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Purpose/ Aim: The aim of this study was to examine the representation of gender in 

advertising that has both men and women as the primary audience. The aim of the study 

was to investigate how Gucci has chosen to represent men and women in their advertising 

campaigns 2003 and 2013. 

Material/ Method: A semiotic analysis was performed by using three images from 

Gucci's spring/ summer campaign for Tom Ford in 2003, and three images from Gucci's 

spring/ summer campaign for Frida Giannini in 2013. 

Main result: The results showed that there was a clear difference between Ford and 

Gianninis ways of representing women and men in the two advertising campaigns. The 

women in Fords campaign 2003 are presented as sexual objects and represented by the 

male pornographic imagination and portrayed as sexual eye-catchers while the men are 

portrayed as addicted to sex. Frida Gianninis advertising images is a contrast of Ford 

pornographic portrayal of women. Giannini presents women as confident individuals 

while the man is represented as feminized and androgynous in his appearance.  

Keywords: gender, feminism, representation, Gucci, Tom Ford, Frida Giannini, semiotic 

analysis 
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Sammanfattning 

 

Avsikten med uppsatsen är att undersöka representationen av genus i reklam som har 

både män och kvinnor som primär målgrupp.  Syftet är att undersöka hur Gucci har 

framställt kvinnor och män i sina reklamkampanjer för vår/sommar 2003 och 2013. 

Undersökningen har utförts med stöd av det semiotiska perspektivet genom en analys av 

tre bilder från Guccis kampanj för Tom Ford 2003 samt tre stycken bilder från Guccis 

kampanj för Frida Giannini 2013. Frågeställningarna har besvarats med stöd av 

feministisk teori.  

 

Uppsatsens frågeställningar är: 

 

 Hur framställer Gucci och Tom Ford kvinnan respektive mannen i 

reklamkampanjen från 2003?  

 Hur framställer Gucci och Frida Giannini kvinnan respektive mannen i 

reklamkampanjen från 2013?  

 

Resultaten visade att det var en tydlig skillnad mellan Fords och Gianninis framställning 

av kvinnor och män i de olika reklamkampanjerna. Kvinnorna som representerar Tom 

Fords reklambilder Gucci 2003 framställs som sexuella objekt och uppmanar män att 

utöva sin makt över kvinnor som befinner sig i en underordnad position. Kvinnan i Fords 

kampanj representeras genom den manliga pornografiska fantasin och framställs som ett 

sexuellt blickfång samtidigt som mannen framställs som sexfixerad. Fords representation 

av genus uppmanar män att objektifiera och nedvärdera kvinnor för att upprätthålla 

manlig dominans. Frida Gianninis reklambilder är en tydlig motsats av Fords 

pornografiska framställning av kvinnor. Giannini framställer kvinnorna som självsäkra 

individer samtidigt som den man som representeras är feminiserad och androgyn i sitt 

utseende. Kvinnorna visar medvetet upp sig själva för att det passar deras frigivna 

intressen. Gianninis reklambilder representerar en tillbakagång genom användandet av 

modernitet och arv för ett sofistikerat varumärke. 
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 1. Inledning  

 

Kanske mer än någon annan typ av medieinnehåll har reklam varit föremål för omfattande 

feministisk kritik och diskussion. Reklam som framställs som någonting naturligt, och delar av vår 

vardag är skapade utifrån konstruktioner och sociala uppfattningar om 

kön. Reklamen kan betraktas som en spegel av det omgivande samhället och konstruerar vår 

identitet, vad vi konsumerar och hur vi ska se ut. Reklam producerar kulturella värden som inte har 

någon koppling till den produkt som ska säljas. Vi konsumerar företagens reklam för att vi vill se ut 

som modellerna i reklambilderna eller uppnå en viss materialistisk status. Det råder ingen tvekan om 

att kön och könsroller är viktigt i reklam, annonsörer återger inte bara idéer om hur män och kvinnor 

ska se ut men är också med och skapar dem genom de modeller som lyfts fram och förmedlar 

genuspositioner. Enligt Anja Hirdman Tilltalande Bilder (2002) är en stor del av medieutbudet 

format utifrån idéer om vad kvinnor och män kan tänkas vilja se, läsa eller höra om. Detta ständiga 

definierande skapar en medial produktion av genus där antaganden kring vilka vi är styr vad som ska 

talas om, och hur (Hirdman 2002: 8).   

 

Utgångspunkten för analysen är två reklamkampanjer från det exklusiva modehuset Gucci som är ett 

internationellt lyxvarumärke som säljer dam och herrkläder samt skönhet och accessoarer. 

Reklamkampanjerna som analyseras publicerades i samband med vår/ sommar kollektionen 2003 

samt 2013. Valet av reklamkampanjen Gucci vår/sommar 2003 grundar sig i att jag anser att 

reklamkampanjen är sexuellt provocerande. Provokationen grundar sig i att företaget marknadsför 

sina produkter genom att skildra avklädda kvinnor vilka framställs som sexuella objekt genom ett 

medvetet perspektiv, designern är med och säjer sina kläder genom reklambilderna.  

 

Kvinnorna i reklamkampanjen medverkar för att bli betraktade, de framställs som dekorativa 

ingredienser när deras kroppar exploateras. Betraktaren ser kvinnorna i närbilder. Detaljer är fokus 

såsom deras djupa urringningar eller blottade underliv. Kvinnornas framställning i reklamkampanjen är 

enbart kroppslig. De skapar kontakt med mottagaren genom att anspela på sex.  Samtidigt presenteras 

männen i reklamkampanjen fullt påklädda med välskräddade kläder. Vilket skapar en kontrast till de 

lättklädda kvinnorna. Genom att kvinnorna sexualiseras och objektifieras samtidigt som männen 

framställs med makt och värdighet. Det etiska perspektivet är av vikt i denna uppsats, det handlar om att 

bygga upp och hålla vid liv en medvetenhet och diskussion om hur man bör handla. Etiska aspekter är 

särskilt viktiga i forskningen då de har stor påverkan på samhället (Vetenskapsrådet).   
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Reklamkampanjen som representerar vår/sommar 2003 är en avvikelse från varumärket. Gucci är ett 

varumärke som representerar klass, stilfullhet, lyx och skönhet. Kampanjen tänjer på gränserna genom 

sin pornografiska framställning och Tom Fords framställning av den moderna kvinnan. Tom Ford är 

världskänd för att skapa kontroversiella annonser. Hans tidigare annonser anspelar ofta på sex och 

porträtterar många gånger nakna män eller kvinnor som framställs på ett utmanande sätt. Dessa 

reklambilder visar hur sexuella referenser som används i pornografi införlivas i vanlig reklam för att 

sälja kläder till konsumenterna. Vad som gör reklamkampanjen intressant är Tom Fords förändring av 

Gucci och hur han lyckades vända ett företag med svåra ekonomiska problem till en 

framgångssaga. Företaget var i en svår ekonomisk situation när Ford tog över. Tom Fords 

reklamkampanjer visar hur sex och nakenhet säljer, vilket kom att bli en kommersiell katapult som 

vänder ett företag i kris. En framgång som bygger på kraften i Fords pråliga vision och 

ohämmade envishet som designer.   

  

Enligt Graydon Carter Tom Ford (2004) var det exklusiva varumärket Gucci under 1960-och 1970-

talet höjdpunkten av vad som betraktades som chict, tack vare ikoner som Audrey Hepburn, Grace 

Kelley och Jacqueline Onassis. Men genom 1980-talet hade Gucci förlorat sitt attraktiva rykte och 

kom att bli ett smaklöst varumärke som såldes på flygplatser och hade djupa ekonomiska svårigheter. 

Men i oktober 1990 trädde en cool tjugonio-åring vid namn Tom Ford in i Gucci. 

Tom Ford skapade föremål för Gucci som successivt väckte varumärket från de döda. Tillväxten 

på Gucci var inte likt något som någon någonsin tidigare hade sett. Vid det sena nittiotalet gick köerna 

till Guccis butiker långt utanför dörren. Tom Ford hade därmed förvandlat ett krisdrabbat företag till ett 

glamoröst globalt imperium (Foley 2004: 15 16).  

  

En reklambild under Tom Fords regi som har väckt uppmärksamhet världen över är en 

reklambild från varumärkets vår/sommar kollektion. Annonsen är en del av en hel 

kampanj från vår/ sommar kollektionen 2003. Reklambilden skildrar en modell med 

långa ben som står med fötterna isär, mellan hennes ben står en ung man på knä. 

Samtidigt som mannen tittar på använder hon sin tumme för att dra ner sina underkläder, 

vilket avslöjar hennes könshår som är rakat till ett Gucci "G" (Merskin 2006: 210). 

Annonsen utlöste stark kritik mot representationen av genus i kampanjen och krönikören 

Bel Mooney från tidningen Daily Mail kom att fördöma kampanjen genom att hävda att 

framställningen av genus inte var mycket bättre än "hallickar och de kvinnor som 

annonserar sina sexuella tjänster i telefon kurer". Annonsen fick 16 klagomål 
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till Advertising Standards Authority, vilket är reklamombudsmannens brittiska 

motsvarighet, med klagomål riktade mot att Guccis vår/sommar kampanj 2003 var 

kränkande och sexuellt suggestiv. Till sitt försvar uttalade sig Gucci 

och sade att annonsen var avsedd att vara den ultimata ironiska vitsen för 

ett sexigt varumärke i en ålder som präglas av logotyper på kläder och accessoarer. 

Gucci ansåg vidare att bilden var lekfull och visade hur män och kvinnor sexuella roller 

hade förändrats (http://www.guardian.co.uk).   

  

Utgångspunkten för uppsatsen är en jämförelse av Fords provocerande reklambilder med 

de reklambilder som Frida Giannini står bakom tio år senare för att undersöka hur 

framställningen av kvinnor och män ser ut i Guccis 2013 kampanj. Avsikten är att 

undersöka hur kvinnor och mäns sexuella roller har förändrats och huruvida det finns 

en kontrast i dagens reklambilder jämfört med tio år sedan inom samma 

varumärke. Reklambilderna representerar två olika perioder vad gäller Guccis sätt att 

marknadsföra sina kläder. Gianninis reklambilder är en övergång och kan betraktas som 

en kontrast i jämförelse med Tom Fords reklambilder 

2003. Guccis reklambilder idag representerar förändring och är en återgång till det 

klassiska och riktar sig till en mer sofistikerad klientel. Giannini visar upp sexiga kläder 

på ett stilfullt sätt som knyter an till den lyx som varumärket representerar. 

  

1.1 Syfte  

Min avsikt med denna uppsats är att undersöka representationen av genus i reklam som 

har både män och kvinnor som primär målgrupp.  Syftet med studien är att undersöka hur 

varumärket Gucci har framställt kvinnor och män i sina reklamkampanjer för herr/ 

damkläder från 2003 och 2013. Mitt analytiska intresse har att göra med uttrycksmässiga 

aspekter och bildens retoriska uppgift i reklamen. Jag kommer att studera hur kvinnan 

respektive mannen representeras i reklambilderna. 

 

 

 

 

 

 

http://www.guardian.co.uk/
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1.2 Frågeställningar  

 Hur framställer Gucci och Tom Ford kvinnan respektive mannen i 

reklamkampanjen från 2003?  

 Hur framställer Gucci och Frida Giannini kvinnan respektive mannen i 

reklamkampanjen från 2013?  

  

1.3 Material och avgränsning  

Analysmaterialet består av totalt sex stycken reklambilder som är representativa 

för lyxvarumärket Gucci. Reklambilderna marknadsför Guccis herr och damkläder och 

representerar vår/sommar kollektionen 2003 samt 2013.  Bilderna representerar Guccis 

Ready-to-wear kollektion, vilket innebär de kläder som konsumenten kan köpa i butik.   

De tre reklambilder som representerar Guccis vår/ sommar kollektion 2003 är hämtade 

från en bok om Tom Fords liv som designer på modehuset Gucci författad av Bridget 

Foley Tom Ford (2004).  

 

På Guccis officiella hemsida Gucci.com. finns det totalt 19 stycken bilder som 

representerar Gucci vår/sommar 2013. Reklambilderna omfattar även andra genrer såsom 

accessoarer, glasögon och solglasögon. Endast tretton av bilderna på Guccis hemsida är 

representativa för genren herr och damkläder och sex stycken av dessa bilder 

representerar genren accessoarer med glasögon, solglasögon och accessoarer. Uppsatsen 

är strategiskt avgränsad och fokuserad på genren herr och damkläder som de utvalda 

reklambilderna representerar. Totalt tre stycken reklambilder har valts ut för att 

undersöka hur Giannini representerar kvinnor och män i sina reklambilder, två 

reklambilder med kvinnor samt en bild med en man och en kvinna. I de tretton bilder som 

är representativa för genren herr/damkläder är kvinnor överrepresenterade och framställs 

i tolv av dessa bilder och tillsammans med män i två av bilderna. Urvalet av 

reklambilderna är baserat därefter. De totalt sex utvalda reklambilderna framställer både 

kvinnor och män i olika situationer. I de reklambilder där endast kvinnor är framträdande 

kommer jag att studera hur kvinnorna framställs inför den manliga betraktaren. I analysen 

genomförs en enskild analys av varje bild från reklamkampanjerna. I slutsatsen kommer 

jag att reflektera, argumentera samt diskutera kring respektive reklamkampanj som 

helhet.  
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1.4 Disposition  

Uppsatsens första del inkluderar ett bakgrundskapitel där jag introducerar det exklusiva 

varumärket Gucci. I denna del presenterar jag Guccis designchef 2003Tom Ford och hans 

arbete med Gucci vår/sommar 2003 och Guccis nuvarande designchef Frida Giannini och 

Gucci vår/sommar 2013. Uppsatsens andra del inkluderar en teoretisk ram . I den andra 

delen presenteras feministisk teori och begreppen genus och postfeminism definieras. 

Därefter följer en definition av vanligt förekommande mediekritik såsom medveten 

sexism och ironi, pornografi, stereotypiska genusframställningar, manlig femininet 

och betraktarskap och blicken samt en presentation av Bourdieus teorier kring kultur. 

Avslutningsvis följer ett metodavsnitt där metodvalet presenteras och en bakgrund kring 

det semiotiska perspektivet. Vidare följer en analys samt slutsats och diskussion där jag 

söker att besvara uppsatsens frågeställningar samt reflektera kring reklambilderna som 

helhet.  
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 2. Bakgrund  

 

2.1 Gucci  

År 1921 öppnade Guccio Gucci ett företag för lädervaror och bagageförvaring i sin 

hemstad Florens. Hans inspiration för varumärket kom från London, och den förfinade 

engelska adeln som han hade bevittnat medan han arbetade på Savoy Hotel. Inför en brist 

på utländska varor under de svåra åren av fascistisk diktatur i Italien, började Gucci 

experimentera med typiskt lyxiga material, såsom hampa, lin och jute. En av dess 

hantverkares mest subtila innovationer var att polera sockerrör för att skapa handtaget på 

nya Bamboo Bag, vars kurviga sida var inspirerad av en sadel. Detta blev starten på den 

första av Guccis många ikoniska produkter. För kungligheter och kändisar, förblir påsen 

med polerade handtag en stor favorit.  

 

Tom Ford blev designchef på Gucci år 1994 och med Fords glamorösa vision profilerades 

Gucci som ett lyxvarumärke. Domenico De Sole blev VD 1995, och Gucci gjorde en 

mycket framgångsrik omvandling till ett helt publikt bolag. År 1998 blev Gucci utsett till 

"Årets Europeiska företag 1998" av European Business Press Federation för dess 

ekonomiska och finansiella utveckling, strategiska vision och ledningens kvalitet. År 

1999 trädde Gucci in i en strategisk allians med Pinault-Printemps-Redoute och 

omvandlades från ett enda varumärke till ett bolag i med andra lyxiga varumärken. 

 

År 2006 utses Frida Giannini, tidigare designchef för företagets accessoarer 

till designchef på Gucci. Genom att utforska Guccis rika arv och dess makalösa hantverk, 

har Giannini skapat en unik vision för Gucci som förenar dåtid och nutid, historia och 

modernitet. Gucci har nått häpnadsväckande global framgång och är i dag ett av de mest 

eftertraktade lyxvarumärkena i världen (Gucci.com).  

  

2.2 Tom Ford för Gucci  

År 1990 flyttade Tom Ford till Milano för att ansluta sig till Gucci och bli ansvarig för 

varumärkets exklusiva design för kvinnor. Två år senare utsågs Tom Ford till designchef 

för varumärket, för att år 1994 bli utnämnd till konstnärlig ledare för Gucci. Han blev 

därmed ansvarig för designen av modehusets alla produkter, kläder och parfymer. Detta 
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arbete innebar även ansvar för företagets totala image såsom reklamkampanjer och 

butiksdesign (TomFord.com).  

 

Gucci presenterade en möjlighet för Tom Ford att fördjupa sig i den europeiska industrin, 

bygga relationer samt ett rykte som en dag skulle leda till lanseringen av hans egen 

kollektion, Tom Ford. År 2004 markerade höjdpunkten för Fords fantastiska karriär på 

Gucci Group. Fords största bedrift är att han i tio år hade lyckats uppfylla ett 

grundläggande mål, det som hade dragit honom till modebranschen i första hand att få 

kvinnor och män att se vackra ut. Tom Ford förtydligar själv att: "Jag är en kommersiell 

designer. Jag är stolt över det: Jag har aldrig velat bli något annat. Jag har sagt om och 

om igen att jag gick in i den här branschen att göra kvinnor vackra". I april 2004, valde 

Tom Ford att avsäga sig sin befattning på Gucci (Foley 2004: 35 339 19 21).  

 

Enligt Bridget Foley Tom Ford (2004) förmedlade Tom Ford en kommersiell framgång 

med modern intelligens, samtidigt som han etablerade en helt ny standard för Gucci 

Group. Under Tom Fords tio kreativa år på Gucci Group, drivs Ford av vad som kanske 

är modets mest djärva framgångssaga någonsin. Ford förnyade Gucci Group i sin ledning 

och han förde det uppenbart sexiga tillbaka till catwalken med hjälp av provokation och 

skapade därmed även en extravagant marknadsföring. Ford skapade ett lyxigt varumärke 

med en känsla av mod och provokation som visade sig vara passande i kändis och 

modevärlden (Gucci.com).  

 

Ordet Gucci representerar därmed ett varumärke som är elegant, sexigt och vågat. Tom 

Fords andra uppfinning, var naturligtvis hans egen personlighet som glamorös ledare för 

Gucci. Ford förstod instinktivt att allmänheten ville ha en framträdande plats till 

visionären bakom varumärket vilket skulle innebära en påverkan av kopplingen mellan 

varumärket och den kvinna som köper kläderna (Foley 2004: 19 13).   

