikter” utan bara
känna av pulsen i samhället och göra sitt bästa för att göra något som säljer. Vi ser en ickedestruktiv trend nu bland reklam, det vill säga “goda” åsikter så som jämställdhet och lika
värde till skillnad från innan då det har varit en mer destruktiv trend innehållande anorexi,
stereotyper och könsroller (Chaaban, 2013).

5.1 Symbolisk makt och konsumtionssamhället
Ett sätt att visa symbolisk makt, som inte nödvändigtvis är för att gynna företaget utan för att
stärka trovärdigheten i det som sägs, är när Gillette visar ett par klipp från nyhetssändningar i
sin reklamfilm. Det är klipp som ska visa på vad som hänt inom #metoo-rörelsen och hur det
ser ut nu. De nyhetsklippen har en slags symbolisk makt, makt de fått via trovärdighet
(Thompson, 2001).

(Gillette ‘The men can be’, 0:45, Youtube, 2019)
I Gillettes reklam varvar de kvinnliga nyhetsuppläsare med manliga nyhetsuppläsare i delarna
med nyhetsklipp, eftersom de vill sträva efter jämställdhet. Det gör de genom att visa elva
kvinnliga reportrar och nyhetsuppläsare, medan de manliga motsvarigheterna är sex stycken.
Ett sätt att påvisa kvinnors makt i medier, efter #metoo, där medier varit centralt för att starta
en revolution mot sexuella trakasserier, där kvinnor använder media som en plattform för att
belysa åberopade gärningsmän (Schultz, 2017). Gillette ställer sig för #metoo-rörelsen på ett
tydligt sätt; ett sätt för företaget att visa sin branding, och polera ytan (Sennett, 2007). Det går
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tydligt att se hur Gillette försöker monetarisera på en av de största globala mediehändelserna
de senaste åren (Burke, 2018). Gillette försöker starta en välmående revolution där kulturell
makt har blivit en statussymbol (Baudrillard, 1998), och i och med att #metoo-rörelsen haft
en sådan stor inverkan, framförallt i västvärlden (TT, 2018), är det nu en trend som Gillette
som företag försöker tjäna pengar på.
Bilden nedan visar cirklar som representerar hur många som använde frasen #metoo på
Facebook, Twitter och instagram.

(The Telegraph, 2018)
Alla tre reklamer använder sig av symbolisk makt eftersom de har symbolen “feminist” i sin
film. En symbol som är åtråvärd och populär just nu. Gillette gör det genom att prata om
#metoo och genom att prata om sexism och toxisk maskulinitet,
You can’t hide from it, it’s been going on far too long. We can’t laugh it off, making the same
old excuses. But something finally changed, and there will be no going back. Because we, we
believe in the best in men.
Gillettereklamen 0:16-0:53, 2019

När de säger ”something finally changed” syftar de på #Metoo, detta påvisar de genom att
visa nyhetsklipp på när nyhetsuppläsarna berättar om sexuella trakasserier och man kan även
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urskilja någon säga “toxic masculinity”. I detta avseende visas en ny bild upp av män som går
ifrån Butler’s performativitetsteori om hur män är (1988). Gillette vill i detta avseende frångå
den stereotypiska bilden av en binär heteronormativ man, och istället öppna upp för en mer
normbrytande variant av manlighet.
Ett exempel i Gillettefilmen där den
normbrytande agendan är tydlig är i scenen
där en man ser en kvinna och försöker närma
sig henne på ett sexuellt vis. Då stoppar en
annan man honom och säger “Not cool, bro.
Not cool” (Youtube, 2019). Gillette säger
uttryckligen i filmen att det inte är okej att
närma sig en kvinna utan hennes
medgivande. Gillette försöker göra ett
ställningstagande mot sexuella trakasserier;
bildens denotation (Barthes, 1964). Bildens
konnotation säger att de utnyttjar sin
ställning för att driva en agenda, och således
bli agendasättande; en symbolisk makt
utförs (Thompson 1995). Det resulterar i att
reklamfilmen vill få folk
knowyourmeme.com, 2019
att vilja förknippas med dem; ett annat symptom av symbolisk makt (Thompson, 1995).
Det går även att tolka att reklamfilmen vill skapa en relation med konsumenten och således
bilda mänskliga relationer i förhållande till objektet Gillette försöker sälja (Baudrillard,
1998). De visar inte ens produkten de försöker sälja, vilket tyder på Baudrillards teori (1998)
om att man inte längre köper produkter utan snarare att man vill konsumerar varor med ett
påhittat värde. Gillettes mål att få människor att vilja associeras med Gillette som varumärke
(Sennett, 2007).
H&M visar upp symbolen feminism genom att prata om feminism och starka kvinnor
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As long as I push forward through my fight, and our struggles, it will change one day. What it
means to be a lady is different for everybody, and that’s kick ass.
H&M-reklamen, 0:48-1:05 2017

SJ visar upp sin feminism genom att ha med den feministiska influencern Linnea Claesson
som blir en feministsymbol genom att hon är sitt eget varumärke. Den symbolen är något som
köpare ofta vill förknippas med i dagens samhälle (Statens medieråd, 2017). Detta denoteras
genom att hon har många följare på Instagram och i filmen visas det då barnet har färgat håret
på samma sätt. De konnotationerna som uppstår är att det som Linnea Claesson står för är
populära åsikter, och hennes medverkan legitimerar SJs trovärdighet i feminismfrågor
(Hornewall, Netterlid, Srdic, 2015). I och med att Linnéa Claesson tackade ja till att
medverka i reklamen, använder sig SJ av Linnéas symboliska makt (Thompson, 1995) i
sociala medier för att sälja sitt varumärke.

SJ ‘Linneas Resa’, 0:33, Youtube, 2018

I alla tre reklamfilmerna ser vi temat starka kvinnor. I Gillettes fall yttrar det sig i att vi ser en
pappa och en dotter som står framför en spegel. Pappan säger att dottern är stark och dottern
upprepar “I’m strong” (Youtube, 2019). Symboliken i detta går att tolka som att pappor är
bra föräldrar som står upp för sina döttrar, och uppfostrar dem till att växa upp till starka
individuella personer. Även här vill Gillette påskina att de är ett varumärke som står upp för
det kvinnliga könet. Här talar man till pappor för att få dem att känna igen sig med pappan i
reklamen. Man försöker få pappor att vilja associeras med reklamen (Sennett, 2007).
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Gillette ‘The men can be’, 1:14, Youtube, 2019
Det går också att tolka att pappan har ändrat sin syn på kvinnans roll i det patriarkala
systemet, när han fick en dotter. Nu vill han uppfostra henne till att stå upp för sig själv. Han
kan tolkas att vara en pappafeminist, vilket betyder att man som vuxen man erfar ett politiskt
och feministiskt uppvaknande när ens dotter föds (Asarnoj, 2016). Det sker en förändring i
mannens liv, en förändring som Gillette vill förmedla som något alla män också bör gå
igenom och få vederbörande att bryta normen om vad manlighet är (Butler, 1988).

Denotationen i bilden med flickan är just att hon är stark, och konnotationen i fråga är just att
uppmana till förändring; att bli feminister. Flickan blir en symbol för förändring hos vuxna
män. En symbolisk makt utövas för att styra och påverka sina kunder (Thompson, 1995).
Förändringen kan också liknas vid kapitalismens nya kultur där förändringar i dagens
företagsstrukturer karaktäriseras av snabbrörlig, ombytlig och liberal produktion (Sennett,
2007).
I SJ filmar de Linnea Claesson lite underifrån vilket är ett klassiskt grepp för att visa någon
med makt (Jarlbro, 2013) och detta gör de även i vissa klipp med Winnie Harlow i H&Ms
reklam.
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SJ ‘Linneas Resa’, 0:30, Youtube, 2018

H&M ‘Winnie Harlow for H&M #Ladylike’, 0:48, Vimeo, 2017
I H&Ms film hör vi Winnie Harlow säga:
I’m like a fighter as such, but I’m still super sensitive. As long as I push forward through my
fight, and our struggles, it will change one day.
Winnie Harlow 0:48-1:05

Det har blivit uppmärksammat och stort i media med starka kvinnor och kvinnor som har
makt (Hörner Kloo, Bederoff, Fjällborg, Skarin, Lindsten, Byttner, 2018), och dessa kvinnor
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kan ofta vara influencers som i Linneas Claessons fall eller modeller som i Winnie Harlows
fall. Många ser dessa personer som förebilder och vill vara som dem, därför kan det vara
framgångsrikt för företag att ha såna personer som ansikte utåt i sitt varumärke. Det blir en
brandining som gör att man vill nå ut till fler personer (Sennett, 2007). Just Winnie Harlows
utläggning om feminism gör att det utsöndras en sorts symbolisk makt som får konsumenten
att vilja associeras med H&Ms normbrytande agenda (Sennett, 2007). Hennes tal går att
konnotera så att det legitimerar konsumentens feminism om man köper deras varor. Man får
feminism på köpet (Ornowska, Morby, 2017).
Gillette avslutar med texten Join Us, H&M har en hashtag i #ladylike, som att de vill starta
folkrörelse och få med sig folket i att marknadsföra vidare sitt varumärke under en
godhetsflagg. Reklamer som väcker starka känslor och har ett politiskt budskap blir ofta
delade och refererade till (Hornewall, Netterlid, Srdic, 2015). Om de sedan även har en känd
person som ansikte utåt får de ännu mer uppmärksamhet.

5.2 Symboler, personalization och branding
Alla tre filmerna använder sig av spegeln som symbol. Speglar syns i många sammanhang i
kulturen. Speglar beskrivs ibland som att de representerar en subjektiv syn på världen och
samhället (Jurgess, 2011). Ingmar Bergman använder sig av speglar i sina filmer bland annat
i filmen smultronstället där den tolkas som en väg till självinsikt (Ingermarbergman, 2011), i
låten Man in the Mirror av Michael Jackson används spegeln som en symbol för
självrannsakan,“gonna make a difference gonna make it right” (1988), Och i Disneys film
Snövit ser vi den onda häxan spegla sig och fråga sig “spegel, spegel på väggen där säg mig
vem som vackrast i världen är” (1937).
Gillette reklamen inleds med närbilder av män som ser sig själva i spegeln med ett allvarligt
ansiktsuttryck. Senare i filmen ser vi en pappa och en dotter se sig i spegeln och dottern säger
“I’m strong”. I en scen i H&Ms film sitter Winnie Harlow på golvet med en spegel framför
sig och i SJs film ser vi Linnea Claessons spegelbild i fönsterutan.
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H&M ‘Winnie Harlow for H&M #Ladylike’, 0:21, Vimeo, 2017

SJ ‘Linneas Resa’, 0:20, Youtube, 2018
I H&Ms reklamfilm när Winnie Harlow ser sig i spegeln finns en mer positiv “kvinnor är
starka” känsla, när Linnea Claesson i SJ ser sig i fönstret tycker man synd om henne, och när
männen i Gillette ser sig i spegeln är det mer att de frågar sig vem de egentligen är och om de
gillar det de ser. Enligt Butlers diskurs tyder detta på att könen ska gå ifrån gängse
föreställningar om varandra (1988). De båda ifrågasätter sin syn på sin könsroll. I Gillettereklamen säger berättarrösten “Is the the best a man can get?” (Youtube, 2019).
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Gillette ‘The men can be’, 0:02, (Youtube, 2019)
I SJ ser vi att Linnea Claesson blir utsatt för nätmobbning och vi är på hennes sida. Om man
vet om vem Linnea Claesson är sedan innan via hennes instagram så har man en bild av att
hon är stark, men här ser man tecken på att hon också kan ha det jobbigt. Vi vet dock att hon
framåt slutet av filmen träffar ett fan och känner sig stärkt igen. Detta är ett exempel på
personalization för att de säljer hennes personlighet till köparen, att genom att åka tåg kan
man få samma slags själsliga resa som Linnea fått (Baudrillard, 1998).