 

Enligt Tom Ford själv är sex kopplat till bilden av Gucci. Under de säsonger som Ford 

har försökt att hålla sig borta från sex har det inte gått lika bra för varumärket eftersom 

det att sex anses vara representativt för Gucci. Tom Ford förtydligar: "På liknande sätt 

fungerar Gucci inte lika bra i de stunder där världen inte är på humör för sex. Men när jag 

säger sex, betyder det inte nödvändigtvis den fysiska akten. Det är handlingen av 
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attraktion och av att flirta. Vi är djur. Vi interagerar ständigt med varandra, och det har 

vanligtvis en koppling till någon form av sexuell tendens eller underliggande 

mening" (Foley 2004: 21).  

 

2.3 Gucci vår/sommar 2003  

Medan 2003 skulle komma utvecklas till ett extremt stressigt år för Ford märktes 

det knappt av i hans arbete. Den 4 december slog Gucci-butikerna i USA rekord 

och sålde varor för nästan 4 miljoner dollar på en enda dag. Mycket beroende på det 

arbete som man hade lagt ned på att synas i media, på tidningars omslag och på 

redaktionella sidor i etablerade modemagasin. I sitt arbete på Gucci 2003, vände Ford sitt 

provokativa öga österut och hämtade sin inspiration för Guccis vår/ sommar kollektion 

2003 för kvinnor och män i Japan. Vårkollektionens kläder hade påkostade 

broderier, korta och tighta klänningar för kvinnor samtidigt som herrkollektionen bestod 

av baseballjackor dekorerade med mönster av erotisk karaktär hämtade från 

forntida Japansk pornografi. Fords reklamkampanj som släpptes för mer än tio år sedan 

finns inte längre tillgänglig på varumärkets hemsida. I Bridget Foleys bok Tom 

Ford (2004) finns det tre bilder som representerar Tom Fords Ready-to-wear kampanj för 

män och kvinnor som representerar Guccis herr och damkläder för vårkollektionen 

2003 (Foley 2004: 261).  

  

Brittiska modemagasinet Vogue beskrev Tom Fords vår/sommar kollektion 2003 som 

följande "Ford presenterade en mycket sensuell samling av jackor och toppar tillverkade 

av jersey material i mjuka pasteller och svarta klänningar, broderade kimonos av silke, 

tillsammans med accessoarer såsom skyhöga sexiga silverfärgade klackskor, en djup 

solbränna och rufsigt sängkammar hår. Med sin råa sexiga lockelse och obotliga glamour 

presenterade Ford en del av åttiotalets optimism- en som vi alla kan behöva just nu" 

(Vogue.co.uk).  

  

Designern Tom Ford är världskänd för att skapa kontroversiella reklamannonser som ofta 

anspelar på sex och vanligtvis porträtterar nakna män eller kvinnor som poserar på ett 

utmanande sätt. Tom Ford förtydligar att: "Jag gillar när människor är nakna och jag har 

alltid ansett att människor är vackrare nakna än när de är påklädda. Det finns bara ett sätt 

att vara naken medan det finns tusentals sätt att klä sig dåligt. Jag antar att det förklarar 
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varför allt jag gör ser sexigt ut. Om jag kan ta av kläderna så gör jag det. Om jag kan 

korta av kläder för att framhäva den fysiska kroppen under kläderna så kommer jag att 

göra det. Det är en del av min smak. Det är min vision av vad som är vackert och jag 

anser att en naken kvinna och en naken man är något som är vackert" (Foley 2004: 89 

23).  

2.4 Frida Giannini för Gucci  

Frida Gianninis arbete representerar en unik talang och modern vision bakom ett av 

världens mest exklusiva modehus. Gianni föddes i Rom 1972 och studerade design 

på Roms Fashion Academy. År 1997 började Giannini arbeta på modehuset Fendi där 

hon arbetade som ready-to-wear designer under tre säsonger innan hon blev designer för 

Fendis lädervaror. I september 2002 började hon sitt arbete 

på Gucci som Design Director för handväskor. Två år senare utsågs hon till en nyinrättad 

tjänst, design chef för accessoarer. Giannini blomstrade i denna utvidgade roll 

och tillförde ett kraftfullt nytt perspektiv till Gucci. Genom att använda Guccis arkiv som 

utgångspunkt förvandlade hon gamla klassiker till nya och enormt framgångsrika 

konstruktioner.  

  

År 2005 utsågs Giannini till design chef för Guccis ready-to-wear kollektioner för 

kvinnor, utöver sitt ansvar för modehusets alla accessoarer. År 2006 tog hon även över 

ansvaret för modehusets herrkläder i rollen som design chef på Gucci. Hennes strategi 

som designer och fokuserade ledarskap uttrycks genom självförtroende och beslutsamhet, 

liksom hennes unikt feminina och distinkta italienska synvinkel. Kombinationen har visat 

sig vara kraftfull, vilket framgår av Gianninis konsekventa förmåga att skapa kollektioner 

som inte bara påverkar globala modetrender men som också är 

riktade till detaljhandeln. Giannini har också antagit en utökad kreativ auktoritet än 

bara design. Hon har även utvecklat arkitektur och inredning för Guccis nya 

butikskoncept runt om i världen. Dessutom är hon ansvarig för den kreativa 

inriktningen av alla reklamkampanjer (Gucci.com).  

 

2.5 Gucci vår/sommar 2013  

Frida Gianninis Ready-to-wear kampanj för män och kvinnor består av 19 bilder, som 

representerar herr, damkläder och accessoarer Gucci 2013, tretton av dessa bilder är 

representativa för mitt urval herr/damkläder. Det ledande modemagasinet Vogue 
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beskrev Gianninis vår/ sommar kollektion som följande "I eftermiddag, sparkade 

Frida Giannini in mode veckan i Milano och presenterade en kollektion med 

mycket färger såsom lysande chockrosa, azurblå, kobolt blå, turkost och gult - i vackra 

sextiotals former på allt från volanger på klädernas ärmar och urringningar till byxdressar 

och kjolar. Från färg till gråa toner som tillhandahålls en lugn stund bland resten av 

Kanarieöarnas strålkastare. Giannini visade upp accessoarer med stora pärlor 

och ädelstenar i neonfärgade nyanser som täckte urringningarna på nästan varannan 

look. Frida Giannini visade upp skräddarsydda kläder som har gjort Guccis varumärke 

känt" (Vogue.co.uk).  

  

2.6 Teoretisk utgångspunkt  

I det här arbetet utgår jag från Anja Hirdmans avhandling: Tilltalande Bilder: Genus, 

sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och FiB Aktuellt (2002). Jag finner Hirdmans 

avhandling relevant då min uppsats behandlar representationen av kvinnor och män i 

Guccis vår/sommar kampanj 2003 samt Guccis vår/sommar kampanj 2013.  

 

Grunden för Hirdmans avhandling är de mediala definitionerna av feminint och maskulint 

och problematiken kring hur föreställningar av genus produceras och förmedlas beroende 

på publikinriktning. Enligt Hirdman har medias berättelser olika sätt att se på och förstå 

såväl vårt eget samhälle som andra och såväl oss själva som andra. Hon menar vidare att 

en stor del av medieutbudet formas utifrån idéer om vad kvinnor och män kan tänkas vilja 

se, läsa eller höra om. Detta definierande skapar en medial produktion av genus där 

antaganden om vilka vi är styr vad som talas om och hur (Hirdman 2002: 8).  
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3. Teoretisk ram  

 

3.1 Genus  

Den mediala framställningen av genus bidrar med föreställningar om hur man bör vara 

och se ut för att leva upp till manliga eller kvinnliga genusnormer. Enligt Hirdman har 

genusbegreppet utvecklats för att få en mer inträngande förståelse av maktförhållandena 

mellan män och kvinnor (Hirdman 2002: 13). Den makt som medierna innehar leder till 

att den bild som presenteras av könen påverkar oss. En bidragande problematik är att 

kvinnor inte presenteras enligt samma normer som män, som tillskrivs högre status. 

Enligt Madeleine Kleberg Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap 

(2006) analyserar man i medieforskning med genusperspektiv hur medier framställer 

kvinnor och män, vilka roller de framträder i och vilken vikt som tillmäts deras kunskaper 

och erfarenheter. Vidare studeras hur medierna framställer förhållanden och 

maktrelationer inom och mellan könen och hur kvinnlighet och manlighet konstrueras 

(Kleberg 2006: 7).  

 

Enligt Juliann Sivulka Ad Women: How They Impact What We Need, Want and 

Buy (2009), är genus är en ideologisk och kulturell konstruktion, ett komplex av 

kulturella ideal och idéer knutna till grundläggande idéer om vad det innebär att vara man 

eller kvinna. Manlighet och kvinnlighet är socialt konstruerade och historiskt betingade, 

könsrollerna återspeglar och förstärker maktrelationer i samhället (Sivulka 2009: 19). 

Enligt Karen Ross The Handbook of Gender, Sex and Media (2012), framställs den falska 

tron att kvinnor och män är medfött olika exempelvis i dagspressen och i tidskrifter för 

kvinnor och i film. Mediebilden av kvinnor har länge ansetts bidra till kvinnors låga 

status i samhället, vilket även begränsar deras förmåga i samhället. Vi föds in i samhällen 

som har betecknat en skillnad mellan man och kvinna och vi kommer också att tänka på 

oss själva i dessa termer att vi är och känner oss som en kvinna eller man. Genus blir 

därmed en naturlig och ofrånkomlig del av vår identitet.  

 

Enligt Ross kan genus beskrivas som ett sätt som vi har lärt oss att vara och inte en del av 

den mänskliga naturen. Vidare är genus ett begrepp som leder till ständig kamp och 

förhandling och detta kan betraktas som problematiskt med anledning av att 
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konstruktionen av genus inte leder till att vi är oss själva, istället följer vi en typisk 

samhällsnorm som säger oss vad det innebär att vara en man eller kvinna. Manlighet och 

kvinnlighet kan då undersökas som kön baserat på sociala förväntningar som underhålls 

ett patriarkaliskt samhälle. Enligt Ross har den biologiska kroppen och genus en kulturell 

betydelse genom värderingar och identitet. Kön klassificerar människor i två kategorier, 

man och kvinna vilket bestäms hegemoniskt genom sociala ideologier och den 

dominerande kulturen. Genus som en identitet har en bildats genom tiden, genom en rad 

olika handlingar (Ross 2012: 242 243 370).  

 

Enligt Julia Wood Gendered Lives: Communication, Gender and Culture (2011), är 

manlighet definierat genom styrka, framgång, rationalitet och känslomässig kontroll 

samtidigt som kvinnlighet definieras inom termer av fysisk skönhet, hänsynsfullhet, 

känslomässighet och omhändertagande. Enligt Wood ska riktiga kvinnor se bra ut, 

avguda barn och bry sig om hemmet (Wood 2011: 23).  

 

3.1.1 Postfeminism  

Enligt Rosalind Gill Gender and the Media (2007) syftar begreppet postfeminism på 

tiden efter feminismen och kan betraktas som en utveckling från andra vågens feminism. 

Post som det används i denna bemärkelse innebär omvandling och förändring och 

signalerar ett kritiskt engagemang jämfört med tidigare och andra former av feminism. 

Postfeminism representerar en ny typ av feminism. Enligt Gill finns det tre olika 

uppfattningar av postfeminism, som ett kunskapsteoretiskt skifte, som en historisk 

omvandling och som en motreaktion mot feminismen. Enligt Gill är ett av de mest 

kraftfulla perspektiven i postfeministisk mediekultur en tvångsmässig upptagenhet med 

den egna kroppen (Gill 2007: 259 251). Enligt Diane Negra What a 

Girl Wants: Fantasizing the Reclamation of Self in Postfeminism (2009) präglas 

postfeminism av en idealisering av traditionell femininitet, en vana att kriminalisera det 

kvinnliga yrket och kraftfulla förtjusande visioner av fulländade kvinnliga kroppar 

(Negra 2009: 152).  

 

Enligt Angela McRobbie The Aftermath of Feminism (2008) har begreppet feminism 

förvandlats och förs numera fram som en signal till resten av världen som en viktig del av 

vad frihet nu betyder. Begreppet frihet har återupplivas och moderniserats med denna 
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falska feminism, denna moderna form av feminism drar nytta av den feministiska kampen 

genom att ta hänsyn till den. Genom postfeminism erbjuds den unga kvinnan en tänkt 

form av jämlikhet som konkretiseras i utbildning och sysselsättning, och genom 

delaktighet i konsumtionskulturen och det civila samhället skapas en ny form av sexuellt 

kontrakt. Inte nog med att en karriär erbjuder kvinnor individualistiska möjligheter till 

självförverkligande och frigörelse genom konsumtion. Istället för att kräva allmän social 

jämlikhet drivs kvinnan numera av personlig framgång och sex som har blivit en del av 

konsumtionskulturen (Sivulka 2009: 353).  

 

Kvinnor erbjuds kontroll över sina liv genom konsumtion som fungerar som en slags 

frigörelse. Enligt Negra innebär detta konsumtionssamhälle att lyx, dyrbarhet och 

exklusivitet betonas (Negra 2009: 125). Genom att vanliga kvinnor skapar sina egna 

nöjen och ritualer kring kvinnlighet genom de varor som tillhandahålls av 

konsumtionskulturen och kapitalismen som ger kvinnor mer eller mindre vad de vill 

ha. Genom att använda ord såsom egenmakt och valfrihet omvandlas dessa element sedan 

till en mycket mer individualistisk diskurs och utnyttjas i denna nya skepnad, särskilt 

inom media och populärkultur som en slags ersättning för feminismen. Denna moderna 

form av feminism tycks ha gett kvinnor valfrihet och en uppnådd jämställdhet, så att 

kvinnor inte längre behöver feminismen (McRobbie 2008: 1 2 3).  

 

3.1.2 Feministisk mediekritik  

En bakgrund till framväxten av den feministiska medieforskningen finns i den kritik som 

andra vågens kvinnorörelse riktade mot medieutbudet under 1960-talet då kvinnors 

traditionella könsroller glamoriserades. Den feministiska kritiken av medierna grundar 

sig i det romantiserade perspektivet på kärnfamiljen inom populärkulturen och i reklam, 

den relativa frånvaron av kvinnor i det journalistiska utbudet samt den trivialisering, 

stereotypisering och nedvärdering som kvinnor råkat ut för i medieutbudet. 

Veckopressens hemmafruideal och reklamens utseendefixering betraktades som ett sätt 

att motverka kvinnors frigörelse och hålla dem kvar i beroendet av männens pengar och 

gunst (Kleberg 2006: 13-14, 16).  

Enligt Liesbet Van Zoonen Feminist Media Studies (1994), har representation alltid varit 

ett viktigt slagfält för den moderna feminismen. Kvinnorörelsen är inte bara engagerade i 

en kroppslig kamp som handlar om lika rättigheter och möjligheter för kvinnor, den 
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symboliska konflikten är också i fokus, definitionen av femininet. Enligt kvinnorörelsen 

är reklam en av samhällets mest besvärande kulturella produkt och i synnerhet reklamens 

besatthet av kön och sexualitet (Van Zoonen 1994: 12, 67). 

 

3.1.3 Kvinnor i reklam  

Modeindustrin bygger på objektifiering av kvinnors kroppar och förmedlar en syn till 

kvinnor över hela världen som innebär att utseende och kropp är allt som är 

betydelsefullt. Reklam konstruerar bilder av femininitet och ideal av kvinnlig skönhet 

som berättar för betraktaren vad det innebär att vara kvinna. Enligt Ross förväntas 

kvinnor bära moderiktiga kläder och ha höga klackar för att spela på sina sexiga attribut. 

Ross menar att kvinnor oftast avbildas som passiva sexobjekt, på senare tid har det dock 

skett en ökning av antalet annonser som visar kvinnor som aktiva sexuella subjekt. Detta 

har sammanfallit med ökande sexualiseringen i media, vilket innebär att det har skett en 

ökning av i sexuella framställningar av både män och kvinnor (Ross 2011: 25 372).  

 

Enligt Kleberg är medierna givetvis en del av denna verklighet med sin egen historia och 

sina egna regler, normer och värderingar samt maktförhållanden med betydelse för hur 

kvinnor och män framställs. Hur kvinnor och män skildras i medierna bidrar till 

föreställningar om hur man bör vara och se ut för att bli en del av den verklighet som 

värderas som så viktig att den får utrymme i medierna (Kleberg 2006: 7).  

 

Den traditionella bilden av kvinnan som mor, hustru och hemmafru har ersatts med en 

sexuellt bestämd, självsäker och ambitiös kvinna som uttrycker sin frihet genom 

konsumtion. Enligt Sivulka använder den postfeministiska kvinnan smink och 

provokativa kläder som frigörande. Denna uppsättning av provokativa annonser kretsar 

kring sexuella fantasier med kvinnor i kontroll. Dessa kvinnor använder sin sexualitet och 

blottar sina kroppar för att få vad de vill ha och representerar bilden av den moderna, 

individualistiska kvinnan med nya friheter och egen inkomst (Sivulka 2009: 362 348).  

 

 

 

 

 



Representationen av genus 

 

 

21 
 

3.1.4 Män i reklam  

Numera erbjuder även män sina kroppar att bli betraktade som objekt av åtrå genom att 

marknadsförare representerar män i reklam genom att män i allt större utsträckning 

framställs som sexuella objekt i reklam. Enligt Kenneth MacKinnon  

Representing Men: Maleness and Masculinity in the Media (2003) handlar det om ett nytt 

sexuellt uttryck som objektifierar både män och kvinnor (MacKinnon 2003: 14). Enligt 

Ross har detta årtionde bevittnat en ny representation av män i reklambilder för 

herrkläder. Numera har marknadsförare också börjat använda sig av den erotiska bilden 

av manlighet, vilket innebär att även män presenteras som stiliga, vältränade och delvis 

avklädda. Den nya formen av manlighet som erbjuds har sina rötter i konsumtion. Den 

erotiska representationen av män i reklam utnyttjar numera möjligheterna och 

lönsamheterna med att män presenteras på ett sätt som tilltalar både en heterosexuell och 

en homosexuell publik, vars sexuella identitet är tvetydig för att locka en större publik 

(Ross 2012: 190).  

  

Enligt Susan Bordo The Male Body: A new look in men in public and in private (1999) är 

det inte bara kvinnor som betraktas som sexuella objekt i annonser. När män 

representeras i reklamannonser är kroppens fysiska attribut i fokus. Manliga kvaliteter 

såsom muskelbyggnad och att mannen är "välutrustad" är av stor betydelse i 

reklamsammanhang. Det är sådana kvaliteter som förtydligar att personen som 

presenteras i annonsen är en riktig man. Enligt Bordo signifierar muskler och en atletisk 

kropp rörlighet, avsett för sex. Penisen kan betraktas som en symbol för manlig dominans 

(Bordo 1999: 171).   