Linnea Claessons instagram assholesonline
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I H&M-reklamen när Winnie Harlow ser sig i spegeln hör vi hur hon säger “I’m Winnie I’m
not the model with vitiligo” (Vimeo, 2017), och “I’m a fighter” (Vimeo, 2017), vilket tyder
på att hon ser sig i spegeln på ett stärkande sätt, hon ser vem hon är och är accepterande och
ser sina positiva egenskaper och vill lyfta fram dem. Det är en viss skillnad från hur männen i
Gillette ser sig i spegeln och är allvarliga och i bakgrunden hörs klipp från nyhetskanaler med
ord som bullying, the metoo movement, sexual harassment och masculinity följt av frasen “Is
this the best a man can get? is it?” (Youtube, 2019). Det är alltså inte en lika positiv och
upplyftande självbild i spegeln som i H&Ms reklamfilm med Winnie Harlow.
Speglarna kan även ses som en symbol för att se sig själv utifrån, från ytan vilket kan tolkas
som att feminismen syns på ytan. Pinkwashing är att man visar upp feminism på ytan fast
man egentligen vill något annat, man har egentligen ingen feministisk agenda med sitt
feministiska budskap. Det är även ett sätt att gå ifrån normer (Butler, 1988). Symboliken med
speglarna är att rannsaka sig själv, man vill alltså inte sälja en produkt utan en livsstil, något
som får oss att förbättra oss, de vill sälja en bättre version av de vi redan är. Speglar är väldigt
sammankopplat med Gillette och H&M eftersom att de säljer produkter som har med yta att
göra, man speglar sig för att se sina nya kläder och man speglar sig för att raka sig. Det är
ytligt och man ser sig själv utifrån men företagen vill i dessa reklamfilmer göra denna yta till
något mer, till en åsikt och en livsstil, som ändock bara blir en ytlig åsikt och en ytlig livsstil
man ser i ett utifrånperspektiv, en åsikt och en livsstil man kanske bara har för att den är
trendig. Detta är ännu ett exempel på branding (Sennet, 2008).
I Gillettes film ser vi som sagt i början hur män ser sig i spegeln och rannsakar sig själva, och
filmen slutar med liknande klipp på närbilder på små pojkar som tittar på dessa män när de
till exempel stoppar bråk eller säger till någon att det inte är okej med sexuella trakasserier.
Symboliken här blir tydlig, man måste rannsaka sig själv och göra rätt för att nästa generation
ska kunna lära och göra rätt även de, och att de så småningom ska kunna se sig i spegeln och
vara nöjda med sig själva. Könet som performativt och stereotypt försöker man frångå med
den här reklamen i stort (Butler, 1988).
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Gillette ‘The men can be’, 1:35, Youtube, 2019
Detta går hand i hand med en senare scen som visar hur den gamla reklamfilmen visas i några
sekunder på en bioduk och sedan ser man hur unga pojkar springer rakt igenom duken. Detta
symboliserar förnyelse, och en ny generation. Det går att tolka detta som att Gillette vill
förnya sitt varumärke och kopplas ihop med andra åsikter än tidigare; i princip sälja åsikter
(Sennet, 2007). Både spegelsymboliken och bioduken med den gamla reklamfilmen handlar
om denna rebranding.

Gillette ‘The men can be’, 0:10, Youtube, 2019
De har velat byta inriktning helt enkelt, från att ha haft en mer gammaldags inställning på hur
män och kvinnor ska vara (Butler, 1988) till att ha den nuvarande feministiska inställningen
till jämställdhetsfrågan. Senare i filmen använder de sig av en klassisk manlig stereotyp,
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nämligen pappor som står vid grillen. Förnyelsetemat fortgår när sedan en av de stereotypa
grillpapporna bryter ur sitt “boys will be boys” (Youtube, 2019) mantra.

Gillette ‘The men can be’, 0:37, Youtube, 2019
Den stereotypiska skildring som ligger i linje med heteronormen för män (Butler, 1988), byts
ut när bråken stoppas av andra män och pojkar senare i klippet.

Gillette ‘The Best a Man Can Be’, 1:18, Youtube.
Nu har något hänt i reklamen. Nu bryter männen de normer som binder deras kön till
konventioner. Mannen som springer fram blir en symbol för förändring. Man ska få goda
konnotationer av den bilden, för nu stoppar de något som har pågått länge. “But something
finally changed, and there will be no going back” (Youtube, 2019), säger berättarrösten.
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Gillette proklamerar, enligt de, en sanning att något har förändrats. Gillette vill sälja en ny
manlig personlighet (Baudrillard, 1998) med sin reklam. På så sätt vill Gillette göra sig
speciella och bryta från den typiskt manliga (Butler, 1988), en homogenitet (Sennett, 2007).
Det finns ingen tydlig huvudperson i denna film utan fler. Det är ett väldigt slagkraftigt
manus med de avslutande orden: “Because the boys watching today, will be the men of
tomorrow” (Youtube, 2019). Musiken är filmisk och känslosam och stegras mot slutet.
Filmen är mer än en blinkning till deras förra stora reklamfilm, dels eftersom att den är med i
början och även eftersom att de leker med sin slogan the best a man can get och nu istället
ställer sig frågande till den, “is this the best a man can get?” (Youtube, 2019), säger
berättarrösten i början av filmen.
Det är på ett ganska avancerat sätt dessa tre reklamer använder personalization, de vill inte
bara visa något man som köpare vill ha utan utmanar sig och visar mer mångbottnade
personligheter. Till exempel visar SJ Linnea Claesson som ska göra oss sugna att köpa en
resa, dock visar de henne lite ledsen. H&M visar en känd modell och feminist med en
hudsjukdom för att få oss köpsugna. Gillette visar män som skulle kunna göras till
framgångsrika förebilder, men de visar dem när de rannsakar sig själva och vill ändra på sina
liv. Genom att ha dessa mångbottnade porträtt av personer kan det vara så att de vill trycka på
denna “naturlighet” Baudrillard (1998) pratar om, han menar att företag gärna säljer med
hjälp av att säga att något är äkta och naturligt, men menar att det aldrig kan vara det.
Reklamerna vill trycka på vikten av förebilder och hur viktigt det är att vara ett gott exempel
för kommande generationer, som när Linnea Claesson träffar barnet med samma hår som
hon, det blir tydligt då att det är en liten flicka som ser upp till Linnea Claesson och att
Linnea är en förebild för henne.
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SJ ‘Linneas Resa’, 0:43, Youtube, 2018
Även i Gillette finns många scener där det trycks på vikten av att vara en god förebild.
Because the boys watching today, will be the men of tomorrow
Gillettereklamen 1:35

Förebildens som symbol gör inget fel utan gör alltid det som är rätt. Linnea Claesson som
symbol för förebilden i SJs reklam blir utsatt för mobbning men mobbar aldrig själv. I H&M
är förebildssymbolen Winnie Harlow som är en stark kvinna, symbolen stark kvinna och
symbolen förebild knyts ihop här. I Gillette är det männen som ändrar sitt beteende och
stoppar sexuella trakasserier och bråk som är förebilderna. Förebildens denotation är att det är
en person som gör bra saker och ändrar på skadliga samhällsstrukturer. Dess konnotation är
att förebilden som symbol säger vad vi i vår kultur tycker är bra värderingar och vad som är
dåliga värderingar. Vad en bra förebild är ändras med tiden.
I H&Ms film har huvudpersonen Winnie Harlow ett basebollträ i handen och solen i ansiktet.
basebollträt representerar hennes och andra kvinnors kamp. Ett slagträ går att konnotera till
våld, och att Harlow inte kommer sitta tyst längre och tar går emot den det stigma om kvinnor
(Butler, 1988). Det är sol vilket ger en gladare stämning jämfört med de andra filmerna.
Filmen börjar med att kameran riktas mot solen och man ser solstrålarna över ett tak, sen ser
man Winnie Harlow dansa på taket följt av närbilder på henne och klipp på solstrålar och på
när hon cyklar. Att de valt att ha sol och klä henne i ljusa lätta kläder ger det en ljus och
fräsch stämning. Det är lätt och mindre hårt, ljust istället för mörkt och dag istället för natt. I
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en scen cyklar hon och i en scen dansar hon och hon skrattar även i några scener. Det är en
glad, lättsam och hoppfull film. Hade hon haft basebollträt i en film som var mörk, på natten,
med mörka kläder i hårda material hade det blivit en lite annorlunda symbolik och en arg
stämning. Om man vill använda basebollträt som symbol måste man göra resten av filmen
ljus och glad för att inte filmen ska uppfattas fel och hotfull. Hon lättar upp den hårda
symboliken som kommer med ett basebollträ genom att skratta medan hon svingar det och
använda det som en låtsasmikrofon.

H&M ‘Winnie Harlow for H&M #Ladylike’, 0:46, Vimeo, 2017
I SJ reklamen är Linnea Claessons hår en symbol för just henne som varumärke. Håret är
färgat med regnbågsfärger; färger som symboliserar pride-flaggan, vilket tyder på att hon är
förkämpe för HBTQ-personers rättigheter i samhället (Hemlin, 2017). I SJs reklamfilm
Linneas Resa sägs inga ord utan allt förklaras i text och bild. När barnet har samma hår som
henne förstår man direkt utan ord att det är en beundrare. Huvudperson i SJ är Linnea och
filmen heter även Linneas Resa. SJ jobbar mycket med symbolismen i “att resa”. Det blir mer
än ett färdmedel utan det blir även en personlig resa där huvudpersonen känner sig stärkt när
hon går av. Musiken i reklamen är en lugn version av E-Types låt This is the Way där
sångaren sjunger “This is the way i want to live i’m going through changes” vilket också
syftar till resa och förändringen resan för med sig. På slutet syns SJs slogan “Vem du än är,
vart du än ska” och den tillsammans med Linnea Claessons regnbågsfärgade hår visar på att
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SJ gillar olika, något som är väldigt modernt att visa upp nu i reklam och som är ett sätt för
dem att jobba på sitt varumärke och att jobba med både branding (Sennett, 2008) och
personalization (Baudrillard, 1998) genom symboler.
Att använda sig av personer som symboler gör både H&M och SJ när de har med Winnie
Harlow och Linnea Claesson. H&M är ju ett klädföretag men i videon med Winnie Harlow är
aldrig kläderna i fokus. I den filmen vill de bara fokusera på H&Ms varumärke och vad de
vill kommunicera ut att H&M står för. Att ha med Winnie Harlow och låta hennes ord vara i
fokus är ett perfekt exempel på branding (Sennett, 2007) och på att det inte längre handlar om
att köpa en tröja utan att det handlar om att köpa symbolerna som kommer med tröjan. Även i
SJs fall där det egentligen inte handlar något om själva tågresandet utan mer om att SJ vill ha
med Linnea Claesson och det hon står för i sin reklam för att få det varumärke de vill ha.
Även Gillette har gjort så fast utan någon känd person som står för något. De har istället gjort
det genom ord och starka scener. Det finns inte med någon enda rakprodukt i Gillettes film,
istället satsar de på att sälja åsikter (Baudrillard, 1998).
Egentligen är företagen kvar i det gamla talesättet och konceptet “sälj grej med tjej”, det är
bara det att nu är det “sälj grej med tjej till tjej” och på ett fräschare sätt där denna “tjej”
kommer med ett knippe fräscha åsikter som feminism och antirasism och inte som innan när
det bara handlade om tjejens yttre. Dessa åsikter som kommer med “tjejen” nu för tiden vill
många vara tydliga med att de står för. Istället för att sälja “sex” säljer man “åsikter”
(Sennett, 2008) Genom att ha med Linnea Claesson säljer man allt hon står för som
influencer på sin instagram.
Mobbning, och specifikt näthat, är temat i SJs reklam. SJ spelar på känslan att vi som tittare
ska känna hur Linnea Claesson känner, att vi ska känna empati och inse att det inte är okej att
skriva elaka saker på internet. Näthat och mobbing dyker även upp mycket i Gillettes reklam.
I båda fallen ser man korta elaka kommentarer som hänger i luften, man förstår att det är
något som personen fått skickat till sig på internet och som är kvar i personernas tankar.
Annars finns inte mycket likheter mellan de två scenerna i de olika reklamfilmerna, den i SJ
är mer melankolisk och nedtonad medan scenen i Gillettes film är dramatisk och snabb. I
båda fallen säljer man åsikten att mobbing inte är okej och att man är emot det (Strömbäck,
2009).
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Gillette ‘The men can be’, 0:16, Youtube, 2019

SJ ‘Linneas Resa’, 0:23, Youtube, 2018
Richard Sennett pratar (2007) om varumärkes guldplätering, ett sätt för företag att snabbt
ändra sin image genom ytliga förändringar. Alla tre reklamfilmer försöker få konsumenten att
tror att allt företagen gör är bra, då det är det budskapet som de vill påskina. Människor som
Liv Strömquist har till exempel visat på att ytan inte speglar allt (Strömqvist, 2016)

5.3 Pinkwashing, femvertising och toxisk maskulinitet
Winnie Harlow säger i H&Ms #Ladylike reklamfilm:
We’re trying to open the box, we’re not trying to create another box where it’s like, #ladylike
means XYZ, no, ladylike should mean whatever it means to you.
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Winnie Harlow 0:37-0:47

H&M har fler feministiska roller och symboler och vill sälja dem alla. De vill få med sig alla
oavsett hur de tolkar #ladylike, alla kan tolka det olika, och alla kan köpa deras tröja som det
står feminist på. Men bara för att det står feminist på en tröja betyder det inte att H&M är
feminister, det visar snarare på pinkwashing och femvertising. Deras reklam stämmer inte
överens med hur deras företag ser ut. De skulle exempelvis kunna ha fackförbund för sina
anställda eller ge dem mer lön och bättre arbetsförhållanden än de hade när reklamen kom
(Kyeyune Backström, 2016). Men det H&M gör är att sälja kläder och tjäna pengar, och att
göra feministisk reklam kan locka köpare som vill ha och äga symbolen feminist. Eftersom
att dessa blivit fler har reklamen som använder sig av feministiska symboler kopplade till sitt
företag ökat (Jakstrand, 2017).