  

3.1.5 Androgyna män  

Enligt Karen Ross är definitionen av en androgyn person någon som kan engagera sig 

fritt i både feminina och maskulina beteenden, androgyna kroppar representerar därmed 

inte den kulturella eller fysiska bilden av en man eller kvinna. Designers använder sig i 

omfattande utsträckning av män som objektifieras i annonser. De män som presenteras är 

sexiga och en manlig fåfänga är framträdande i annonser för män, det är tydligt för 

betraktaren att dessa män bryr sig om sitt utseende. Skönhet som alltid har kretsat kring 

kvinnors liv har numera kommit att betyda lika mycket för män, som lägger ner mycket 

tid på att se bra ut. I reklamvärlden använder sig annonsörer av smink och kläder för att 
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förvandla modeller till sexuellt mångtydiga androgyner. Att vara androgyn kan enligt 

Ross på många sätt betraktas som lika farligt som feminina män eller manliga kvinnor, 

eftersom att begreppet suddar ut gränserna för könsrollernas beteenden. Enligt Ross är det 

skyddsnät som finns i samhället nödvändigt för att kunna upprätthålla de dominerade 

idealen av manligt respektive kvinnligt kön.  

  

Enligt Ross kan de kvinnor och män som väljer att bryta de traditionella 

könskonstruktionerna av sexualitet genom att fördöma det traditionella patriarkala idealet 

av kvinnlighet kan betraktas som ett hot mot den sociala ordningen. Att leka med 

könsrollerna är inte bara oacceptabelt men även socialt tabubelagt. Ross menar vidare att 

oklarheter kring könsrollerna eller bilder av androgyna personer stör de dikotomier som 

finns av män/kvinnor, manligt/kvinnligt och heterosexuella/homosexuella genom att 

motstå kategoriseringar. Alternativt kan detta bero på att könsidentiteten inte kan 

uppfattas som manlig eller kvinnlig. Ross menar att detta skulle kunna vara avsiktligt 

genom att man använder sig av kön separerat från sexualitet. När kön är döpt som en 

identitet blir uttrycket märkt med både en psykologisk och uttrycksfull mening (Ross 

2012: 244 245 256).  

  

Enligt Gary Soldow "Homoeroticismin Advertisning: Something for Everyone With 

Androgyy" (2006) när vi förlitar oss på vackra människor som modeller, finner vi att 

skillnaden mellan manligt och kvinnligt blir mycket oklar. Vidare menar Soldow att 

androgyn innebär en tolkning som är öppen för den innebörd som betraktaren själv väljer 

(Soldow 2006: 333 334).   

  

3.1.6 Medveten sexism och ironi 

Enligt Kleberg är något som är utmärkande för vår tid är besattheten av sex. Något som 

brukade betraktas som privat anses nu vara en del av en hälsosam fantasi. Under senare år 

märks en tilltagande sexualisering av medieutbudet, inte minst när det gäller sexualitet 

som innehållstema (Kleberg 2006: 20). Enligt Gill har en växande öppenhet om sexualitet 

och kroppen uppkommit tillsammans som en alltmer specifik känsla kring ideal av 

kvinnlighet. Genom ett intensivt fokus på kvinnors kroppar har det skett en sexualisering 

av den samtida kulturen och det har blivit allt vanligare med erotiska framställningar av 

flickor och kvinnor i media (Gill 2007: 256). I dagens reklambilder framställs kvinnor 



Representationen av genus 

 

 

23 
 

ofta som villiga subjekt som kommer att acceptera män närsomhelst. Bilder som är öppet 

sexuella i sitt buskap och förnedrande genom att fokus är riktat på modellernas skrev, 

rumpor och bröst. Enligt Jason Chambers "Taste Matters: Bikinis, Twins and catfights in 

Sexually Oriented Beer Advertising" (2006) är sexualitet ett återkommande tema när 

annonsörer försöker att locka till sig uppmärksamhet genom att använda sex för att sälja 

ett varumärke (Chambers 2006: 74).  

 

Medveten sexism används av annonsörer för att underhålla och för att sälja en produkt 

eller varumärke. Reklammakare måste chockera konsumenten och detta görs enklast 

genom att anspela på sex. Negra menar att eftersom att vi har bestämt att alla 

bemyndigade kvinnor måste vara öppet och offentligt sexuella och att alla som är sexuellt 

frigjorda borde imitera strippor och porrstjärnor, innebär detta att den manliga 

sexualiteten presenteras som dominant samtidigt som den kvinnliga sexualiteten är mer 

som ett citat av sig självt (Negra 2009: 99). Enligt Gill är sexualitet ett centralt tema när 

det gäller att locka publik inom flertalet medier. Sexism kan inte längre ses som något 

som påtvingats utifrån, snarare något som kvinnan själv har valt. Faktum är att kvinnorna 

i annonserna är så extremt sexualiserade att de presenteras som oemotståndliga, även för 

sig själva (Gill 2007: 90 91).  

 

I dagens reklambilder presenteras kvinnor inte bara som sexuella objekt, men också som 

aktiva och åtråvärda sexuella subjekt. Enligt Gill uttrycks en medveten sexism genom att 

kvinnor presenteras som självsäkra samtidigt som de medvetet leker med sin sexuella 

makt. Denna självsäkra och bestämda ton som kvinnor tillskrivs är helt annorlunda från 

tidigare representationer. Den medvetna sexismen som uttrycks innebär att kvinnor kan 

inneha kontroll över sina kroppar, vilket innebär att objektifiering numera är ett medvetet 

val. Kvinnor kan därmed välja att framstå som sexobjekt för att det passar deras frigivna 

intressen.  En sådan typ av kvinna som använder sig av medveten sexism vet vad hon vill 

ha och att hon kommer att få det (Gill 2007: 89).  

  

Enligt Gill innebär detta att tanken att kvinnor kan få kontroll genom 

kommersialiseringen av sitt utseende, genom att inneha ett specifikt utseende kan de även 

få makt. Annonsörer har kommersialiserat kvinnlig sexualitet genom att associera den 

med vackra unga kroppar som vill ha massor av heterosexuellt sex. Kvinnor förknippas 
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inte längre med psykologiska egenskaper och beteenden såsom passivitet, hushållsarbete 

och moderliga egenskaper nu definieras kvinnor i annonser och på andra håll i media 

istället genom en ung heterosexuell och sexig kropp (Gill 2007: 89 90).  

 

Sexuella anspelningar i reklam knyter ofta an till en ironisering som innebär att 

annonsören medvetet använder sig av medveten sexism för att sedan hävda att sexismen 

är ett medvetet val och ett skämt. Den medvetna sexismen som uttrycks i modereklam 

knyter an till ironi. Enligt Gill innebär ironisering i reklam en representation av 

upphetsande bilder av kvinnor samtidigt som annonsören påstår att den medvetna 

sexismen är ett medvetet och postmodernt skämt. Enligt Gill innebär den ironisering som 

förekommer i reklam att annonsören kan försvara sig mot den kritik som framkommer 

genom att självsäkert dra uppmärksamhet till dess ironiska status (Gill 2007: 110). 

 

3.1.7 Pornografi i reklam  

Sexuella anspelningar i reklamsammanhang används för att underhålla och för att sälja en 

produkt eller ett varumärke. Pornografi är inte längre skamligt eller konstigt utan något 

som har kommit att bli kopplat till mediebranschen. Enligt Anja Hirdman Den ensamma 

fallosen (2008) är den visuella framställningen av femininitet inte bara en bild för olika 

varor utan snarare för det som ska vara en lockelse. Nya varor och produkter ska 

associeras med ett nytt begär, med det moderna och vad kan då passa bättre än en kropp 

som inkarnerar själva begärskulturen (Hirdman 2008: 44 45).  

  

Hirdman menar att referenser till ett pornografiskt bildspråk, blickar, gester eller poser 

som finns i till exempel reklam och modebilder, inte handlar om att skapa sexuell 

upphetsning, åtminstone inte i första hand. Denna typ av mer vardagligt utbud kan därför 

bäst benämnas som semipornografiskt, när man använder ett sexuellt bildspråk men med 

ett annat syfte än att hetsa upp sin publik. Semipornografi påminner mycket om det 

mjukpornografiska eftersom man använder sexuella associationer och inte sexuella akter, 

det semipornografiska är en bättre benämning på reklamens bildspråk. Det handlar om att 

undertrycka eller förneka det till förmån för andra typer av begär och längtan. Framför 

allt är det begär kopplat tillkonsumtion av olika varor, medieprodukter, programutbud 

och eller idealiserade kroppstyper (Hirdman 2008: 49).  
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Enligt Hirdman används pornografi idag i olika former snarare för att skapa en 

konsumerande publik. Hirdman menar vidare att det har skett en "Clean-up-process", det 

pornografiska har gjorts rumsrent och fyllts med nya innebörder vilket har gett det en 

högre status. Denna tendens där det pornografiska som estetik kopplas till mode, musik 

och olika livsstilar har också kallats för porno-chic. Pornografins status har således 

förändrats. Att bli sedd som en del av porno-chic kulturen är numera ett sätt för ett 

varumärke att positionera sig. Annonsörer måste chockera konsumenterna för att skapa 

uppmärksamhet och detta görs enklast genom att anspela på sex, i modefotografi skildras 

kvinnor ofta som villiga subjekt som kommer att acceptera män närsomhelst. Många 

feminister hävdar att problematiken med exponerandet av pornografiska framställningar 

leder till att kvinnor enbart objektifieras för mäns njutning och att detta sedermera bidrar 

till former av njutning genom makt och våld (Hirdman 2008: 44 46). 

 

Enligt Van Zoonen anses pornografi vara den ultimata formen av kulturellt uttryck av 

mäns hat mot kvinnor, en form av sexuellt våld mot kvinnor som är en produkt av ett 

kvinno- hatande samhälle. Enligt det feministiska perspektivet existerar pornografi endast 

på grund av att män föraktar kvinnor och män föraktar kvinnor för att pornografi 

existerar. Därmed kan begreppet pornografi inte betraktas som en representation av 

sexuella fantasier eller som en frigörande skildring av nakenhet och sexualitet det handlar 

snarare om mäns maktutövande över kvinnor. Enligt feminister anses erotiska 

framställningar av kvinnor endast uppmuntra män att behandla kvinnor som sexuella 

objekt för att kunna reproducera manlig dominans. Pornografi anses vara teorin 

och våldtäkt dess utövande (Van Zoonen 1994: 19).  

  

Enligt Hirdman är reklamproducenterna villiga att använda alltmer provocerande uttryck 

i sina kampanjer för att få uppmärksamhet från sina konsumenter. I takt med att ett 

sexuellt bildspråk blir allt vanligare både i det ordinära medieutbudet och inom reklam 

och mode, luckras gränserna upp för vad som traditionellt kan betraktas som pornografi 

och inte. Även när kvinnor fotograferas i den klassiska "beaver-shot" posen med könet 

uppvisat för kameran, är detta definierat som mjukpornografi (Hirdman 2008: 48).  
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3.1.8 Stereotypiska genusframställningar  

Den mest traditionella stereotypen är kvinnliga sexobjekt och den bilden fortsätter att 

dominera i media. Sexuella representationer av kvinnor genomsyrar dagens reklambilder, 

Enligt Van Zoonen är reklam är ett av samhällets mest stötande kulturella produkt 

(Van Zoonen 1994: 67). Reklam måste presentera sitt budskap under en begränsad tid 

och använder sig därför relativt vanliga kulturella tecken och symboler som betraktaren 

kan relatera till. Annonsörer använder sig allt som oftast utav stereotypiska 

genusframställningar i reklam för att effektivt kunna fånga tittarens uppmärksamhet. 

Enligt Kleberg beror annonsörernas användande av stereotypiska representationer när det 

gäller exempelvis kön och sexualitet på mediernas oförmåga att hantera representation på 

ett mångfasetterat sätt (Kleberg 2006: 17).   

 

Det råder ingen tvekan om att de könsstereotyper som skapas i media leder till ett 

förväntat beteende av respektive kön. I reklam produceras inte minst uppfattningar kring 

vad som utgör ett typiskt manligt respektive kvinnligt beteende. Enligt Van Zoonen är 

kön förmodligen den sociala resurs som används mest av annonsörer som försöker 

producera en spegel av det omgivande samhället. Reklam verkar vara besatt av kön och 

sexualitet. Annonser måste förmedla sin mening inom begränsat utrymme och tid och 

kommer därför exploatera symboler som är representativa för samhället som helhet. 

Problematiken med detta är att i nästan alla kulturer definieras det som är manligt högre 

än det som är kvinnligt. Enligt Van Zoonen beror detta på att vi föds in i samhällen som 

har märkt en viss skillnad mellan människor som kvinna eller man och en närstående 

skillnad på kvinnligt och manligt, vilket leder till att vi kommer att tänka på oss själva i 

dessa termer som man eller en kvinna (Van Zoonen 1994: 67 33).  

 

Hirdman förtydligar att i media produceras inte minst föreställningar om vad som utgör 

eller bör utgöra kvinnligt respektive manligt och hur vi ska förstå dem i förhållande till 

varandra (Hirdman 2002: 8). Enligt feminister är kvinnan som har skapats i media en fru, 

mamma och hushållerska för män, ett sexobjekt som ska sälja produkter till män och en 

person som försöker vara vacker för män (Van Zoonen 1994: 66). Enligt Kleberg, 

karaktäriseras stereotypiska representationer av generaliseringar kring särskilda grupper 

som i sin tur syftar till att göra skillnad mellan dessa genom att neutralisera eller 

essentialisera karaktärsdragen och därmed göra skillnaden till något som ligger utanför 
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kulturen. Ofta innebär stereotypiska representationer även drag av nedvärdering genom 

att en kategori av kön värdesätts som bättre än en annan (Kleberg 2006: 18).  

 

Enligt Kleberg är problematiken som uppstår genom användandet av stereotypiska 

genusframställningar att de föreställningar som skapas om vad som bör utgöra ett 

kvinnligt respektive manligt beteende förvrider verkligheten. Detta görs genom att 

framställa kvinnor på ett specifikt sätt och bidra med berättandet om en kvinna som är 

perfekt i alla sammanhang och den myt som innebär att kvinnor endast blir kvinnliga 

genom att vara sexuellt passiva, ge kärleksfull service åt makar och barn och förlita sig på 

att en man fattar alla beslut utanför hemmet (Kleberg 2006: 25). Förmedlingen av dessa 

stereotypiska kvinnobilder blir därför föremål för en ständig kamp och förhandling 

genom att kvinnors traditionella könsroller glamouriseras. Enligt Kleberg tjänar 

realistiska bilder av hur en riktig kvinna bör vara såväl patriarkatet som den kommersiella 

marknaden genom ett antal konsumenttips om hur kvinnor bör se ut (Kleberg 2006: 26).  

 

Enligt Van Zoonen är stereotyper inte bilder i sig men radikaliserade uttryck för en 

gemensam social praktik att identifiera och ett sätt att kategorisera upplevelser, föremål 

eller personer. Stereotyper har ofta sociala motsvarigheter som verkar för att stödja och 

legitimera stereotypen (Van Zoonen 1994: 30).  

 

3.1.9 Betraktaren och blicken  

Enligt Laura Mulvey Visual and Other Pleasures (2009), är det mannens roll att vara 

aktiv, att föra berättelsen framåt och få saker att hända samtidigt som kvinnans roll är att 

vara passiv för betraktarens aktiva blickar (Mulvey 2009: 20 25). När kvinnor är 

betraktare har de kontroll över situationen och kan därför inte objektifieras. Att kvinnor 

som tittar inte verkar göra det genom sina egna ögon, grundar sig i realiteten att det inte 

anses vara typiskt kvinnligt att vara en aktiv betraktare och ha kontroll över situationen. I 

reklamsammanhang framställs numera både kvinnor och män som objekt för betraktarens 

nöje.   

 

Enligt Van Zoonen är ett huvudelement inom den västerländska patriarkala kulturen att 

kvinnor presenteras som en syn, som lyder under den manliga publikens blickar. 

Pornografi är i det här fallet är det mest uppenbara som bygger på utställningen av 
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kvinnors kroppar som betraktelse för begär, fantasi och våld, men objektifiering av 

kvinnor sker inte bara inom pornografi men även i reklam. Att bli betraktad är kvinnans 

öde samtidigt som tittandet är reserverat för män. Problemet med att bli definierad som 

betraktare eller objekt är kopplat till definitionen av kön, män är aktiva och kvinnor 

passiva. Genom att anta att den sexuella skillnaden har att göra med betraktarskap är 

risken att kvinnor istället framställs som osynliga i samhället, vilket innebär att 

maskuliniteten istället bekräftas och förstärks(Van Zoonen 1994: 87 93).  

 

Enligt Hirdman ska män titta, de ska tycka om att titta och gärna titta tillsammans. 

Begreppet "den manliga blicken" lanserades för att synliggöra hur kvinnor framställdes 

som begärliga blickfång i en kultur styrd av begär. Kvinnor gör sig därmed till en anblick, 

ett objekt för seende och kopplas därmed samman med ett passivt "to-be-looked-at-ness" 

(Hirdman 2008: 31 32 22). Enligt John Berger Ways of Seeing (1990) agerar män 

samtidigt som kvinnor framträder. Män tittar på kvinnor och kvinnor ser sig själva bli 

tittade på. Enligt Berger fastställer detta beteende inte bara relationen mellan män och 

kvinnor men också relationen som kvinnor har till sig själva. Kvinnor kan därmed sägas 

göra sig själva till objekt och i synnerhet objekt som ska synas, genom att framställa sig 

själva som en syn. Berger menar att kvinnor skildras på ett annat sätt än män, den 

idealiska åskådaren antas vara manlig och kvinnan är avbildad för att smickra män 

(Berger 1990: 47).   

 

Dagens modefotografi riktar sig oftast till en kvinnlig publik vilket innebär att det är 

tillåtet att njuta av och titta på vackra kvinnors kroppar. Reklamannonser som riktar sig 

till andra kvinnor är ofta medvetet sexistiska och kvinnorna framställer sig själva på ett 

sätt som passar deras eget val och sin egen njutning. Enligt McRobbie är 

syftet inte bara att väcka den manliga sexualiteten, tvärtom, eftersom 

modefotografi primärt talar till kvinnliga tittare. Bilden måste därmed kunna generera en 

homosexuell önskan genom att flörta med betraktaren. Att sälja kläder kräver att bilderna 

fängslar betraktaren genom att utnyttja kvinnlig lust och producerar en feminin 

önskan. Bilderna i modefotografi skapar en atmosfär av lust genom opaciteten till 

behoven hos de kvinnor som porträtteras. Den lesbiska blicken innebär även 

att kvinnor uppmuntras att konsumera genom bilder på andra kvinnor (McRobbie 2009: 

105, 6, 7).  
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3.2.1 Den kulturella kontexten  

Guccis vår/sommar kampanjer 2003 och 2013 står i motsättning till varandra i det 

avseende vad gäller hur kvinnor och män framställs. Gucci är ett anrikt modehus med 

prestige och traditioner, ett modehus som utstrålar lyx, elegans och klass. Enligt Pierre 

Bourdieu "Modeskaparen och hans märke" (1993) är det inom modeskaparens fält som 

den goda klädsmaken står på spel. De strategier som modehusen tillämpar för att nå ut till 

konsumenterna beror på den position de intar i den marknadsmässiga 

strukturen (Bourdieu 1993: 17).   