H&M, 2019
Det finns en fara med att reklam approprierar trender som är att saker blir otrendiga efter ett
tag eller att det kommer en motreaktion, det är själva premissen för vad en trend är, att det är
just nu (Wilén, Alsén, 2010), så om det är trendigt att vara feminist nu kan det senare bli
trendigt att vara något annat och då kommer H&M och andra att appropriera det istället.
Winnie Harlow säger i början av H&Ms film “I’m Winnie Harlow and I’m not a trend”, så
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H&M är medvetna om problemet, eller snarare vet de hur kritiken kommer att gå och
stålsätter sig redan innan.

Även Gillette har stålsatt sig för den sortens kritik. I slutet på Gillettes reklam ser vi en text
där de uppmanar till att gå in på sidan thebestmencanbe.org (Youtube, 2019). På den sidan
skriver de om att de vill skänka pengar till organisationer och samarbeta med organisationer
som jobbar för jämställdhet och mot toxisk maskulinitet. Detta initiativ visar på att de tänkt
på att en viss typ av kritik kan komma om att de bara pratar om saker men inte gör någon
skillnad. Genom att skänka pengar till organisationer visar de på att de visst gör något också.
De använder också orden “take action” (Youtube, 2019) för att visa på detta. De konstruerar
varumärket på ett sätt som gör att folk vill associeras med dem (Galli, 2012), samtidigt som
de vill kännetecknas av aktivismen för jämställdhet och mot toxisk maskulinitet. Samtidigt
använder de sig av denna sortens jämställdhetsaktivism, för det har större chans att spridas på
sociala medier samt bidra till en trovärdig förställning av produkten och varumärket
(Hornewall, Netterlid, Srdic, 2015).
H&M reklamen anspelar lite på “we can do it” symbolen, starka kvinnor och spelar på
känslan att känna sig stark som kvinna.

The National Museum of American History, u.å.
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H&M ‘Winnie Harlow for H&M #Ladylike’, 0:40, Vimeo, 2017
De vill ge en känslan av att man blir stärkt och kanske till och med stärker andra av att handla
hos H&M. Så vi vet att H&M har dåliga arbetsförhållanden för kvinnorna på deras fabriker i
U-länder, men om H&M hyser äkta feministiska åsikter om kvinnorna i västvärlden eller om
även det endast handlar om pengar kan man inte veta helt säkert. Enligt Raoul Gallis teori
(2012) är det endast pengar företag tänker på.
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6. Slutsats
Genom att studera scener ur reklamfilmerna och se till teorier och forskning har vi kommit
fram till olika sätt som företagen använder sig av symbolisk makt, bland annat genom att
fokusera på att väcka känslor och uppmana folk till förändring, att ha med personer med makt
och att säga att man står för populära åsikter som feminism och jämställdhet. Vad som inte
bör glömmas är det faktum att företagens huvudsakliga mål med reklam är att tjäna pengar.
Reklamfilmerna som har analyserats använder sig alltså av aktivism på olika sätt för att sälja
sina produkter. Av den anledningen är det en lukrativ business, annars hade inte företagen
använt sig av just den strategin.
I inledningen berättas det kort om reklamens historia och hur den utvecklas under de senaste
hundra åren. Under 1970-talet växten en ny marknadsföringsstrategi fram. En sådan som
skulle knyta band till konsumenten (Stendahl, 2016). Något som idag har accelererats, där
influencers säljer varor med hjälp av sina personligheter (Baudrillard, 1998). Idag är en nära
relation med konsumenten en stor del av marknadsföringsstrategin, men influencers i spetsen
(IRM, 2018). Med hjälp av feministiska och anti-maskulina symboler vill företagen påskina
att de gör något bra. Deras branding går ut på att polera ytan så att folk får bra konnotationer
när de hör respektive varumärke. I reklamerna är inte ens produkterna i fokus. De vill snarare
sälja en livsstil, eller åsikter (Strömbäck, 2009). Med hjälp av jämställdhetsargument vill de
visa vad som är okej och inte okej, och stärka sitt varumärke på det viset. Det är tydligt att de
går ifrån de typiskt könsnormerna som Judith Butler talade om i sin essä (1988). De försöker
utmana könsrollerna.
Den första frågeställningen huruvida det förekom symbolisk makt i reklamfilmerna är
besvarad och svaret blev ja. Huruvida deras intention var att förmedla sig makt är svår att
tolka, men i och med att till exempel Gillette hänvisar till en hemsida där man arbetar mot
jämställdhet och toxisk maskulinitet är det tydligt att de använder sin plattform för att sprida
en aktivism. Gillette vill marknadsföra sig som en aktör på marknaden som bryr sig om de
rådande strömmarna efter #metoo. Just frasen #metoo är med i reklamen (Youtube, 2019).

I SJ’s fall använder de sig av en influencer med stort följe, nämligen Linnéa Claesson som
gjort sig en karriär på att arbeta mot sexuella trakasserier och för feminism
(Reklamombudsmannen, 2018). Hennes makt i social medier gör att reklamen blir
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trovärdigare (Hornewall, Netterlid, Srdic, 2015). Linnea Claesson står för feminism och i och
med att hon är med tänker man att det måste betyda att SJ har en bra policy angående
feminism, annars hade hon inte tackat ja till att medverka då hennes medverkan legitimerar
SJ’s ställningstagande i frågan om sexuella trakasserier och feminism.

Samma gäller H&M som väljer att ha Winnie Harlow som ansiktet utåt för #ladylike. Med
hennes hudanomali signalerar H&M att man är vacker oavsett. Genom att låta henne prata
om sina upplevelser och hennes tankar och feminism utsöndras en sorts symbolisk makt som
får konsumenten att vilja förknippas med H&Ms normbrytande agenda.

Den andra frågeställningen handlar om symboler personalization och branding och hur
reklamfilmer använder sig av dessa. I analysen kom det fram ett par olika symboler som
används flitigt, bland annat spegeln som representerar förnyelse och självrannsakan och
förebilden som symbol. Förebilden blev även ett exempel på personalization, att de vill sälja
en livsstil och personlighet likt den förebilden i filmen är förknippad med. I alla tre filmerna
förekom mycket branding, de gör reklam för sitt varumärke snarare än sina produkter.

Den sista frågeställningen är vad reklamerna använder sig av för feministiska symboler och
jämställdhets argument. Alla reklamer har tagit symbolen feminist, H&M och Gillette på så
sätt att de pratar om feminism i filmen och SJ på så sätt att de har med Linnea Claesson som
feministisk symbol.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att dessa tre reklamfilmer använder sig av symbolisk
makt, branding, femvertising, personalization och symboler. Reklamerna fokuserar inte på
varor, utan snarare varumärket i stort och åsikter för att sälja sina produkter.
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7. Fortsatt arbete
Man skulle kunna göra en enkätundersökning om hur personer uppfattar reklamerna och om
man vill gå ett steg längre skulle man kunna göra en undersökning med personer i branschen
och om hur de tänker. Att se det “från insidan” hade varit intressant och givande, så att man
kan höra hur skaparna menar på att de tänker och tolka deras ord. Det hade varit intressant att
ta fram mönster inom reklam och marknadsföring och jämföra med försäljningssiffror. Det
skulle även kunna göras liknande analyser ur ett marknadsföringsperspektiv för att
komplettera det media- och kommunikationsvetenskapliga perspektivet som använts i denna
uppsats.

46

8. Källor
Böcker:
Barthes, R. (1964). Elements of semiology. (1 uppl.) New York: Hill and Wang.
Baudrillard, J. (1998). The consumer society myths & structures. (övers. Sage publications, 1
uppl.) Nottingham: Sage publications. Red. Featherstone, M.
Berglez, P & Olausson, U. (2012). Mediesamhället centrala begrepp. (1 uppl.) Lund:
Studentlitteratur AB.
Broady, D. (1991). Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den
historiska epistemologin Stockholm: HSL Förlag.
Ekström, M. (2008). Mediernas språk. (1 uppl.) Stockholm: Liber.
Galli, R. (2012). Varumärkenas fält: produktion av erkännande i Stockholms reklamvärld. (1
uppl.) Hämtad från https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:541869/FULLTEXT01.pdf
Hall, S. (red.). (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (1
uppl.) Hämtad från
https://books.google.se/books?id=dAqycFD4PBsC&dq=bibliogroup:%22Representation:+Cu
ltural+Representations+and+Signifying+Practices%22&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwibw8
WlrYnhAhUD2aYKHaCdAtwQ6wEILDAA
Lindgren, S. (2017). Digital media and society (1. uppl.) London: Sage publications.
Ottosson, M & Parment, A. (2016). Hållbar marknadsföring: hur sociala, miljömässiga och
ekonomiska hänsynstaganden kan bidra till hållbara företag och marknader. (1 uppl.) Lund:
Studentlitteratur
Sennett, R. (2007). Den nya kapitalismens kultur. (Ö, Sjögren, övers. 1 uppl.) Stockholm:
bokförlaget Atlas
Strömbäck, J. (2009). Makt medier och samhälle. (1 uppl.) Stockholm: SNS förlag.
Thompson, J. B. (1995). Medierna och moderniteten (övers.Torhell, S-E, 4. uppl.) Göteborg:
Bokförlaget Diadalos.
Webbsidor:
Annonsera mera. (u.å.). Reklamen finns överallt. Hämtad 2019-03-17 från:
http://www.annonseramera.se/reklamen-finns-overallt/
Centrum för konsumptionsvetenskap. (2015) Marknadsfeminism - kommersialisering av
genus och jämställdhet. Hämtad 2019-03-17 från:
https://cfk.handels.gu.se/forskning/forskningsprojekt/marknadsfeminism

47

Contentor. (2018). Så funkar influencer marketing. Hämtad 2019-03-16 från
https://contentor.se/sa-funkar-influencer-marketing/
de-Vries, R & Thorbjörnsson, H. (2019). Forntidens Egypten. Hämtad 2019-03-17 från
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntiden-och-antiken/forntidens-egypten#
Gillette. (2019). The best men can be. Hämtad 2019-03-17 från
https://gillette.com/en-us/the-best-men-can-be
H&M gruppen. (u.å.). 2010 och framåt. Hämtad 2019-03-17 från
https://about.hm.com/sv/about-us/history/2010-and-onward.html
H&M gruppen. (u.å.). Fem år i sammandrag. Hämtad 2019-03-17 från
https://about.hm.com/sv/investors/five-year-summary.html?fbclid=IwAR0AEnMb8UP0B9lcgDZHrphlf-VUl8B6w7VFzjMJ2gIAWSLFvbqf6mO3ik
H&M magazine. (2016). What it means to be #ladylike. Hämtad 2019-03-17 från
https://www2.hm.com/sv_se/life/culture/inside-h-m/what-it-means-to-be--ladylike.html
Ingemarbergman.se. (2011). Bakom spegeln. Hämtad 2019-03-17 från
http://www.ingmarbergman.se/universum/bakom-spegeln
Instagram. (2016). leifstromquist. Hämtad 2019-03-17 från:
https://www.instagram.com/p/BLI1sX4jz4I/?utm_source=ig_embed
Instagram. (2019). assholesonline. Hämtad 2019-03-17 från:
https://www.instagram.com/assholesonline/?hl=en
Instagram. (2019). linneaclaesson. Hämtad 2019-03-17 från:
https://www.instagram.com/linneaclaeson/?hl=en
Instagram. (2019). winnieharlow. Hämtad 2019-03-17 från:
https://www.instagram.com/winnieharlow/?hl=en
Institutionen för reklam- och mediastatistik. (2018). Internationella reklammarknader 2017.
Hämtad 2019-03-17 från https://www.irm-media.se/nyheter/2018/internationellareklammarknader-2017
Institutionen för reklam- och mediastatistik. (2018). Investeringarna i influencer marketing
växer kraftigt. Hämtad 2019-03-17 från
https://www.irm-media.se/media/2095/irm-press-release-influencer-marketing-2018.pdf
Nationalencyklopedin. (u.å). Reklam. Hämtad 2019-03-17 från
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reklam
Nationella sekretariatet för genusforskning. (2018). Performativitet. Hämtad 2019-03-17 från
https://www.genus.se/ord/performativitet/
Reklamombudsmannen. (2018). Beslut. Hämtad 2019-03-19 från
https://reklamombudsmannen.org/uttalande/sj4
48