 

Enligt Bourdieu "Det sociala rummet och dess omvandlingar" (1993) har vi 

en strukturerad struktur för indelning i logiska klasser som organiserar sättet att uppfatta 

den sociala världen som är en produkt, ett resultat av samhällets uppdelning i sociala 

klasser . Ett system av skillnader, av särskiljande positioner. Strukturens mest 

grundläggande motsatser är högt/lågt rik/fattig. Enligt Bourdieu är tolkningsfrågan 

definierad av det ekonomiska, kulturella och sociala kapital som gruppen kan mobilisera 

för att materiellt eller symboliskt tillägna sig tillgångarna i fråga, definierad av gruppens 

position i det sociala rummet. Bourdieu menar att individernas förflyttningar inom det 

sociala rummet inte sker av en slump eftersom krafterna som strukturerar detta rum övar 

inflytande också på individerna. Individerna har sina egna egenskaper att sätta emot 

fältets krafter, egenskaper som finns i förkroppsligat tillstånd exempelvis genom examina 

och titlar. Utbildningssystemet spelar en avgörande roll i denna process det garanterar ett 

artificiellt stöd till marknaden genom att producera konsumenter som redan är troende 

(Bourdieu 1993: 112 264 300 283).  

 

Bourdieu menar att till grund för de primära skillnaderna mellan den grundläggande 

klassindelningen av livsbetingelser ligger kapitalets totalvolym uttryckt som summan av 

de resurser och den makt som går att utnyttja ekonomiskt och kulturellt men även 

socialt. Det sociala kapitalet består av kontakter, relationer och umgänge varifrån man 

kan få stöd. Fördelningen av de olika klasserna och klassfraktionerna löper från den som 

är mest välförsedd med både ekonomiskt och kulturellt kapital till de som i dessa 

avseenden är mest utblottade. I nästan varje avseende skiljer sig medlemmar av yrkena 

advokater, läkare som är höginkomsttagare och som innehar en hög utbildning som ofta 

har sitt ursprung i den dominerande klassen som får och konsumerar stora mängder 
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materiella såväl som kulturella tillgångar från de kontorsanställda som oftast har låg 

utbildning ofta med bakgrund i de folkliga klasserna eller medelklasserna som har en låg 

inkomst och spenderar mindre och ägnar större tiden i hemmet (Bourdieu 1993: 

279 272).   

 

Enligt Bourdieu har dubbelbetydelsen hos ordet smak fått rättfärdiga illusionen om något 

som uppstår spontant och naturligt, en illusion som den kultiverade disposition som kallas 

smak tenderar att producera genom att förklä sig till medfödd disposition. Enligt 

Bourdieu är bestämda positioner i det sociala rummet kopplat till bestämda smaker och 

meningarna kan vara delade vad gäller uppfattningen av smak. Den relation mellan olika 

smaker vilka varierar med de ekonomiska och sociala betingelserna för sin produktion, å 

andra sidan produkterna till vilka dessa smaker förtjänar skilda sociala identiteter. För att 

upptäcka en fullständig definition av produkten måste den innefatta konsumenternas 

differentiella erfarenheter. Erfarenheterna av produkten grundas sig i dispositioner som 

beror på den position som konsumenterna intar i det ekonomiska rummet. Konsumenten 

bidrar till att producera den produkt som han konsumerar. Konsumtionen av de mest 

legitima kulturella tillgångarna är ett fall av konkurrensen om knappa tillgångar och 

sällsynta praktiker. Dess särskilda karaktär är säkerligen mer beroende av logiken hos 

utbudet eller om man så vill av den specifika form som konkurrensen mellan 

producenterna antar (Bourdieu 1993: 19 247 248 250).   
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4. Metod  

 

4.1 Det semiotiska perspektivet  

Valet av tillvägagångssätt grundar sig i det analytiska intresset, vilket har att göra med 

bildens uttrycksmässiga aspekter. Därför är det kvalitativa tillvägagångssättet semiotik 

lämpligt vid analysen av reklambilderna. Fördelen med det semiotiska perspektivet 

är behandlingen av bildens utseende och dess iscensatta representation. Enligt Van 

Zoonen har semiotik kommit att bli en populär metod inom feministisk mediekritik på 

grund av dess förmåga att reda ut strukturer av mening vad gäller kvinnors närvaro eller 

frånvaro i kulturella former. Tillvägagångssättet har sitt ursprung i studier av språket, 

men kan användas för att analysera allt som kan kommunicera 

mening (Van Zoonen 1994: 74).  

 

Perspektivet behandlar hur bilder kodas i samhället, såsom exempelvis att en reklambild 

består av flera olika tecken som i samspel med varandra konstruerar mening. I ett 

fotografi finns det olika tecken som tillsammans återskapar verkligheten. Reklambilder i 

annonser har som uppgift att förmedla en föreställning om hur verkligheten är beskaffad 

och kan därför sägas skapa en verklighetsbild som vi inte har tillgång till. Enligt 

semiotikern Roland Barthes "The Photographic Message" (1977) är bilden en 

representation, vilket innebär ett återskapande (Barthes 1977: 32).  

 

Enligt Jonathan Bignell Media Semiotics (2002), innebär användandet av det semiotiska 

tillvägagångssättet vid reklam ett antagande att annonsens betydelser är designade för att 

förflytta sig från tidningens sida för att skapa men även låna ut betydelser till vår 

verklighet. Bignell menar vidare att det semiotiska perspektivet främjar betraktaren 

genom en granskning av sig själv och sin omgivning, de produkter eller tjänster som 

annonseras och aspekter inom vår sociala värld inom termer av de mytiska meningar som 

annonser marknadsför (Bignell 2002: 30).  

 

Enligt Van Zoonen kommunicerar bilder betydelse med hjälp av koder och konventioner 

såväl i bilden som i dess användning och det som ligger i bildanalytikers intresse är att 

undersöka vilket budskap bilderna kan tänkas bära på. Processen för semiotik är bunden i 
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kulturen. Annonser arbetar genom att konstruera myter, genom att förse produkter med 

betydelser vilket verkar vara naturligt och evigt. Uppgiften genom användandet av det 

semiotiska perspektivet är därmed att visa hur dessa tecken fungerar och synliggöra dessa 

betydelser (Van Zoonen 1994: 74 45).  

 

Enligt Marie Gillespie och Jason Toynbee Analysing Media Texts (2006) identifierar vi 

först världen och associerar sedan fenomenet med viktiga händelser. Den första av dessa 

två betydelser, är den omedelbara och direkta som i den semiotiska traditionen bygger på 

Saussures verk även kallat denotation, den andra indirekta betydelsen kallas konnotation. 

Den forskare som utvecklat dessa begrepp var den danske lingvisten Louis Hjelmslev, 

som mellan det första och andra världskriget vidareutvecklade den strukturella 

lingvistiken som Saussure försökte etablera en grund för en mer allmän semiologi. Den 

franske litteraturvetaren och kulturella kritikern Roland Barthes var den som visade hur 

skillnaden mellan denotation och konnotation var central i alla typer av media texter, från 

film till tidningsannonser.  

 

Enligt Gillespie och Toynbee var det Barthes som började applicera det semiotiska 

perspektivet för analys av visuella bilder. Anledningen till varför skillnaden mellan 

denotation och konnotation har utvecklats grundar sig i att betydelserna av tecken 

tenderar att förändras beroende på tid och plats. De är inte absoluta eller slutgiltiga i sin 

betydelse. Samma tecken kan betyda olika saker för olika människor vid olika tidpunkter 

på olika platser. Tecken som en gång har haft positiva konnotationer kan vid en senare 

tidpunkt ha negativa konnotationer. Betydelser bestäms av tid, plats och syftet med 

kommunikation. Semiotik lockar betraktaren till att granska texter inte bara för deras 

uppenbara innehåll, för vad de har att säga. Perspektivet fungerar också som ett sätt för 

oss att tänka på representation som handlar om hur texter visar oss händelser, föremål, 

människor, idéer, känslor och allt annat som kan betecknas (Gillespie Toynbee 2006: 16, 

18 39).  

 

4.2 Det semiotiska perspektivet enligt Roland Barthes  

Inom vetenskapsperspektivet semiotik studerar man hur kombinationer av tecken i olika 

teckensystem konstruerar mening, det semiotiska perspektivet innebär studiet av tecken i 

samhället. Det finns flera olika sätt att använda det semiotiska perspektivet.  I den här 
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uppsatsen kommer Roland Barthes syn på semiotik att användas och kompletteras med 

ett feministiskt perspektiv. Det semiotiska perspektivet kommer därmed att användas som 

ett analysverktyg. Reklamannonsörer använder sig ofta av tecken, koder och myter i 

annonser för att skapa ett igenkännande hos betraktaren. Enligt Barthes är fotografiet inte 

bara en produkt eller en kanal men också men också ett objekt utrustat med en strukturell 

självständighet (Barthes 1977:15).  

 

I Elements of Semiology (1994) tydliggör Barthes att ett fotografi består av två nivåer, 

nämligen en uttrycklig nivå samt en nivå av innehåll. Vid en första anblick ger tecken ett 

intryck av att denotera de saker eller människor som bilden representerar, men olika 

tecken i annonser denoterar oftast mer än en sak. Teckensystem i bilder innehåller även 

konnotationer, underliggande betydelser som härleder från den kultur som vi lever i. En 

del av dessa tecken är vi medvetna om medan andra är undermedvetna. Dessa tecken blir 

bara tydliga genom att vi analyserar dem. Genom att använda det semiotiska perspektivet 

analyserar vi hur olika tecken relaterar till varandra genom kodsystem och avgör vilka 

samhällsmyter annonsen framkallar och om dessa myter förstärks eller utmanas (Barthes 

1994: 89).  

 

Semiotik är en vetenskap som består av former, perspektivet studerar betydelserna 

oberoende av deras innehåll. Syftet med det semiotiska tillvägagångssättet är att 

inkludera system som innehåller tecken såsom bilder, gester, ljud, objekt och det 

komplexa sambandet mellan dessa (Barthes 1994: 9). Enligt Barthes har varje semiotiskt 

system ett lingvistiskt meddelande. Den visuella substansen och betydelsen i meddelandet 

förstärks genom ett upprepande i ett lingvistiskt meddelande och detta synliggörs i 

exempelvis reklam (Barthes 1994: 10). Många semiotiska system har ett uttryckande 

innehåll vars väsentliga egenskaper inte går att signifiera. Detta är ofta objekt som 

används av samhället på ett gemensamt sätt, för att beteckna något. Enligt Barthes 

Mytologier (1970), använder vi i varje samhälle kläder för att skydda våra kroppar och 

mat som föda. Detta tillvägagångssätt kräver ett förhållande mellan termer nämligen det 

betecknande och det betecknade, tecknet är den fullständiga förbindelsen mellan dessa 

termer (Barthes 1970: 208 209). Ett tecken kan därför betraktas som en sammansättning 

av det betecknande och det betecknade vilket innebär att ett tecken innehåller ett plan av 
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uttryck även kallat denotation och ett plan av innehåll, konnotation (Barthes 1994: 39, 

41).  

 

4.3 Denotation  

Denotation är det första systemet för uttryck som signifierar det andra systemet inom 

semiotik. Begreppet denotation innebär den första omedelbara betydelsen, vilket är bilden 

och vad den föreställer. Vidare menar Barthes att en denotativ nivå naturaliserar det 

symboliska meddelandet, genom att visa en okonstlad bild av det semiotiska 

konstbegreppet inom konnotation, vilket är extremt kompakt speciellt inom reklam. 

Enligt Barthes är det denoterande meddelandet i ett fotografi analogt, vilket innebär att 

fotografiet är kontinuerligt, utan att angripa någon kod och Barthes menar därför att det 

inte är nödvändigt att söka efter betecknande enheter (Barthes 1977: 20).  

 

4.4 Konnotation  

Det andra systemet som är av större bredd än det första systemet är planet av konnotation, 

det är i denna nivå som koderna ligger. Konnotation representerar en avkodning av den 

fotografiska bilden. Ett konnotativt system uttrycker underliggande betydelser i bilden. 

Konnotation uttrycker beteende och bygger på antagandet att ett tecken kan bära på andra 

betydelser än den omedelbara. Barthes menar att det konnoterande meddelandet består av 

uttryck och innehåll, vilket framtvingar en verklig avkodning (Barthes 1977: 20). 

Konnotation är uppbyggt kring tecken av det denoterande systemet. Dessa betydelser har 

ett nära samband med kultur, kunskap, historia och bidrar därmed med en bibetydelse till 

den denotativa nivån (Barthes 1977: 89 92). Genom en konnotativ nivå är avkodandet av 

bilden alltid historiskt, vilket enligt Barthes beror på betraktarens kunskap. Människans 

ingripande i bilden med ljus, skärpa och konstruktion är en del av den konnotativa nivån 

(Barthes 1977: 28 44 45). Enligt Barthes finns det olika tillvägagångssätt för den 

konnotativa nivån, en av dessa kan appliceras på Guccis reklamkampanjer för vår/ 

sommar 2003 och 2013.  

 

Posering: En person eller ett objekts posering kan ändra betydelsen i en bild. Barthes tar 

en bild av president Kennedy som exempel och menar att porträttet i halvfigur som visar 

Kennedy när han tittar uppåt och håller sina händer sammanfogade avgör betraktarens 
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uppfattning av bilden. I det här fallet konnoterar Kennedys posering renhet, andlighet och 

ungdomlighet (Barthes 1977: 22).  

 

4.5 Myt  

En aspekt inom tillvägagångssättet semiotik är begreppet myt. Utöver konnotation 

innehåller den andra ordningen av beteckningen även myter. Enligt Barthes är myter ett 

kommunikationssystem, ett meddelande. Vidare menar Barthes att myter inte skulle 

kunna vara ett föremål, begrepp eller en idé, en myt är istället ett sätt att ge betydelse åt 

något. Enligt Barthes är myten ett yttrande som historien har valt ut, mytologin kan bara 

inneha en historisk bakgrund, en myt kan enligt Barthes inte uppstå ur själva sakernas 

natur. En myt bestäms inte av meddelandets innehåll utan av det sätt på vilket det 

uttrycks. Följaktligen kan allt vara en myt, eftersom att varje föremål i världen kan 

förvandlas till ett tillstånd som är öppet för samhällets tillämpning (Barthes 1970: 205-

206).  

 

Enligt Barthes finns det ingen stadga i de mytiska begreppen eftersom de kan skapas, 

förändras, upplösas och fullständigt försvinna. Ett exempel på detta är myterna kring 

genus, det manliga samt det kvinnliga som förändras med tiden. Det är därför som de är 

historiska, som historien mycket lätt kan upphäva dem. Barthes menar att myten inte 

döljer någonting, den förkunnar ingenting, den vanställer. Barthes hävdar att myten 

varken är en lögn eller en bekännelse den är en böjning. Mytens princip är att den 

förvandlar historien till natur (Barthes 1970: 217 226 227). En myt kan vara ett slags 

förhållningssätt genom att ett fotografi eller reklam som kan tjäna som ett stöd för det 

mytiska yttrandet. Det mytiska yttrandet har utformats av ett redan utarbetat material med 

tanke på en lämplig förbindelse, det är därför som mytens material förutsätter ett 

betydande medvetande och att man ska kunna diskutera dem oberoende av de material de 

består av (Barthes 1970: 20).  

 

4.6 Tillvägagångssätt  

Avsikten med analysen är främst att studera bildernas framställning och uttryckssätt. Det 

lingvistiska meddelandet i reklambilderna är inte av relevans vid den semiotiska 

analysen. Det lingvistiska meddelandet i reklambilderna visar bildernas kontext och 

ursprung. I avsaknad av det lingvistiska meddelandet i reklamen skulle det exempelvis 
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inte vara tydligt för betraktaren att reklambilderna representerar lyxvarumärket Gucci. 

Urvalsförfarandet vid analysen innebär att totalt sex bilder kommer att analyseras. Rollen 

som forskare är av stor betydelse i den semiotiska analysen. Reklambilderna kommer att 

tolkas utefter egen kunskap samt erfarenheter. Tillvägagångssättet vid analysen innebär 

att en enskild analys av var och en av bilderna från reklamkampanjen Gucci vår/sommar 

2003 för Tom Ford samt Gucci vår/sommar 2013 för Frida Giannini kommer att utföras. 

 

Bilderna kommer att analyseras med stöd av Roland Barthes semiotiska perspektiv. 

Feministisk teori kommer att användas som ett verktyg för att komma åt bildens 

underliggande betydelser. Förfarandet av metoden vid analysen innebär att varje bild 

kommer att analyseras med hjälp av Barthes syn på denotation och konnotation. Till att 

börja med kommer en denotativ beskrivning utföras av varje bild, då bildens första 

omedelbara betydelse kommer att analyseras, vilket är bilden och vad den föreställer. 

Vidare innebär detta en grundlig beskrivning av innehållet i varje bild och den 

omedelbara betydelse som reklambilderna förmedlar. Den denotativa nivån skapar även 

en förståelse kring hur forskaren har uppfattat bilderna, vilket är av relevans eftersom att 

bilder är flertydliga och kan förmedla olika betydelser.  

 

Därefter kommer en konnotativ beskrivning appliceras av bilden. I detta fall kommer det 

att innebära en analys av bildens underliggande betydelser med fokus på att avkoda 

genusframställningen i varje reklambild. Avsikten med att applicera en konnotativ 

beskrivning av varje bild är för att möjliggöra en diskussion kring annonsörens 

framställning av genus. Genom att undersöka hur modellerna poserar och agerar och hur 

det inverkar på bildens betydelse, vad kläderna konnoterar och hur modellerna förhåller 

sig till omgivningen. Barthes synsätt vad gäller begreppet myt kommer även att 

appliceras på den konnotativa nivån, detta innebär ett analyserande av hur 

reklamannonsören använder sig av historiska yttranden och föreställningar för att 

framställa kvinnor och män. Exempelvis genom en framställning som knyter an till 

historia och representationen av kvinnorna som passiva och männen som starka och 

självsäkra. 
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5. Analys Gucci vår/sommar 2003 Tom Ford  

 

Bild 1   

 

 

5.1 Denotation  

Reklambilden skildrar en man och en kvinna mot en mörk trävägg. Kvinnan på bilden 

visas i en liggande position, med framkroppen nedåtvänd i en mans knä. Hon är iklädd en 

kort åtsittande klänning i glänsande metallic och höga silverfärgade klackskor. Hon har 

långt brunt hår. Kvinnan är tillsynes välsminkad och har markerat sina ögon med en 

silverfärgad ögonskugga. Hennes läppar är lätt separerade. Hon har en djup solbränna. 

Hennes blick är fokuserad bort, hon söker inte ögonkontakt med betraktaren. Mannen i 

reklambilden framställs i en sittande position på en träbänk. Mannen är tillsynes välklädd 

och han är iklädd en ljus kavaj, ljusa kostymbyxor, en ljusgrå skjorta och en mönstrad 

slips. Han har mörkt bakåt kammat hår. Endast ena handen är synlig, handen är placerad 

mot kvinnans bakdel. Mannen i annonsen tittar framåt, hans blick är tydligt fokuserad på 

betraktaren.   