Resumé. (2019). Hämtad 2019-03-17 från
https://www.resume.se/taggar/h/hm/
SJ. (u.å.). Hämtad 2019-03-17 från:
https://www.sj.se/sv/om/om-sj.html
Statens medieråd. (2017). Olika typer av reklam. Hämtad 2019-03-17 från:
https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/sj-s-nya-normbrytande-reklamfilm6829038
The National Museum of American History. (u.å.). "We Can Do It!". Hämtad 2019-03-19
från http://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_538122
Tidningsartiklar:
Burke, L. (2018, 9 mars). The #MeToo shockwave: how the movement has reverberated
around the world. The Telegraph. Hämtad från
https://www.telegraph.co.uk/news/world/metoo-shockwave/
Chabaan, S. (2013, 17 april). Agenturer värvade modeller utanför anorexiklinik. Metro.
Hämtad från
https://www.metro.se/artikel/agenturer-värvade-modeller-utanför-anorexiklinik-xr
Hagström, M. (2013 26 januari). ”Deras situation liknar slaveri”. Svenska Dagbladet [SVD] .
Hämtad från:
https://www.svd.se/deras-situation-liknar-slaveri
Hartelius, A. (2018, 3 juli). SJ fortsätter det normbrytande konceptet med tre nya
reklamfilmer. Resumé. Hämtad från:
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/07/03/sj-fortsatter-det-normbrytande-konceptetmed-tre-nya-reklamfilmer/
Hemlin, C. (2017, 8 februari). Regnbågsflaggan – vad står den för?. Ottar. Hämtad från
https://www.ottar.se/artiklar/regnb-gsflaggan-vad-st-r-den-f-r
Hess, A. (2019, 16 januari). Gillette's toxic masculinity ad earned a mixed response—but
research supports the message. Consumer News and Business Channel [CNBC]. Hämtad från
https://www.cnbc.com/2019/01/16/scientists-agree-with-the-message-of-gillettes-toxicmasculinity-ad-.html
Håkansson, H. (2017). Linnea Claesson medverkar i Lykos senaste kampanj “Women
highlightled by Lyko”. My News desk. Hämtad från:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/linnea-claesson-medverkar-i-lykos-senastekampanj-women-highlighted-by-lyko-2132896
Häggström, A. (2019, 16 januari). Gillette-reklamen skapar ilska – män uppmanar till bojkott.
Expressen. Hämtad från

49

https://www.expressen.se/dinapengar/gillette-reklamen-skapar-ilska-man-uppmanar-tillbojkott/
Hörner Kloo, V., Bederoff, J., Fjällborg, U., Skarin, U., Lindsten, P. O., Byttner, K. J. (2018,
3 maj). Här är näringslivets 125 mäktigaste kvinnor 2018. Veckans affärer [VA]. Hämtad
från
https://www.va.se/nyheter/2018/03/05/har-ar-naringslivets-125-maktigaste-kvinnor-2018/
Komar, M. (2016). The Sneaky, Manipulative History Of Why Women Started Shaving.
Bustle. Hämtad från:
https://www.bustle.com/articles/196747-the-sneaky-manipulative-history-of-why-womenstarted-shaving
Kyeyune Backström, V. (2016, 19 oktober). Kvinnligt slavarbete bakom din nya tröja.
Expressen. Hämtad från: https://www.expressen.se/kultur/kvinnligt-slavarbete-som-syns-isommarna/
Kärnstrand, M. (2017, 14 oktober). Greenwashing - en grön gråzon. GöteborgsPosten [GP].
Hämtad från: http://www.gp.se/livsstil/greenwashing-en-gr%C3%B6n-gr%C3%A5zon1.4720804
Lindholm, J & Dahlström. L. (2018, 2 maj). Så påverkar reklamen dig. YLE. Hämtad från:
https://svenska.yle.fi/artikel/2015/05/02/sa-paverkar-reklamen-dig
Malm, S. (2001, 6 april). Ulf Peder Olrog - Ulf Peder Olrog sjunger egna verk. Svenska
dagbladet [SvD]. Hämtad från:
https://www.svd.se/ulf-peder-olrog-ulf-peder-olrog-sjunger-egna-verk
Mullan, J. (2010, 30 oktober). Ten of the best mirrors in literature. The Guardian. Hämtad
från https://www.theguardian.com/books/2010/oct/30/john-mullan-mirrors-literature-review
Nilsson, T. (2019, 24 januari). P&G: Gilletteförsäljningen opåverkad av reklamkampanjen.
Resumé. Hämtad från: https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2019/01/24/pggilletteforsaljningen-opaverkad-av-rekklamampanjen/
Oxell, A. (2019, 17 januari). Amanda Oxell: Därför kommer Gillette tjäna på omtalade
filmen. Resumé. Hämtad från
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2019/01/17/amanda-oxell-darfor-kommer-gillettetjana-pa-omtalade-filmen/
Palmén, E. (2017 3 mars). Pinkwashing. Djungeltrumman. Hämtad från:
www.djungeltrumman.se/pinkwashing/
Rågsjö Thorell, A. (2019, 15 januari). Gillette ifrågasätter mansrollen – 30 år efter den
ikoniska reklamfilmen. Resumé. Hämtad från:
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2019/01/15/gillettes-klassiska-reklamfilm-firar-30-ar-ifragasatter-mansrollen-efter-metoo/
Sant, R. (2019, 16 januari). Social Campaign Analysis — Gillette “The Best Men Can Be”
Medium. Hämtad från
50

https://medium.com/@richardtsant/social-campaign-analysis-gillette-the-best-men-can-be86523b024c6e
Scherker, A. (2014, 7 oktober). Whitewashing Was One Of Hollywood’s Worst Habits. So
Why Is It Still Happening? Huffington Post. Hämtad från
https://www.huffingtonpost.com/2014/07/10/hollywoodwhitewashing_n_5515919.html?guccounter=1
Schultz, M. (2017, 30 december). Metoo-strukturer kan inte dömas – bara individer. Svenska
dagbladet [SvD]. Hämtad från
https://www.svd.se/metoos-systemkritik-uppenbara-problem
Setzman, A. (2017, 25 augusti). 50 000 applåderade för jämställd idrott. My Newsdesk.
Hämtad från: http://www.mynewsdesk.com/se/stadium_/pressreleases/50-000-applaaderadefoer-jaemstaelld-idrott-2121842
Stendahl, J. (2016, 16 februari). Reklamens historia – från väggmålning till varumärke.
Centrum för näringslivshistoria, Hämtad från:
https://naringslivshistoria.se/bizstories-nyheter/naringslivshistoria/reklamens-historia-franvaggmalning-till-varumarke/
TT. (2017, 18 juli). Forskare: Det är en myt att sex säljer. SVT. Hämtad från:
https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/forskare-det-ar-en-myt-att-sex-saljer
TT. (2018, 10 oktober). Det tog ett år – nu tar #metoo fart i Indien. Aftonbladet. Hämtad från
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/WLMl6G/det-tog-ett-ar--nu-tar-metoo-fart-i-indien
Thambert, F. (2015, 5 Oktober). Efter sexism-kritiken – American Apparel ansöker om
konkursskydd. Resumé. Hämtad från
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/10/05/efter-sexism-kritiken--american-apparelansoker-om-konkurs/
Tillberg, A. (2017 6 april). Säljande feminism. Nationella sekretariatet för genusforskning.
Hämtad från: https://www.genus.se/nyhet/saljande-feminism/
Törner, A. (2016, 30 juni). Så mycket lägger svenska annonsörer på reklam. Dagens media.
Hämtad från:
https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/sa-mycket-lagger-svenska-annonsorer-pareklam-6588948
Yoldas, A. (2018, 11 november). Samra, 18: Behöver inte skämmas för att man är ett offer.
Expressen. Hämtad från: https://www.expressen.se/nyheter/qs/ett-ar-efter-metoo/
Uppsatser och akademiska tidskrifter:
Berglinden, E. (2009). Makt, Internet & Människor: En studie i hur internet kan påverka
symboliska maktstrukturer. (C-uppsats, Högskolan i Halmstad, Halmstad). Hämtad från
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:325604/FULLTEXT01.pdf

51

Butler, J. (1988). Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology
and Feminist Theory. The Johns Hopkins University Press, 40(4), 519-531.
http://www.jstor.org/stable/3207893
Carlsson, C., Esseveld, J., Goodman, S., Widerberg, K. (1983). Om patriarkat: en kritisk
granskning. Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1(4), 55-69.
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/1625/1427
Flyman, S. (2008). Recension av Richard Sennett, Den nya kapitalismens kultur. Sociologisk
forskning, 4(08), 113-115. http://www.politiken.se/tidskrifter/sf/sf08/sf0804-12.pdf
Hornewall, S., Netterlid, K., Srdic, A. (2015). FEMVERTISING: Icke stereotypisk reklam
med kvinnostärkande budskap. (Kandidatuppsats, Handelshögskolan, Stockholm). Hämtad
från http://arc.hhs.se/download.aspx?MediumId=2780
Hornsved, E. (2017). ”Make Feminism Radical Again”: En ideologikritisk undersökning av
H&M:s användning av feministiska budskap, och dess konsekvenser för feminismens
politiska agenda. (Kandidatuppsats, Stockholms universitet, Stockholm). Hämtad från
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1180841/FULLTEXT01.pdf
Jakstrand, K. (2017). På kvinnornas sida? Hur unga kvinnor upplever reklam med
feministiska och normbrytande budskap. (Masterexamen, Lunds Universitet, Lund). Hämtad
från
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8918583&fileOId=89185
84
Jurgess, T. (2011). Windows and mirrors: metaphor and meaning in cinemas past and
present. (partial fulfillment of the requirement for the degree of master of arts, University of
Florida, Gainesville). Hämtad från
http://ufdcimages.uflib.ufl.edu/UF/E0/04/30/10/00001/jurgess_t.pdf?fbclid=IwAR2GBSgfJH
ZnHB8GGtd3dEFFBAkqxBVynkufMiMdM4W5rK-9e4_iGUxNpeY
Ornowska, K., Morby, N. (2017). Feminism på köpet: En uppsats om identitetsskapande i ett
konsumtionssamhälle. (L2 - 2nd term paper (old degree order), Lunds Universitet, Lund).
Hämtad från
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8930720&fileOId=89307
32
Sudha, M., & Sheena, K. (2017). Impact of Influencers in Consumer Decision Process: the
Fashion Industry. SCMS Journal of Indian Management, July-September. 14-30.
https://www.scms.edu.in/uploads/journal/articles/article_12.pdf
Wilén, L., Alsén, L. (2010). Hur skapas en trend?: En kreativ process eller en konsekvens av
en ekonomisk strategisk drivkraft?. (Högskoleexamen, Textilhögskolan, Borås). Hämtad från
http://bada.hb.se/bitstream/2320/7716/1/2010.12.7.pdf
Writz, J. G., Sparks, J. V., Zimbres, T. M. (2013). The effect of exposure to sexual appeals in
advertisements on memory, attitude, and purchase intention: a meta-analytic review.
International Journal of Advertising, 37(2), 168-198.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02650487.2017.1334996
52

Radio:
SWR2. (2017). Jean Baudrillard und die kultur der simulation. SWR2 Wissen. Hämtad från
https://open.spotify.com/episode/6GnjrUy986rDQKvjx8yx8E
Söderholm, O, Johansson, N & Lundqvist, M. (2018). avsnitt 207 Toleranta tåg. Lilla Drevet.
Hämtad från https://play.acast.com/s/lilladrevet/207.tolerantatag
Filmer:
Gillette. (2019). We Believe: The Best Men Can Be | Gillette (Short Film). Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=koPmuEyP3a0
TBWA Stockholm. (2018). SJ – Linnéas resa. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=wv2P5Hj3BRE
Amber Grace Johnson. (2017). Winnie Harlow for HM #Ladylike. Hämtad från
https://vimeo.com/185886180
Gillette Italia. (2011). Le Pubblicità Storiche di Gillette: The Best a Man Can Get. Hämtad
från https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=sgqkiDx7J6I
Föreläsning
Foster, T. (2007). Jag som varumärke, M0029N, LTU. Hämtad 2019-03-20 från
https://www.ltu.se/edu/course/M00/M0029N/M0029N-Jag-som-varumarke1.70183?kursView=kursplan

53