 

5.1.1 Konnotation  

5.1.2 Posering och pornografi  

Kvinnan ligger ner i mannens knä. Framställningen av kvinnan i reklamannonsen knyter 

an till den typiska bilden av kvinnan som en passiv individ. Kvinnan är passiv i sin 

liggande position. Hon framställs inte som intelligent och aktiv men istället som mannens 

objekt. Hon framställs som ett tecken för sexuellt utbyte för män. Hon framställs som ett 

objekt och mannen som rationell och stark. Enligt Van Zoonen lever vi i ett samhälle som 
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har definierat manlighet som stark, aktiv och kontaktsökande och kvinnlighet som svag, 

passiv och betraktad (Van Zoonen 1994: 98). Mannen i annonsen poserar sittande med 

kvinnans kropp i sitt knä. Han utforskar hennes kropp med sin ena hand som han håller 

mot hennes bakdel. Enligt Hirdman används kroppsspråk för att förmedla olika 

känslotillstånd såsom upphetsning (Hirdman 2001: 49).  

 

Kvinnan visas upp som glamorös och sexualiserad. Hennes posering konnoterar sexuell 

tillgänglighet. Hennes fysiska utseende och sexualitet presenteras genom närbilder och 

avslöjande kläder vilket konnoterar sexualitet för att attrahera betraktaren. Hon 

förkroppsligar det heterosexuella kvinnliga idealet genom sin sexualitet, hon är lång, 

smal, bär smink och har avslöjande kläder. Hon är ett sexuellt objekt som ska 

tillfredsställa och vara vacker för män. Hon konnoterar självsäkerhet. Kvinnans intensiva 

blick och hennes kroppsliga ställning kan betraktas som en sexuell invit, vilket tydliggör 

att det är en pornografisk bild. Hon spelar medvetet med sin sexuella makt och använder 

sin kropp för att få uppmärksamhet. Kvinnans kropp presenteras som heterosexuellt 

åtråvärd precis som inom konventionell pornografi. Hon är ett sexobjekt. Enligt Van 

Zoonen sker objektifieringen av kvinnors kroppar inte uteslutande inom pornografi, i 

reklam framställs kvinnors kroppar som dekorativa ingredienser (Van Zoonen 1994: 87).  

 

Kvinnan i reklambilden poserar i en kort, åtsittande, skimrande klänning och högklackade 

skor. Hennes kroppsliga posering och kläder konnoterar sexualitet och ungdomlighet 

samtidigt som hennes läppar är separerade. Hon framställs som en fetisch med sina höga 

klackar och långa hår. Enligt Wood är kvinnors kläder är avsedda att uppmärksamma 

kvinnors kroppar och att göra dem maximalt attraktiva för tittarna eftersom det finns 

sociala förväntningar på kvinnlighet. Åtsittande kläder och avslöjande skärningar 

uppmuntrar kvinnor att konstant utstråla kvinnlighet och sexualitet (Wood 2011: 343). 

Kvinnan presenteras som ett sexuellt objekt som avkodas för visuell konsumtion. Hon 

avskiljs från det maskulina genom att hennes kropp görs till en symbol för det sexuella. 

Kroppens sexuella symbolik visas upp genom kvinnans posering. Problematiken med 

framställningar av kvinnor som konnoterar sex grundar sig enligt Wood i att kvinnor blir 

utsatta för sexuella trakasserier (Wood 2011: 230).  
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Mannen i reklambilden konnoterar makt. Maktperspektivet i annonsen tydliggörs genom 

att mannen håller sin hand mot kvinnans bakdel, han utövar sin makt mot kvinnan. 

Kvinnan i reklambilden blir dominerad av mannen. Enligt John Berger är en mans 

närvaro beroende av löftet av makt, vilket han uttrycker. Denna närvaro är alltid riktad 

mot en makt som han utövar på andra (Berger 1990: 45 46). Annonsören framställer 

mannen som dominant och kvinnan underordnad i förhållande till honom. Han 

konnoterar typiska manliga egenskaper såsom dominans, ungdomlighet och ett attraktivt 

utseende, han tillskrivs de egenskaper som konnoterar till det manliga idealet. Genom de 

egenskaper han tillskrivs kan han hålla kvinnan på plats och få henne att lyda hans vilja.  

 

5.1.3 Betraktaren och blicken  

Inför betraktaren av annonsen är kvinnan tillsynes perfekt, bilden av kvinnlig skönhet 

innebär att man som kvinna ska vara ung, snygg, lång och smal. Enligt Wood innebär det 

feminina idealet ungdomlighet och smalhet (Wood 2011: 265). Denna starkt 

sexualiserade återgivning av kvinnan i Guccis reklambild normaliserar ytterligare 

orealistiska mål och idéer för hur riktiga kvinnor faktiskt ser ut i det verkliga livet. 

Dagens reklambilder skapar en felaktig bild av kvinnors liv och erfarenheter. 

Annonser reproducerar därmed en värld av perfektion där ingen framställs som ful eller 

överviktig. Enligt Kleberg tjänar realistiska bilder av hur en riktig kvinna bör se ut och 

vara såväl patriarkatet som den kommersiella marknaden (Kleberg 2006: 26).  

 

Kvinnan framställs som en passiv individ av visuell perfektion. Bilden uttrycker myten 

om skönhet, som innebär att kvinnor måste utstråla skönhet som konnoterar perfektion. 

Denna myt innebär att kvinnor ständigt utsätts för granskning och bedömning av deras 

utseenden och kroppar. Enligt Gill innebär denna myt att kvinnor frivilligt utsätter sig för 

fysisk och psykologisk kritik, vilket leder till att kvinnor frivilligt utsätter sig för tortyr 

genom att banta och genomgå kosmetisk kirurgi (Gill 2007: 90). Mannens makt över 

kvinnan i reklambilden förstärks genom att hon ignoreras och mannen har sin blick riktad 

in i kamerans lins mot betraktaren. Mannens ointresse av att kan även tolkas som att han 

har en annan sexuell läggning, detta skulle kunna förklara varför kvinnan inte 

uppmärksammas av mannens blick. Genom att möta betraktarens blickar bjuder han 

därmed in betraktaren att titta på. Enligt Berger är en kvinnas uppmärksamhet sällan 

riktad mot mannen (Berger 1990: 50). Enligt Van Zoonen lever vi i ett samhälle som har 
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definierat manlighet som stark, aktiv och i innehav av blicken och kvinnlighet som svag 

och passiv är det naturligtvis helt problematiskt om inte omöjligt för den manliga kroppen 

att underkasta sig kontroll av blicken, per definition maskulint och gå över till den andra 

feminina sida, och överlämna sig till manlig makt (Van Zoonen 1994: 98).  

 

5.1.4 Den feminiserade mannen  

Mannens utseende i reklambilden är feminiserat, en manlig fåfärga kommer till uttryck i 

bilden och det är tydligt att mannen bryr sig om sitt fysiska utseende. Det är inte bara 

kvinnor som kommer att tycka att mannen är attraktiv men hans skönhet och androgyna 

utseende kommer även att locka till sig män. Mannen på bilden är stilig och sexig inför 

heterosexuella kvinnor men även vacker och sexig inför homosexuella män vilket är en 

del av dual marketing i ett försök att nå ut till en bredare publik genom att leka med 

könstillhörigheten hos modellerna. Han lånar därmed ut sig själv till en större tolkning 

hos betraktaren. Enligt Soldow är en metrosexuell man en heterosexuell 

storstadsmänniska som ofta misstas för att vara homosexuell. Soldow menar att 

metrosexuella män passar in i den homosexuella stereotypen som innebär ett intresse för 

mode, stil och skönhet (Soldow 2006: 326).   

 

5.1.5 Pornografi och objektifiering  

Kvinnan framställs som ett erotiskt objekt genom att hon poserar i en kort tight klänning. 

Framställningen av kvinnan är till för mäns njutning och detta seende konnoterar 

maskulin överordning. Problemet med pornografiska framställningar i reklambilder är 

dock att underlägsna framställningar av kvinnor leder till att kvinnor inte blir 

respekterade som individer. Pornografiska framställningar kan därmed sägas främja 

kvinnors underordning i samhället. Enligt Van Zoonen ges pornografi till sexuellt uttryck 

genom kvinnors underordning som ofta omfattar en eller flera av följande: kvinnor 

presenteras som avhumaniserade sexobjekt eller saker, kvinnor presenteras som sexobjekt 

som tycker om smärta eller förnedring eller kvinnor presenteras som sexobjekt som 

upplever sexuell njutning i att bli våldtagna eller kvinnor presenteras i ställningar av 

sexuell underkastelse (Van Zoonen 1994: 20).   
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Bild 2  

 

 

5.1.6 Denotation  

Reklambilden visar en kvinna och en man mot en vägg. Kvinnan är halvnaken. På hennes 

överkropp har hon en grön kimono, som är fullständigt öppen framtill, blåa hotpants och 

höga silverfärgade klackskor. Hennes ansikte är inte synligt. Det som tydliggör att det är 

en kvinna på bilden är de kroppsliga attribut som synliggörs i bilden. Hennes bröst och 

könsorgan är synligt. Hennes kropp är brunbränd. Hon står med sina ben brett isär, 

samtidigt som hon drar ner sina hotpants vilket synliggör hennes könsorgan och könshår 

som är rakat till ett Gucci "G". Mannen i reklambilden har sin kropp vänd mot kvinnan. 

Han sitter på knä emellan hennes ben samtidigt som hans hand omfamnar hennes lår. 

Hans ansikte visas i profil, mannen tittar neråt och hans blick är tydligt fokuserad på 

kvinnans könsorgan. Mannen är iklädd ett par vita byxor och en grå och rosa 

glansig baseballjacka. Han har mörkt bakåtkammat hår.  

 

5.1.7 Konnotation  

5.1.8 Posering  

Kvinnans position i annonsen är bakåtlutad och hon stödjer sin kropp mot en vägg.  Att 

hon drar ner sina underkläder framför mannens ansikte kan betraktas som en sexuell 

invit, vilket tydliggör att det är en pornografisk bild. Hennes kroppsliga ställning är 

utmanande och konnoterar sexualitet. Annonsören framställer eller ger anspelningar till 

sexuella akter inför offentliga blickar. Kvinnan presenteras som aggressiv och försöker 

dominera mannen i annonsen och dess betraktare genom sin sexualitet. Jag anser att 

reklambilden knyter an till en scen där sex är "about to happen" men aldrig gör det. Enligt 
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Hirdman återfinns ofta scener i reklamkampanjer som är som tagna ur pornografiska 

filmer men utan samlag (Hirdman 2008: 52). Kvinnan som knappt är påklädd konnoterar 

makt. Hon uttrycker tillsynes sexuell åtrå. Hon presenteras som sexuellt omättlig som inte 

kan kontrollera sin sexuella lust till den grad att hon förför en man. Enligt Van Zoonen är 

pornografi den mest uppenbara genren som är byggt på exploatering av kvinnors kroppar 

som objekt av åtrå, fantasi och våld. Objektifieringen av kvinnors kroppar finns dock inte 

uteslutande inom pornografi. Enligt Van Zoonen framställs kvinnors kroppar som 

dekorativa ingredienser i reklam (Van Zoonen 1994: 87). Gill menar att genom att låna ut 

pornografiska uttryck såsom poserande, designar annonsören en scen som inte hör 

hemma i reklam. Kvinnor definieras istället genom sina kroppar, heterosexuellt åtråvärda 

precis som inom traditionell pornografi (Gill 2007: 111).  

 

Mannens pose i reklambilden är sittande på knä. Han utforskar kvinnans kropp och 

poserar med huvudet vänt mot hennes könsorgan. Han finner tillsynes njutning av att 

betrakta kvinnan som ett erotiskt objekt. Jag anser att mannen som framställs i annonsen 

är typiskt manlig i sitt beteende, han drivs av sin sexuella drift och är tillsynes intresserad 

av kvinnans sexualitet.   

 

5.1.9 Betraktaren och blicken  

Kvinnans ansikte är inte synligt för betraktaren. Hon är huvudlös och reklambilden börjar 

vid hennes bröst som avslöjas genom hennes öppna kimono. Hennes armar är inte heller 

synliga för betraktaren bortsett från hennes vänstra hand som hon använder för att dra ner 

sina underkläder. Reduceringen av kvinnans kropp i reklambilden leder till att hon 

försvagas och betraktas som mindre mänsklig på grund av att hon inte framställs som en 

hel person. Reduceringen av kvinnans ansikte innebär även att hon fråntas makten att 

uttrycka sig genom blicken. Enligt Van Zoonen fragmenterar annonsörer kvinnors 

kroppar genom närbilder på kvinnors könsorgan och reducerar därmed den kvinnliga 

kroppen till manlig njutning. Kameravinklar och poser för att representera kvinnor som 

objekt för manlig njutning, för manlig makt och dominans (Van Zoonen 1994: 19).   

 

Reduceringen av modellens kropp leder till att hon är omedveten om betraktarens blickar, 

samtidigt som hennes kropp är öppen för betraktaren. Den manliga blicken är bestämd 

och intensivt riktad mellan kvinnans ben och gör därmed kvinnan i bilden till ett objekt. 
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Kvinnans representation är enbart kroppslig. Enligt Van Zoonen är det kvinnans öde att 

hon ska bli betraktad samtidigt som tittandet är reserverat för mannen (Van Zoonen 1994: 

87). 

 

Enligt Van Zoonen är den dominerande framställningen fortfarande organiserad kring de 

traditionella könsrollerna vilket innebär att män tittar på kvinnor (Van Zoonen 1994: 

103). Kvinnan i reklambilden visas upp som ett spektakel för publiken. Modellen bjuder 

in betraktaren att titta på henne, hon vet att hennes avklädda kropp kommer att leda till att 

hon blir betraktad av publiken. Hon spelar därför medvetet med sin sexuella makt. 

Hennes kropp är vinklad mot kameran och hon erbjuder betraktaren till maximalt tittande 

och använder sin kropp för att få uppmärksamhet från män. Hennes underliv är i fokus 

genom kamerans närbild och bildens ljussättning. Enligt Hirdman 

uppmuntrar närbildstekniken publikens önskan att bli mer inbegripna i karaktärernas liv, 

skapa närhet och identifikation mellan publik och personer på bild (Hirdman 2002: 45).  

 

Kvinnans blottade underliv kommer att leda till ett uppmärksammande hos framförallt 

män. Enligt Van Zoonen är ett grunddrag i västerländsk patriarkalisk kultur att kvinnor 

framställs som ett objekt som ska bli tittade på av den manliga publiken 

(Van Zoonen 1994: 87). Han tittar bort från kameran och söker inte kontakt med 

betraktaren istället hans blick riktad mot könet och i det här fallet mot henne. Hans blick 

kommunicerar känslor såsom åtrå och begär. Hans blick är tillsynes betagen av 

henne. Mannens blick är genital, riktad mot kvinnans kön. Betraktaren erbjuds en 

detaljerad inblick av det kvinnliga könet. Hennes kön blottas inför kamerans lins med 

hjälp av hennes egen hand.  

 

Mannen har ingen kontakt med kameran, hans blick är tydligt fokuserad på kvinnan och 

hennes könsorgan vilket konnoterar sexuell åtrå.   

Reklambilden representerar därmed en tvångsmässig betraktare vars enda sexuella 

tillfredsställelse kan komma från att titta på, i ett aktivt kontrollerande förnuft, på en 

objektifierad annan. Genom att titta bort från kameran och betraktarens blickar förblir 

mannen i kontroll över situationen och blir inte ett objekt för betraktarens blickar. Enligt 

Hirdman är mäns blickar sällan vända mot kameralinsen, de etablerar inte en personlig 

relation till betraktaren istället är de riktade mot könet (Hirdman 2008: 71). Genom att 
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undvika betraktarens blickar presenteras mannen istället som en man som råkar 

bli tittad på. Enligt Van Zoonen tenderar män att titta bort från kameran som uttrycker en 

total brist av intresse för betraktaren (Van Zoonen 1994: 101).  

 

5.2.1 Pornografi och objektifiering  

Det finns en tydlig motsats mellan könen, att kvinnan poserar halvnaken samtidigt som 

mannen i reklamannonsen är fullt påklädd, objektifierar kvinnan och konnoterar 

pornografi. Enligt John Berger skildras kvinnor på ett annat sätt än män i fotografier. Han 

menar att detta inte beror på att det feminina skiljer sig från det maskulina men för att den 

ideala åskådaren antas vara en man och bilden som framställs av kvinnan är designad för 

att smickra män (Berger 1990: 64).   

 

Kvinnans avsaknad av kläder i annonsen får mannen att framstå som mer framgångsrik 

än henne, hon är bara ett sexuellt objekt som porträtteras för att smickra den manliga 

åskådaren. Hon presenteras som ett sexuellt objekt som avkodas för visuell konsumtion. 

Kvinnans kropp uppvisas i en sexuell pose. Hon visar upp sig och börjar klä av sig trots 

att hon är medveten om att hon blir betraktad. Genom att blotta sitt könsorgan görs 

kvinnan till ett sexobjekt, annonsören använder sig av medveten sexism för att väcka 

uppmärksamhet, hennes kropp konnoterar sex utan att annonsören behöver visa någon 

sexuell handling. Enligt Kleberg framställs en viss typ av kvinnokropp i reklambilden 

genom könets utseende – specifikt friserat enbart sedd som pornografisk, som 

en pornografisk kropp, den erotiska feminina kroppen (Kleberg 2008: 53).   

  

Kvinnan presenteras som ett sexuellt objekt, hon leker medvetet med sin sexuella makt 

genom att hon väljer att dra ner sina underkläder som avslöjar hennes blottade underliv 

och hennes könshår som är rakat till ett Gucci "G". Enligt Hirdman erbjuder modellerna 

inte längre sina kroppar bara för att beses men också för att intas. Samtidigt har denna 

kropp antagit nästan fiktiva former och tangerar det okroppsliga, hår är borttaget eller 

estetiskt friserat. Med hjälp av särade ben vända mot publiken utlovar bilden därmed en 

fysisk position för betraktaren, där han kan kliva in och ta sin plats (Hirdman 2002: 244 

225).  
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Kvinnans sexualitet syftar till att göra henne mer sexuellt tillgänglig. Enligt Gill erbjuder 

reklam kvinnor ett löfte om makt genom att de presenteras som objekt av åtrå. 

Reklamannonser förser kvinnor med en aktiv ställning så de själva kan välja att 

presenteras som sexobjekt för att det passar deras frigivna intressen. Gill menar att när 

kvinnor presenteras som sexuella objekt i reklam behöver det inte vara något som män 

har gjort mot kvinnor, men som en frivillig önskan som uttrycks genom att dessa kvinnor 

är självsäkra och bestämda (Gill 2007: 90).   

  

Enligt Hirdman har det sexuella alltmer blivit ett område för visuell uppvisning och en 

fråga om seende. Med fotografiets grafiska realism skapas en illusion av närkontakt som 

är själva kameramediets budskap och som är särskilt tydligt i den erotiska bildens 

lockelse (Hirdman 2008: 40). Den sexuella nyfikenheten som mannen tillskrivs i 

reklambilden genom att han fokuserar sin blick på kvinnans vagina kan även kopplas 

samman med ett barns nyfikenhet av det andra könets sexualitet. Enligt Mulvey uttrycker 

barn en voyeuristisk aktivitet genom att vilja se det förbjudna och privata, de uttrycker en 

nyfikenhet av det andra könets genitalier och kroppsliga funktioner (Mulvey 2009: 17).  

 

Mannen poserar sittande på knä. Hans blick är tydligt fokuserad på kvinnans kropp och 

på hennes könsorgan vilket konnoterar sexuell åtrå. Han undersöker kvinnans kropp med 

sin blick och tar därmed kontroll över hennes kropp. Enligt Mulvey är det mannens roll 

som den aktiva personen, att få saker och ting att hända (Mulvey 2009: 20). Han håller 

sin hand med ett fast grepp kring kvinnans ben. Mannen har möjlighet att göra vad han 

vill med kvinnans kropp. Den maskulina poseringen konnoterar dominans och makt.   
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Bild 3  

 

 

5.2.2 Denotation  

Reklambilden visar en man och en kvinna mot en grå vägg. Kvinnan är halvnaken, hon är 

endast iförd ett par svarta spetstrosor, ett par silverfärgade klackskor och en mönstrad 

turkos kimono, som täcker hennes bröst. Kvinnan ligger ner på rygg, hennes ben är 

särade och det ena benet är upplyft mellan mannens lår. Hon har ena armen placerad 

bakom sitt huvud samtidigt som hon använder sin vänstra hand för att skyla sitt bröst. 

Hennes kropp visas i profil och hennes ögon är slutna. Mannen i reklambilden visas i 

stående position med kroppen vänd mot kvinnan. Hans ansikte visas i profil, mannens 

blick är fokuserad neråt mot kvinnan. Han har sin högra han placerad på höften. Mannen 

är iförd en kritstrecksrandig kostym, en grå skjorta samt slips och ett par vita skor med 

svarta detaljer. Han har mörkt hår.   

 

5.2.3 Konnotation   

5.2.4 Posering  

Kvinnans pose i reklambilden är liggande. Det är tydligt att annonsören har använt sig av 

medveten sexism genom att kvinnan representeras genom att hon särar på benen 

samtidigt som hon är halvnaken på golvet, vilket konnoterar sex. Kvinnan poserar 

lättklädd i svarta spetstrosor och objektifieras i förhållande till mannen som är fullt 

påklädd.  Kvinnan framställs därmed som sexobjekt för mannens nöje. Enligt Hirdman 

kan användandet av plagg såsom spetsunderkläder kopplas till det feminina vilket därmed 
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leder till att kvinnan blir avskild från det maskulina. Representationen för hur kvinnor 

och män framställs i bilder är av stor betydelse för hur maktrelationer upprätthålls 

(Hirdman 2008: 72 14). Enligt Wood är de egenskaper som kvinnor uppmuntras att 

utveckla passivitet, skönhet, sexighet och maktlöshet för att kunna leva upp till kulturella 

ideal av kvinnlighet vilket endast kommer att bidra till objektifierande och förnedring av 

dem. Även de kvaliteter som män uppmanas att visa upp såsom aggressivitet, sexualitet 

och styrka är samma egenskaper som är kopplade till misshandel av kvinnor (Wood 

2011: 274).   

 

Kvinnan poserar med huvudet bakåtlutat.  Kvinnan visar upp sig för publikens blickar. 

Bilden ger uttryck för kvinnlig njutning genom att kvinnan ger uttryck för sina behov av 

honom för sin lust. Kvinnans njutning synliggörs genom hennes av hållning och 

ansiktsuttryck. Hon framställs som en sexuell varelse. Jag anser att kvinnan konnoterar 

sex genom sina särade ben. Hennes kroppsliga ställning kan betraktas som en sexuell 

invit, vilket tydliggör att det är en pornografisk bild. Enligt Merskin normaliserar 

pornografi kvinnor som enbart sexuella varelser (Merskin 2006: 214 - 215).  

 

Jag anser att mannen i reklambilden framställs som kvinnans kärlekspartner. Hans 

posering konnoterar makt. Han använder sina kroppsdelar på ett sätt som utstrålar 

aktivitet och kontroll. Hierarkin av den manliga makten uttrycks genom kvinnans 

sårbarhet. Hon är ett dekorativt element och representeras som visuellt attraktiv samtidigt 

som mannen konnoterar auktoritet i sin kostym. Han är lång och ståtlig. Hans kläder 

konnoterar status, en symbol kopplad till välstånd. Mannen konnoterar makt och 

auktoritet i sin kostym. Att mannen är iklädd svarta kläder förstärker även hans 

maktposition eftersom färgen svart konnoterar makt, auktoritet, styrka och stabilitet. Hans 

kläder konnoterar självförtroende han är snygg, framgångsrik och medveten. Kläderna 

som mannen är iförd ska se sexiga ut, få bäraren att känna sig sexig men även resultera i 

mer sex, vilket kvinnan i reklambilden konnoterar.  

 

Enligt Hirdman representerar den kostymklädda kroppen statsmanna kroppen eller 

företagsledaren som ofta skildras som lång och som en symbol för manlig auktoritet, 

ledare. Hirdman menar vidare att höjd och social status har ett nära samband i vårt 

samhälle främst när det gäller myter om maskulinitet, framgångsrika män ska vara eller 
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framstå som långa och de ska alltid vara längre än kvinnor för att förankra kopplingen 

mellan auktoritet, makt och maskulinitet som något naturligt (Hirdman 2008: 61).  

 

Kvinnan i reklambilden förmedlar en känsla av tillgänglighet. Enligt Wood är faran med 

att framställa stereotypiska kvinnor som sexobjekt att detta kan bidra till sexuella 

trakasserier av kvinnor. Hur människor framställs på bilder har betydelse för hur 

maktrelationerna mellan könen upprätthålls. Wood menar att den manliga dominansen är 

tillgänglig genom positionering. I reklam brukar män posera ovanför kvinnor samtidigt 

som kvinnor oftast visas i olika bilder genom avkläddhet vilket representerar män som 

kraftfulla och kvinnor som sårbara och undergivna (Wood 2011: 230 267).  

 

Mannen poserar stående ovanför kvinnans kropp vilket tydliggör att han har kontroll över 

situationen och vad som ska hända. Att mannen står över kvinnans kropp kan betraktas 

som en symbol för manlighet vilket bidrar till att göra honom ännu starkare. Den 

kvinnliga sexualiteten kontrolleras och bibehålls genom denna kontrast mellan könen. 

Mannen har möjlighet att göra vad han önskar med kvinnans kropp. 

Enligt Mulvey innebär ett deltagande i hans makt att åskådaren indirekt kan äga henne 

också (Mulvey 2009: 22).   

 

Kvinnan framställs genom en erotisk skildring, genom en sexuell underordning. Mannen 

framställs som den traditionella heterosexuella mannen genom en framställning som 

konnoterar manlig dominans och våld. Att kvinnan i reklambilden objektifieras och 

utsätts för en nedvärderande representation gör villkoret om våld möjligt. Reklambilden 

normaliserar våld mot kvinnor genom dominans och i detta fall är det våld som 

förekommer kopplat till makt. Mannen i reklambilden tillskrivs typiskt manliga 

egenskaper och drivs tillsynes av sin sexuella drift, sina sexuella begär och nyfikenhet.   

  

Jag vill hävda att kvinnan i reklambilden befinner sig under hot av mannen, vilket 

konnoterar till ojämlikheten mellan könen som kommer till uttryck i reklambilden. Den 

hotfullhet som uttrycks mot kvinnan i bilden förstärker även mannens maktövertag. Den 

maskulina framställningen konnoterar dominans, aggressivitet och våldsamhet. Detta 

förstärker även den myt som finns i samhället som innebär att kvinnor bjuder in till 

våldtäkt genom sitt klädval och beteende. Enligt Gill förstärker män sitt maktövertag 
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genom att utöva sexuellt tvång mot kvinnor (Gill 2007: 141). Enligt Wood innebär 

exponering av sexuellt våld i medier en ökad tolerans. Pornografi omfattar ofta våld mot 

kvinnor som kan uppmuntra dem som konsumerar att tänka att våld i relationer är 

acceptabelt eller normalt (Wood 2011: 301, 302). Enligt Merskin förmedlar 

modefotografi särskilda attityder och värderingar såsom att kvinnor bara är objekt som är 

tillgängliga för mäns lustar, att riktiga män alltid är sexuellt aggressiva, att våld kan 

betraktas som erotiskt och att kvinnor som blir utsatta för sexuella övergrepp får skylla 

sig själva (Merskin 2006: 213).  

 

Jag anser att kvinnan i reklambilden är placerad som en naturlig ingrediens i en maskulin 

livsstil inriktad på konsumtion. Reklambilden visar att kvinnan attraherar män eftersom 

att hon har använt Guccis lyxiga kläder för att göra sig själv oemotståndlig. Sexualitet 

framställs därmed alltmer som en vara att konsumera. Enligt Wood brukar kvinnor med 

mycket minimala kläder och sexuella poser användas för att sälja exempelvis kläder och 

genom att länka dessa otroligt sexiga kvinnor med produkter hoppas annonsörer att vi 

kommer att köpa produkten tänker att det antingen kommer att göra oss mer lika 

kvinnorna i annonserna (Wood 2011: 270). Med förmågan att väcka begär lockar kvinnan 

i reklambilden både till varuköp och till efterliknelse. Annonsören försöker förmedla att 

genom att köpa Guccis kläder så kommer kvinnor automatiskt att framstå som sexiga och 

åtråvärda. Genom att berätta för betraktaren att vi kommer att må och känna oss mer 

självsäkra om vi köper Guccis kläder. Enligt Hirdman används bilder för att idealisera 

och skapa begär därför att de kan göra det och detta på ett helt annat sätt än texter 

(Hirdman 2008: 16).   

 

Betraktaren köper därmed inte bara produkten som visas i reklamen men även bilden som 

annonsören säljer. Att använda sex för att sälja en produkt eller ett varumärke är 

förknippat med marknadsföring och en överföring av särskilda egenskaper eller 

möjligheter genom köpet av en produkt. Enligt Merskin förväntas reklam att göra mer än 

att sälja en produkt. Snarare än att bara berätta för konsumenterna om användningen av 

en produkt ligger tyngdpunkten på ett produktens bytesvärde vad du kan göra med den 

(Merskin 2006: 203).  
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5.2.5 Betraktaren och blicken  

Mannen i reklambilden betraktar kvinnans kropp, hans blick är intensivt riktad på 

kvinnan vilket konnoterar heterosexuell åtrå. Genom att vara honom och att titta på 

henne, presenteras kvinnan som ett objekt för den manliga blicken. Enligt Hirdman är 

mannens blick ofta riktad mot kvinnan i modefotografiets parbilder (Hirdman 2002: 197). 

Enligt Van Zoonen är det kvinnans öde att hon ska bli betraktad samtidigt som tittandet är 

reserverat för män (Van Zoonen 1994: 87). Mannen konnoterar makt vilket beror på att 

kvinnan ligger vid hans fötter och att mannen ser ner på henne, vilket förstärker det 

manliga maktperspektivet. Genom att undvika betraktarens blickar presenteras mannen 

istället som en man som råkar bli tittad på. Enligt Van Zoonen tenderar män att titta bort 

från kameran som uttrycker en total brist av intresse för betraktaren (Van Zoonen 1994: 

101).  

 

Kvinnan blundar omedveten om att hon blir betraktad. Hon framställs som passiv och 

mannen som aktiv. Enligt Van Zoonen driver mäns beteende handlingen framåt 

(Van Zoonen 1994: 90). Enligt Mulvey bor vi i en värld av sexuell obalans, där kvinnor 

är passiva och män är aktiva. Den manliga blicken använder sin fantasi på den kvinnliga 

figuren vilken är formaterad i enlighet därmed. I sina traditionella kvinnoroller är 

kvinnors utseende kodade för stark visuell och erotisk inverkan (Mulvey 2009: 19).  

 

5.2.6 Pornografi och objektifiering 

Kvinnan i reklambilden objektifieras i förhållande till mannen, hon presenteras som 

visuellt attraktiv och sänder ut budskapet att kvinnor ska bära rätt kläder för att fånga en 

mans uppmärksamhet, att man ska vara smal och sexuellt förförande. Ljuset skiner 

mellan hennes bröst. Enligt Negra har en växande uppriktighet om sexualitet och kroppen 

följt en ännu mer specifik känsla för hur den ideala kvinnan ska se ut (Negra 2009: 119). 

Enligt Merskin innebär det objektifierade idealet av kvinnlig skönhet som presenteras i 

reklam att kvinnors kroppar istället framställs som objekt och att förvandla en människa 

till en sak genom objektifiering är enligt Merskin ofta det första steget mot att rättfärdiga 

våld (Merskin 2006: 213).  

  

Jag anser att mannen i reklambilden gynnas av kvinnans pornografiska framställning. 

Kvinnan i reklambilden är tillgänglig för mannens beröring, hon är tillgänglig för att 
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skapa njutning samt tillfredställa hans sexuella begär. Enligt Wood tillskrivs män 

innebörder som innebär att de ska vara intresserade av sex hela tiden. Att vara sexuell är 

ett sätt att utföra och bevisa manlighet, heterosexuell manlighet. En man som inte vill ha 

massor av sex med flertalet olika kvinnor kan få sin manlighet ifrågasatt av andra män 

(Wood 2011: 174). Kvinnan objektifieras genom avsaknaden av kläder. Det är tydligt att 

kvinnans posering konnoterar pornografi, hennes kroppsliga position är en sexuell invit. 

Enligt Merskin är pornografi ett specifikt slags sexuellt material som reflekterar och 

upprätthåller den sexuella underordningen av kvinnor. Merskin menar att de rådande 

erotiska och sexuella inslagen av den kvinnliga kroppen som förekommer i reklam 

fungerar som ett stöd för ideologin om den manliga överlägsenheten och makten. 

Enligt Merskin är pornografiska reklamannonser ett försvagande av kvinnors makt 

(Merskin 2005: 199 201).  

 

Det finns en tydlig kontrast mellan könen i reklambilden detta grundar sig i att mannen 

framställs som stark och självständig samtidigt som kvinnan presenteras som underlägsen 

och ett sexuellt objekt. Mannens kroppsliga position konnoterar hotfullhet. Jag anser att 

den typiska bilden som framställs i reklamannonser normaliserar och ursäktar våld mot 

kvinnor. Det sexuella våld som förekommer i reklamannonser är romantiserat. Den 

hotfullhet som uttrycks mot kvinnan i reklambilden förstärker mannens makt. Kvinnans 

underordning i reklambilden presenteras som njutning.  

 

Kvinnan som presenteras i reklambilden blir sexuellt dominerad. Reklambilden ger 

sexuella antydningar och konnoterar sexuellt tvång. Bildens ljussättning och mannens 

svarta skugga förstärker maktperspektivet och den obehagliga situationen. Enligt Gill 

förstärker män sitt maktövertag genom att utöva sexuellt tvång mot kvinnor och skuggor 

skapar automatiskt farliga och hotfulla effekter. (Gill 2007: 141 81).   

 

 

 

 

 

 



Representationen av genus 

 

 

52 
 

Gucci vår/sommar 2013 Frida Giannini  

 

Bild 4  

 

 

5.2.7 Denotation  

Reklambilden visar två kvinnor i sittande samt liggande position på ett vitt golv. Den ena 

kvinnan poserar sittande. Hon är tillsynes lång och poserar med kroppen vänd åt sidan. 

Hon stödjer sin högra arm mot golvet, hennes andra arm är inte synlig. Hon är iklädd 

en grå leopardmönstrad klänning och en leopardmönstrad väska i samma gråa ton. 

Hennes ansikte visas framifrån, blicken är fokuserad mot betraktaren, rakt in i kamerans 

lins. Precis bredvid kvinnans kropp poserar en annan kvinna. Endast hennes överkropp är 

synlig. Hon poserar liggande på mage med ansiktet vänt mot kameran. Hon stödjer sin 

kropp med sina båda armar Precis som den andra kvinnan är även hon iklädd en 

leopardmönstrad klänning i samma gråa ton. Kvinnan är fragmenterad från midjan 

och neråt, hon poserar liggande med kroppen bakom den sittande kvinnan.   

 

5.2.8 Konnotation  

5.2.9 Posering  

De båda kvinnorna har ett kattliknande utseende och framställs som djuriska och knyter 

an till en representation som inte är mänsklig. Deras kroppsliga posering konnoterar 

rörelse likt ett kattdjur och kvinnorna framställs som vilda djur. Kvinnornas ögon är 

välmarkerade med svart eyeliner vilket leder till att deras ögon ser kattlika ut. Denna 

representation förstärks genom kvinnornas leopardmönstrade kläder som konnoterar 

vildhet. Kvinnorna visas upp som glamourösa och sexiga. Deras kläder är sexuellt 
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kodade, fyllda av symboler för sexualitet och begär. Deras utseende konnoterar sexualitet 

för att attrahera betraktaren. Den kvinnliga sexualiteten som uttrycks i reklambilden kan 

betraktas som temperamentsfull och vild något att frukta och åtrå på samma gång.   

 

5.3.1 Betraktaren och blicken  

Kvinnorna intar rollen som huvudpersoner i reklambilden. De fotograferade 

kvinnorna arbetar tillsammans för att skapa ett ögonblick av spänning. De möter 

betraktaren med inbjudande blickar och poser. Relationen mellan de kvinnliga 

karaktärerna i reklambilden används för att artikulera heterosexuell romantik och lust. 

Kvinnorna har lätt särade läppar och intensiva blickar, de uttrycker åtrå vilket bidrar till 

att kvinnorna framställs som fetischer inför den manliga publiken. Enligt Hirdman 

ingår fetischering som en del i att söka minimera avstånd, att öka hennes funktion som 

tillgänglig och på så sätt skapa en illusorisk närhet mellan de avbildade kvinnorna och 

läsarna. Seendet är en del av den närhet som annonsören försöker skapa till publiken 

(Hirdman 2002: 176).  

 

Kvinnorna framställs som erotiska objekt genom att de söker kontakt med betraktaren av 

reklambilden, den mötande blicken skapar en illusion av intimitet och leder även till att 

den granskade blir än mer utlämnad åt en granskande blick. Betraktaren kan därmed 

beskåda kvinnorna direkt vilket leder till en omedelbar tillgång av deras 

kroppar. Enligt Merskin objektifieras kvinnor på många olika sätt vilket förstärker 

perspektivet att kvinnor är objekt som ska betraktas som åtråvärda och framställas på ett 

sådant sätt så att betraktaren av bilden kan fantisera om. Denna tvetydighet ökat sedan 

sexualiserade kvinnor i annonser är skapade för kvinnor att titta på medan män ser 

på kvinnor (Merskin 2006: 203). 
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Bild 5  

 

 

5.3.2 Denotation  

Reklambilden visar två kvinnor mot en mörk bakgrund. Den ena kvinnan har en sittande 

position. Hon stödjer sin kropp med sin egen arm samtidigt som hon låter sin andra arm 

vila på sitt ben. Hennes ansikte visas snett från sidan och hon tittar rakt in i kameran och 

söker ögonkontakt med betraktaren. Hon är iklädd ett par rosa och röda byxor med 

tropiskt mönster och en blus i samma stil. Mellan hennes ben poserar en annan kvinna. 

Hon poserar i en liggande ställning. Hennes kropp är fragmenterad och hennes fötter är 

inte synliga. Kvinnan särar på benen och poserar med sitt huvud uppsträckt samtidigt som 

hon håller en röd kuvertväska i sin hand. Hennes blick är fokuserad bort från kamerans 

lins, hon tittar uppåt.   

 

5.3.3 Konnotation  

5.3.4 Posering  

I Reklambilden poserar två stycken unga kvinnor i en ömsesidig omfamning. Kvinnorna 

representeras som mycket attraktiva och konventionellt feminina. Kvinnornas poser 

antyder att någon finns i deras närhet som inte är synlig för kameran, de är ensamma men 

poserar i väntan på någon. Reklambilden vänder sig till en kvinnlig målgrupp som 

behagar sig själva och som inte nödvändigtvis vill behaga män. Enligt Gill bygger denna 

framställning på en av de äldsta heterosexuella manliga fantasier som finns, vilket 

innebär att män vill se när kvinnor deltar i ett intimt sexuellt beteende. En sådan typ av 

framställning är ett sätt för företag att fortsätta objektifiera och presentera kvinnliga 

kroppar som konnoterar sex och därmed undgå anklagelser som är riktade mot att 

företaget framställer pornografiska bilder på kvinnor, istället är det en framställning som 
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knyter an till kvinnors ömsesidiga önskan (Gill 2007: 100 101).  Kvinnorna visas upp för 

manlig njutning och konnoterar manlig fantasi. Enligt Mulvey framställs kvinnor som 

sexobjekt och ledmotivet är ett erotiskt spektakel, genom att kvinnan har ett attraktivt 

utseende som betecknar manlig lust (Mulvey 2009: 19). Kvinnan som poserar liggande 

konnoterar sexuell lust och hennes kropp kan betraktas som objekt av åtrå, vilket 

tydliggörs genom att hennes bröst är synliga för betraktarens blickar, vilka ramas in som 

ett blickfång med hjälp av kamerans ljus och hennes djupa urringning. Hennes slutna 

ögon och halvt öppnade mun konnoterar njutning. Kvinnorna i annonsen objektifieras. 

Att kvinnorna betraktas som objekt föreslår och förstärker perspektivet om att kvinnor är 

objekt som ska betraktas som voyeuristiska fantasier och besatthet. Denna tvetydighet 

ökas eftersom sexualiserade bilder av kvinnor i annonser är skapade för kvinnor att titta 

på.  

 

Kvinnornas kläder konnoterar festlighet och lyx. Kläderna är i det här fallet 

statussymboler, tillverkade av blankt och dyrt material. Kvinnorna framställs som 

fetischer med höga klackar, långt hår och djupa urringningar vilket vrider de båda 

kvinnorna till en fetisch genom överdriven styling och kvinnlig skönhet som uttrycks 

genom lust. Kvinnors traditionella könsroller glamoriseras. Enligt Kleberg är medierna är 

givetvis en del av denna verklighet med sin egen historia och sina egna regler, normer 

och värderingar samt maktförhållanden med betydelse för hur kvinnor och män skildras. 

Hur kvinnor och män framställs i medierna bidrar till föreställningar om hur man bör vara 

och se ut för att bli en del av den verklighet som värderas som så viktig att den får 

utrymme i medierna (Kleberg 2006: 7).   

 

5.3.5 Betraktaren och blicken  

Betraktaren bjuds in i en scen där en av kvinnorna stirrar inbjudande på betraktaren. Den 

andra kvinnan tittar uppåt, bort från kameran och uttrycker ett fullständigt ointresse i 

betraktaren. Enligt Van Zoonen tittar kvinnor oftast bort från kameran på grund av 

blyghet och underkastelse för blicken från den manliga publiken (Van Zoonen 1994: 

101). Betraktaren bjuds in i bilden med löften om att få njutning genom sitt tittande 

(Hirdman 2002: 174). Genom att rikta blicken mot betraktaren förklarar kvinnan att 

publiken är viktig. Enligt Hirdman indikerar kvinnors blickar att betraktaren är synlig och 

erkänner därmed publikens närvaro som betraktare. Vidare menar Hirdman att denna 
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öppet mötande blick förklarar att de medvetet visar upp sina kroppar för betraktaren, att 

de medvetet vet att han är där och bjuder in honom att titta (Hirdman 2002: 262 224).  

 

Att kvinnan tittar inbjudande in i kamerans lins framställer henne som mer lättillgänglig 

och oproblematisk. Ett välkomnande som uttrycker en längtan efter gemenskap, en 

bekräftelse på att tillhöra. Det är en illusion om tillgänglighet som denna och liknande 

bilder ska förmedla, ett specifikt innehåll med avsikt att framkalla en specifik typ av 

effekt hos betraktaren. Kvinnan som betraktar bilden uppmuntras att konsumera genom 

den lesbiska blicken genom bilder på andra kvinnor. Trots att tillbakablickandet erkänner 

betraktaren så implicerar den en öppen voyeurism där modellerna ger sitt medgivande till 

att bli betraktade. Enligt Hirdman medför en voyeuristisk position en distans där bildens 

subjekt konstrueras som ett objekt som ska undersökas och granskas. Enligt Hirdman är 

personer vilka kulturellt sett definieras som svaga oftare vända mot kameran samtidigt 

som de med hög status tittar någon annanstans (Hirdman 2002: 51 52).  

 

Kvinnorna presenteras genom linsen av manliga sexuella fantasier. De framställs som 

unga, vackra och sexuellt förförande. Enligt Mulvey är kvinnor är helt enkelt landskapet 

på vilka män projicerar sina narcissistiska fantasier (Mulvey 2009: 13). Genom att titta 

direkt och inbjudande in i kamerans lins förstärker den pornografiska modellen en känsla 

av signifikans av vilja och att förföra konsumenten och förstärker därmed ideologin av 

kvinnor som tillgängliga objekt. Med hjälp av posering och vinklar konstrueras en 

kroppslig inbjudan för att fånga in betraktaren i bilden. Att den ena kvinnan har sitt 

ansikte vänt mot betraktaren, har munnen öppen som ett tecken på förväntan och 

tillgänglighet leder till att kvinnan konnoterar sexuell aktivitet och spänning.  Att 

kvinnorna är iklädda röda kläder och har rött läppstift förstärker framställningen av 

sexualitet och spänning eftersom att färgen rött konnoterar passion, fara och 

sexualitet. En sexualitet där njutningen av att se kvinnornas kroppar som framställs som 

en del av njutningen av att vara med dem. Enligt Ross är färgpreferenser och föreningar 

komplext (Ross 2012: 391).   
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Bild 6  

 

 

5.3.6 Denotation  

Bilden visar en kvinna och en man. Mannen är lång och smal. Han poserar halvt liggande 

och stödjer sin kropp med sina båda händer. Han har mörkt bakåtkammat hår. Han är 

klädd i vita byxor, en mönstrad skjorta och bruna skinnloafers. Han har en intensiv blick 

och direkt ögonkontakt med kamerans lins. Ovanför hans böjda ben står en kvinna. 

Endast kvinnans lår, ben och fötter är synliga i reklambilden. Det som tydliggör att det är 

en kvinnas ben som visas upp är att fötterna är iklädda ett par högklackade vita 

skor.  Hon står med benen brett isär. Hon är endast iklädd ett par vita högklackade skor 

och en kort vit kjol eller klänning. Kvinnan är fragmenterad, endast hennes underkropp är 

synlig.  

 

5.3.7 Konnotation  

5.3.8 Posering  

Kvinnans kropp är fragmenterad och endast hennes ben och fötter är synliga i 

reklambilden. Kvinnan förnekas därmed en mänsklig representation och presenteras inte 

som en kvinna som är en del av folket utan istället som en fetisch i fragmenterade delar. 

Enligt Chambers har forskare dragit slutsatsen att det är mycket mindre sannolikt att 

kvinnors hela kroppar visas upp i reklam. Istället presenteras kvinnor i delar, genom att 

kvinnliga fysiska segment visas upp istället för en hel människa. Representationer av 

kvinnor blir därmed en visuell representation av deras ben, bröst, ansikten och hår 

(Chambers 2006: 162). Kvinnans ben konnoterar ungdomlighet och sexualitet. Hennes 

posering med brett särade ben ovanför hans kropp konnoterar sexualitet. Hon uttrycker 

typiskt manliga egenskaper genom att hon framställs som dominerande och sexuellt 
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aggressiv. Såsom att hon särar på benen ovanför mannen i ett desperat försök att få hans 

uppmärksamhet, att han ska vända sin blick mot henne. Enligt Gill är tjejer och kvinnor 

ansvariga för att producera sig själva som önskvärda heterosexuella individer såväl som 

att tillfredsställa och vara sexuellt tilltalande för män. Innehav av en sexig kropp är något 

som presenteras som kvinnors viktigaste kraftkälla som kräver ständig övervakning och 

omhändertagande för att vara sexuellt tilltalande (Gill 2007: 255 257).  Mannen i 

reklambilden intar en onaturlig pose. Det är tydligt att han poserar för att visa upp Guccis 

vår/sommar kollektion. Han framställs inte för publikens njutning. Hans kropp talar inte 

med inbjudande poser utan utstrålar istället handling och kontroll.  

 

5.3.9 Betraktaren och blicken  

Kvinnan fragmenteras eftersom hennes kropp är avskuren vilket även innebär ett 

fråntagande av hennes blick. Hon framställs därmed som ett objekt av åtrå. Genom att 

förneka möjligheten av kvinnligt betraktande och seende tillintetgör man därmed även 

kvinnors erfarenheter genom att hon fråntas möjligheten att uttrycka sig. 

Enligt Merskin har det länge varit vanligt inom modereklam att endast visa delar av 

kvinnors kroppar i reklam. Ett ben, en arm, bröst, mage eller kvinnors bakdelar är bara 

vanliga referenter, oavsett om den styckade delen är iklädd eller inte bär objekt som är till 

försäljning. Merskin menar att denna fragmentering är problematisk eftersom det 

jämställer kvinnor med utpräglat kvinnliga kroppsdelar precis som i pornografi 

(Merskin 2006: 207 ). Mannen har ett bestämt ansiktsuttryck, han tittar in i kameran och 

söker kontakt med betraktaren. Genom att han tittar direkt in i kameran visar han upp sig 

själv till den kvinnliga/manliga publiken. Enligt Hirdman är mäns blickar sällan vända 

mot kameralinsen, de etablerar inte en personlig relation till betraktaren (Hirdman 2008: 

71). Att mannen tittar direkt in i kamerans lins leder till att han inte framställs enligt 

typiska normer, han framställs därmed som ett objekt för betraktarens blickar.  

 

Genom att titta direkt mot betraktaren med en allvarlig och ovänlig blick försöker han att 

återställa en del av den traditionella maktbalansen. Den manliga blicken inte längre 

enbart fokuserad på kvinnor. Genom att fokusera den manliga blicken direkt på 

konsumenten som ska köpa kläderna hoppas man kunna marknadsföra produkter till män 

på samma sätt som man har gjort till kvinnor genom att manipulera, erotiksera samt 

objektifiera den manliga kroppen genom att bjuda in betraktaren att granska kroppen och 
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kläderna som marknadsförs. Enligt Mulvey är konventionella närbilder på ben 

integrerade i berättelsen genom en annat slags erotik (Mulvey 2009: 20). 

 

5.4.1 Den feminiserade mannen  

Det är tydligt att mannen bryr sig om sitt utseende sina kläder. Han uttrycker både 

maskulina och feminina egenskaper. Enligt Ross måste den manliga kroppen tilltala både 

homosexuella och heterosexuella män (Ross 2012: 197). Reklambilden uttrycker tillsynes 

en form av maskulinitet och metrosexualitet genom framställandet av en man som tar 

hand om sig själv och bryr sig om sitt fysiska utseende. Mannen är stilig och 

heterosexuell inför heterosexuella kvinnor, vacker och sexig för homosexuella män och 

inför heterosexuella män framställs han som sexuellt tilltalande för kvinnor. Annonsören 

försöker därmed generera en respons från publiken genom att använda sig av attraktiva 

och vackra modeller. Enligt Gill är modellerna i reklambilderna i allmänhet vita, unga, 

muskulösa, smala, de är oftast renrakade och har speciella ansiktsdrag som betecknar en 

kombination av mjukhet och styrka, stark käke, stora läppar, ögon och klar hy. Denna 

kombination av muskulatur, hårdhet och mjukhet, ett specifikt utseende hos modellerna 

tillåter annonsörerna att hantera motstridiga förväntningar på män och maskulinitet 

såsom stark och kraftfull men också mild och öm (Gill 2007: 98).  

 

Enligt Gill presenteras homosexuella män i första hand genom ett snyggt och attraktivt 

utseende. Homosexuell manlighet är främst en identitet som är präglad av stil, attraktiva 

kroppar, ansikten och vackra kläder (Gill 2007: 101). Det kan därmed hävdas att vad som 

verkligen presenteras är en värld där sexualitet och sexuell läggning är flytande, nästintill 

oidentifierbar. Enligt Merskin innebär en avsiktlig användning av androgyna bilder i 

reklam en åtråvärd representation, eftersom tvetydigheten tillåter mottagarna att tolka 

betydelser som de är bekväma med (Merskin 2006: 321). Guccis framställning av 

mannen uppmuntrar män att konsumera Guccis herrkläder samtidigt som den tillåter dem 

att behålla de egenskaper som traditionellt sett har betraktas som maskulina. Enligt Ross 

har manlig identitet kopplats samman med kvaliteter som vanligtvis har förknippats med 

kvinnlighet såsom rätten att förbättra sin kropp, hår och ansikte för att se yngre och mer 

attraktiv ut, med andra ord för att rekonstruera sin uppfattning om vad det är att vara man 

(Ross 2012: 192). 
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5.4.2 Ironi 

Reklambilden ironiserar könsrollerna genom att kvinnan tillskrivs typiskt manliga 

egenskaper såsom självförtroende och makt. Ironiseringen av könsrollerna kommer till 

uttryck genom att det är kvinnan som bestämmer. Hennes kroppsliga ställning som 

konnoterar dominans förstärker hennes makt över mannen och situationen. Reklambilden 

kan därför sägas bryta den klassiska stereotypen om kvinnor och könsroller. Ett 

upphävande av den stereotypiska modellen gällande representationen av kön synliggörs. 

Enligt Gill innebär ett upphävande av den klassiska modellen gällande genus att kvinnan 

representeras som självsäker och berättigad (Gill 2007: 103). 
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6. Kulturell Analys  

 

6.1 Jämförande närstudie av bild 3 och bild 6 

För att kunna förstå reklambilderna utifrån ett ekonomiskt, socialt och 

kulturellt perspektiv har en jämförande närstudie av bild 3 från Tom Fords vår/sommar 

kampanj 2003 samt bild 6 från Frida Gianninis vår/sommar kampanj för Gucci från 2013 

utförts. Hur betraktaren förhåller sig till dessa reklambilder från det exklusiva modehuset 

Gucci är en tolkningsfråga. Därför är Bourdieus teori av intresse. Tolkningen som 

betraktaren gör av bilderna grundar sig på kulturella faktorer såsom utbildning, yrke eller 

sociala faktorer såsom omgivning, familj samt ekonomiska faktorer rik eller fattig. Det 

intressanta i de två utvalda bilderna är dess likhet och att Gucci har valt att kasta om 

könsrollerna. Denna motsättning kommer till uttryck genom modeskaparnas 

alster. Reklambilderna uttrycker en konflikt mellan det traditionella och det 

moderna. Tom Ford står för det ungdomliga, nytänkande och en befriande stil genom 

avsaknaden av modellernas kläder. Ford står i förbund med friheten, fantasin, det nya och 

moderna som ofta identifieras med ungdom.  

 

Enligt Bourdieu går nykomlingarnas strategi nästan alltid ut på att bryta mot vissa av de 

konventioner som råder. Det är tydligt att Fords syfte har varit att skapa sexiga kläder och 

att göra dessa kreationer omtalade genom sexig marknadsföring. En strategi som visade 

sig vara lyckad för att förnya ett föråldrat varumärke. Konsumenten som tilltalas av Fords 

reklambild accepterar bilderna för att man tilltalas av Fords ungdomliga och 

provocerande stil, för att man vill se ut som modellen i reklambilden och därmed lockas 

till att konsumera Guccis kläder. Förmedlandet av en sexig, självsäker och vacker kvinna 

som blir sexuellt tillgänglig i Guccis kläder. Framställningen av den avklädda kvinnan 

som poserar liggande med särade ben leder däremot till att varumärket förlorar sin lyx 

och exklusivitet men även smaken eller böjelsen för och förmågan att materiellt och 

symboliskt tillägna sig den högre klassen. Smaken för lyx går därmed förlorad genom 

Fords marknadsföring. Enligt Bourdieu kan en erkänd modeskapares signatur som 

plötsligt gör att föremålets värde inte längre står i proportion till det nedlagda arbetet 

(Bourdieu 1993: 95 17). Det finns en risk att konsumenten avfärdar Fords reklambild på 

grund av dess pornografiska karaktär och framställning av en scen som konnoterar 
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sexuellt våld. Denna framställning kan få motsatt effekt och leda till ett avståndstagande 

av varumärket som helhet för att konsumenten inte vill stödja en kvinnoförnedrande 

framställning. Men för en trogen konsument av varumärkets kläder kommer Tom Fords 

reklambild inte att få någon effekt och reklambilderna kommer inte att förändra detta 

förhållande. Konsumenten kommer fortfarande att köpa Fords kläder med anledning av 

att man har gjort det så många gånger tidigare. Frida Giannini har gått tillbaka till det 

traditionella och den måttfullhet, elegans och de anor som finns i det gamla och anrika 

modehuset Gucci genom klass, exklusivitet och lyx. Det är två skilda klasser eller 

grupper som hör till samma fält men som har intagit helt olika positioner vad gäller att 

marknadsföra varumärket och dess kläder.    

 

Bild 3 är ett tydligt exempel på Guccis kommersialisering genom att exploatera kvinnors 

nakna kroppar skapade Tom Ford genombrottet för en ny stil för Gucci. Ford 

representerar den aggressiva och bullersamma djärvheten hos en konst som kallas 

sökande. Å ena sidan omsorgen att behålla och utnyttja en gammal och begränsad 

kundkrets som endast kan erövras med ålderns rätt å andra sidan förhoppningen att kunna 

värva nya kunder genom en konst som ger sig ut att vara inom räckhåll för massorna 

(Bourdieu 1993: 17 84). I bild 3 är kvinnan halvnaken och poserar liggande. Vilket kan 

betraktas som ett strategiskt drag för att garantera förändring av ett föråldrat 

varumärke. Mannen i reklambilden poserar stående och har sin kropp vänd mot kvinnan. 

Han uttrycker makt över kvinnan och situationen som utspelar sig. I bild 6 utspelas 

samma situation, men här är könsrollerna omvända. Här har mannen tagit kvinnans plats 

och poserar liggande samtidigt som kvinnan står ovanför honom, hon presenteras som en 

självsäker individ som innehar makt över situationen. Giannini presenterar varumärkets 

kläder på ett smakfullt sätt och leker med könsrollerna genom att låta kvinnan ta mannens 

plats. 

 

Fords reklamkampanj ifrågasätter modehusets traditionella regler och representerar något 

nytt som kan identifieras med ungdomlighet och djärvhet. Enligt Bourdieu måste 

modeskaparen visa vad han går för och bevisa det legitima i sina anspråk när han nu inte 

besitter alla fullmakter och göra sig därmed till och avslöjar sig därmed genom själva 

överdriften. Inom modets liksom alla andra fält är det nykomlingarna som likt utmanaren 

i boxning satsar (Bourdieu 1993: 87). Denna överdrift synliggörs genom att Tom Ford 
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använder sig av medveten sexism genom att låta kvinnan i reklambilden klä av sig alla 

kläder och låta henne posera utan att tydligt visa upp och göra reklam för varumärkets 

kläder. Enligt Bourdieu försöker modeskaparen lägga beslag på de dominerades 

nuvarande eller under alla omständigheter framtida kundkrets genom att använda 

kommersiella strategier som de traditionsrika modehusen inte kan tillåta sig utan att 

befläcka sin image av prestige och exklusivitet (Bourdieu 1993: 85).  

 

Reklambilden för Gucci vår/sommar 2003 kommer för många att framstå som ett utslag 

av dålig smak, en bild som är avsedd för osofistikerad konsumtion. Enligt Bourdieu 

handlar efterfrågan om de olika smakinriktningarnas logik med andra ord om logiken hos 

konkurrensen mellan konsumenterna (Bourdieu 1993: 248). Smak i det här fallet handlar 

om en position som individen tar vid betraktandet av bilden. En bild av varumärket som 

är vulgär, förolämpande, som överskrider begränsningarna för dålig smak. Bourdieu 

menar att alla dessa kuvade djärvheter leder till att uppkomlingen anklagas för att ha 

dålig smak, för att vara pretentiös eller vulgär (Bourdieu 1993: 87).  

 

Bild 6 som representerar Gucci vår/sommar 2013 är tillsynes ett tydligt exempel på att 

modehuset vill visa upp att man är traditionell och modern samtidigt genom att bryta 

kvinnors traditionella könsroller som passiva individer. Kvinnans traditionella könsroll 

har därmed moderniserats och Gucci har anpassat varumärket till det moderna. Man 

försöker därmed återgå till den sobra elegansen, den lyx eller den höga klass som 

varumärket riktar sig till och anpassa varumärket till efterfrågan från 

konsumenterna. Enligt Bourdieu är detta ett exempel på att de dominerade modeskaparna 

satsar på det de redan vunnit, de behöver inte framhäva sig, vilket bara är ett annat sätt att 

bekänna sin svaghet (Bourdieu 1993: 87). Hur betraktaren kommer att tolka bilden beror 

på sociala världen baserat på social klass och yrke men även faktorer såsom kön, ålder, 

civilstånd spelar in i de sociala förhållandena beroende på hur betraktaren tolkar bilderna. 

Präglingseffekten och den direkta inpräglingen är åstadkommen av familjen, den 

egentliga effekten av den sociala banan (Bourdieu 1993: 269 266).  
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7. Slutsatser och diskussion  

 

Avsikten med denna uppsats var att undersöka hur genus representeras i två 

reklamkampanjer från modehuset Gucci. Syftet med studien var att undersöka hur Gucci 

har framställt kvinnor och män i sina reklamkampanjer vår/sommar 2003 samt 

vår/sommar 2013. Det analytiska intresset i denna uppsats grundar sig i 

reklamkampanjernas uttrycksmässiga aspekter och bildens retoriska uppgift. Med stöd av 

det semiotiska perspektivet har reklambildernas iscensatta representation och utseende 

behandlats. Feministisk teori har använts som ett verktyg för att kunna analysera 

representationen av genus. Med stöd av feministisk teori och det semiotiska perspektivet 

har uppsatsens frågeställningar besvarats. Jag anser att den analys som har utförts bara är 

ett sätt att tolka bilderna. Reklambilderna i analysen har tolkats utefter egen kunskap samt 

erfarenheter, mitt personliga synsätt och uppfattning om det feministiska perspektivet. 

Hur betraktaren uppfattar dessa reklambilder beror på vilket sätt man betraktar bilderna, 

vilka åsikter man har och hur man använder sig av det feministiska perspektivet. 

 

Tom Fords reklambilder som representerar Gucci vår/sommar 2003 är tydligt 

pornografiska. Tom Fords representation av kvinnor är tydligt förnedrande, kvinnorna 

framställs som sexuella objekt och uppmanar män att utöva sin makt över kvinnor som 

befinner sig i en underordnad position. Kvinnorna framställs på ett sådant sätt att 

representationen bidrar till kvinnors underordning i samhället. Kvinnan ses genom den 

manliga pornografiska fantasin och framställs som ett sexuellt blickfång samtidigt 

som mannen framställs som sexfixerad. Objektifieringen är problematisk från ett 

samhälligt perspektiv vilket grundar sig i att kvinnor framställs som sexuella blickfång 

genom utmanande poseringar. Den bild som används för att representera kvinnan är 

tillsynes nedvärderande i sin helhet. Analysen skapar därmed en förståelse kring och 

synliggör de problem som uppstår i samband med sexistisk marknadsföring och 

frambringar en medvetenhet kring problemet. Fords representation av genus uppmanar 

män att objektifiera och nedvärdera kvinnor för att upprätthålla manlig dominans.   

 

Frida Gianninis reklambilder som representerar Gucci vår/sommar 2013, tio år efter 

Fords provocerande bilder är en tydlig motsats av Fords pornografiska framställning av 

kvinnor. Frida Gianninis representation av kvinnor är modern och respektabel för det 
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anrika lyxvarumärket Gucci och är tillsynes en värdehöjande operation i jämförelse med 

Fords provokativa reklambilder. Den största olikheten mellan kampanjbilderna är att 

kvinnan inte längre framställs genom den manliga pornografiska fantasin. Kvinnorna 

framställs istället som självsäkra individer som inte är i behov av männens gunst. 

Kvinnorna visar medvetet upp sig själva för att det passar deras frigivna intressen men 

gör det inte på ett sådant sätt som konnoterar pornografi. Den moderna kvinnan har inte 

längre behov av att visa upp sina bröst eller vagina för att sälja Guccis kläder till 

konsumenten. Istället visas välskräddade kläder och lyxiga detaljer upp för betraktaren. 

Detaljer som Gucci har gjort sig kända för. Gianninis reklambilder för Gucci vår/sommar 

2013 kan därmed betraktas som en tillbakagång. En tillbakagång till de värderingar som 

Gucci har representerat sedan början genom användandet av modernitet och arv för ett 

sofistikerat lyxvarumärke. Reklambilderna stärker modehusets värderingar och lever upp 

till dess avundsvärda rykte.  

 

Den jämförande närstudien visar även på motsättningen mellan modeskaparnas alster. De 

två reklambilderna uttrycker en konflikt mellan det traditionella och det moderna. Det är 

tydligt att Fords syfte har varit att skapa sexiga kläder och att göra dessa omtalade genom 

marknadsföring som konnoterar sex. Framställningen av den avklädda kvinnan i bild 3 

leder till att varumärket förlorar sin klass och exklusivitet. Det finns även en risk att 

varumärket förlorar den klasspecifika konsumenten som Gucci riktar sig till på grund av 

bildens pornografiska karaktär och framställningen av en scen som framstället sexuellt 

våld. Det blir därmed en bild avsedd för osofistikerad konsumtion. Motsättningen i 

modeskaparnas alster är att Giannini framställer varumärkets kläder i bild 6 på ett 

smakfullt sätt. Giannini använder sig istället av den elegans och de anor som finns i det 

gamla och anrika modehuset Gucci genom klass, exklusivitet och lyx. Det är två skilda 

klasser son har intagit olika positioner vad gäller att marknadsföra Guccis kläder.  
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7.1 Representationen av genus i Tom Fords vår/ sommar 

kampanj 2003  

Hur framställer Gucci och Tom Ford kvinnan respektive mannen i reklamkampanjen från 

2003?   

 

Resultatet av analysen visar att det är en tydlig skillnad mellan hur Ford och Gucci väljer 

att representera kvinnor och män 2003. Ford valde en vågad strategi när han skulle förnya 

det föråldrade varumärket Gucci. Förnyelsen tog sig i uttryck genom användandet av 

medveten sexism och pornografi för att locka konsumenten till att köpa sexiga 

kläder. Det finns en tydlig normalisering av pornografi i Tom Fords reklambilder genom 

att man väljer att framställa eller ge anspelningar till sexuella akter inför offentliga 

blickar, reklambilderna präglas av ett typiskt manligt tänkande. Fords representation av 

genus uppmanar män att objektifiera och nedvärdera kvinnor för att upprätthålla manlig 

dominans. Männen drivs tillsynes av sin sexuella drift. Kvinnorna framställs som ett 

tecken för sexuellt utbyte. Tom Fords kvinna är lång, ung, solbränd och snygg. De 

representeras som fetischer som är sexuellt förförande med höga klackar, långt hår, öppna 

munnar och sängkammarblickar. Kvinnorna i reklambilderna representeras som 

underlägsna och sexuella objekt samtidigt som männen är starka och 

självständiga. Reklamkampanjen representerar könen enligt stereotypiska 

samhällsnormer. Reklambilderna nedvärderar kvinnor genom framställningar som är 

kopplade till mäns maktövertag i olika situationer genom att kvinnan representeras som 

ett objekt som tycker om att nedvärderas sexuellt eller en kvinna som väntar på att en 

man ska utnyttja hennes kropp sexuellt. Den manliga representationen gynnas av 

kvinnans pornografiska framställning genom ett tillgängliggörande som konnoterar 

njutning och tillfredställelse.   

 

Kvinnorna i Tom Fords reklambilder är visuella representationer av ben, bröst, ansikte 

och hår. De definieras genom sina kroppsliga attribut såsom smalhet, skönhet och 

ungdomlighet vilket knyter an till ett feminint ideal. De framställs därmed inte som aktiva 

och intelligenta utan istället som mannens tillbehör, kvinnorna är dekorativa 

ingredienser i Fords reklambilder. Kvinnornas framställning i Fords reklambilder är 

enbart kroppslig och kropparna konnoterar perfektion.  
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Fords reklambilder objektifierar kvinnor för att skapa manlig dominans och normaliserar 

pornografi för att sälja varumärket Gucci till en konsumerande publik. Kvinnorna sticker 

ut och väcker uppmärksamhet genom sin avkläddhet, ett uppmärksammande som främst 

kommer att tilltala den manliga publiken genom att kvinnorna framställs som 

heterosexuellt åtråvärda precis som inom konventionell pornografi. Kvinnorna blir 

därmed ett sexuellt blickfång genom sin brist på klädsel, män är betraktare och kvinnan 

ska betraktas, de är sexuella objekt som ska avkodas för visuell konsumtion. Deras 

uppgift är att väcka mäns uppmärksamhet genom sina avklädda kroppar. De lättklädda 

kvinnorna konnoterar att Guccis kläder är sexiga, sexuellt provocerande och leder till mer 

sex.   

 

Vad som däremot är intressant med Fords representation av det kvinnliga könet är hur 

varumärket Gucci försöker sälja kläder med halvnakna modeller, det är inte kvinnornas 

klädsel som är i fokus på bilderna men istället deras kroppar. De framställs som sexuella 

varelser. Kvinnor och deras kroppar används som ett sexuellt blickfång i Guccis 

kampanjbilder 2003, utan ett direkt samband till den marknadsförda produkten vilket är 

kläder. Kvinnorna bjuder in till samlag genom sin posering med särade ben, en kroppslig 

ställning som är en sexuell invit. Gucci har som varumärke 2003 valt att marknadsföra sig 

aggressivt för att sticka ut och reklambilderna leder till att konsumenten associerar 

varumärket med sex. Kvinnorna framställs därmed för ett underhållande och 

lustframkallande syfte. Vilket väcker frågan om lyxvarumärket Gucci vill sälja kläder 

eller den kvinnliga kroppen till betalande konsumenter.  

 

Reklambilderna låter betraktaren få upplopp för sina fantasier om ett liv som 

konsumenten inte har. Männen är påklädda medan kvinnorna är avklädda. Det är vågade 

bilder, där kvinnornas kön exponeras mer än kläderna som varumärket försöker 

sälja. Ford glamoriserar nakenhet och sexuell underkastelse. Reklambilderna riktar sig 

även till en kvinnlig publik, eftersom att man i det här fallet även försöker sälja kvinnliga 

kläder. Kvinnornas nakenhet fungerar därmed som ett sätt att väcka uppmärksamhet 

genom att sticka ut och vara djärv i sin marknadsföring till 

den kvinnliga konsumenten. Med förmågan att väcka begär hos männen, lockar kvinnan 

till varuköp och efterliknelse.  
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Den manliga dominansen i Fords kampanj synliggörs genom det manliga maktövertaget 

som konnoterar sexuellt våld, aggressivitet och sexuell nyfikenhet. Männens maktövertag 

förstärks genom posering och en klädsel som konnoterar auktoritet. Kvinnornas posering 

i kampanjen konnoterar sex utan att annonsören behöver visa en fysisk sexuell handling. 

Kvinnorna leker tillsynes med sin sexuella makt genom att bestämt och självsäkert visa 

upp sina kroppar för betraktarens blickar och gör det för att det passar deras frigivna 

intressen. Kvinnorna visar upp sina kroppar genom korta, åtsittande och utmanande 

kläder eller genom att blotta de kvinnliga könsorganen för betraktaren såsom bröst 

eller vagina. Trots att kvinnornas representation framställs som ett frivilligt val genom en 

egen vilja objektifieras kvinnorna i förhållande till männen. Detta synliggörs genom 

kontrasteringen av fullt påklädda män och avklädda kvinnor. Genom användandet av 

denna medvetna sexism kan annonsören distansera sig från bildernas innehåll och påstå 

att representationen är ett medvetet skämt och att man har använt sig av ironi för att leka 

med könsrollerna. 

 

Från ett samhällsperspektiv bidrar Fords representation av könen till problematik. Denna 

nedvärderande representation genom pornografiska framställningar bidrar till kvinnors 

underordning i samhället genom att kvinnor inte blir respekterade som individer och 

därmed inte kan tas på allvar. För män innebär denna framställning av kvinnor att män 

ska utöva sin makt över kvinnor, utöva sexuellt våld och dominans samt att kvinnor 

endast är sexuella objekt som finns tillgängliga för manlig njutning. Männen i Fords 

reklamkampanj framställs antingen som sexuellt nyfikna, en nyfikenhet som uttrycks 

genom intensiv ögonkontakt på kvinnan som poserar framför dem eller genom ett 

ointresse som grundar sig i avsaknad av ögonkontakt vilket även leder till en distans 

mellan könen. Detta ointresse och fysiskt kvinnliga feminisering som uttrycks genom en 

fåfänga genom att männen tydligt bryr sig om sitt utseende kan tolkas som att mannen har 

en annan sexuell läggning eller att de feminiseras i ett försök att tilltala en bredare publik 

och både hetero och homosexuella män. Det finns en tydlig motsats i denna 

representation genom att männen konnoterar stereotypiskt manliga egenskaper såsom 

dominans och ungdomlighet vilket leder till att männen tillskrivs egenskaper som 

konnoterar till det manliga idealet. Den feminisering av det manliga könet som 

förekommer i reklambilderna kan betraktas som en avvikelse gällande den stereotypiska 
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framställningen. Manligheten förstärks genom det sexuella intresset och nyfikenheten av 

den kvinnliga kroppen . 

 

7.2 Representationen av genus i Frida Gianninis vår/ sommar 

kampanj 2013  

Hur framställer Gucci och Frida Giannini kvinnan respektive mannen i 

reklamkampanjen från 2013?   

 

Resultatet av analysen av Gianninis reklambilder som representerar Gucci vår/sommar 

2013 visar att det finns en tydlig skillnad vad gäller framställningen av män och kvinnor 

hos lyxvarumärket Gucci tio år senare. I fokus är istället det som kännetecknar 

varumärket Gucci, skräddarsydda kläder tillverkade av dyra material, lyxiga accessoarer 

såsom skor och väskor är i fokus. Det är smakfulla bilder som visas upp som en 

representation av varumärket idag, produkten är i fokus och man försöker sälja kläder och 

lyxiga accessoarer istället för nakna kroppar. Reklambilderna skildrar könen som 

glamorösa och sexiga. Kläderna är sexuellt kodade, kvinnorna representerar sexualitet 

och begär utan att konnotera pornografi.  

 

Giannini säljer varumärket Guccis kläder utan att använda sig av den nakenhet som var 

framträdande i Guccis kampanjbilder för tio år sedan. Kvinnorna poserar med inbjudande 

blickar och söker kontakt med betraktaren genom att rikta sin blick rakt in i kamerans 

lins. De ska betraktas som voyeuristiska fantasier. Kvinnorna framställs som unga, 

attraktiva, sexuellt förförande och konventionellt feminina. Kvinnor som betraktar 

kampanjen pressas till att utstråla skönhet som konnoterar perfektion. De förmedlar en 

illusion av intimitet och utelämnar sig själva och sina kroppar till betraktaren. Kvinnorna 

förklarar att publiken är viktig genom att bjuda in konsumenten att titta. Den kvinnliga 

konsumenten uppmuntras att konsumera Guccis kläder genom en lesbisk blick genom att 

modellerna förför betraktaren. Kvinnornas kläder konnoterar festlighet och lyx. Guccis 

kläder framställs som statussymboler tillverkade av dyrt material, det är en bild av 

exklusivitet som kläderna och accessoarerna förmedlar. Mannen är inte längre i fokus i 

reklambilderna istället framställs kvinnorna i parbilder med andra kvinnor, kvinnorna 

tillskrivs därmed makt istället för att en man utöver sin makt över dem. Kvinnorna 
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framställs inte nödvändigtvis för att behaga män. Giannini använder ironi för att leka med 

könsrollerna genom att kvinnan tillskrivs typiskt manliga egenskaper såsom 

självförtroende och makt. Denna representation kan betraktas som ett försök till att 

upphäva den stereotypiska framställningen av könen genom att kvinnan framställs som 

auktoritär och självsäker i förhållande till mannen.  

 

Den man som framställs i reklambilden representeras som ett objekt för betraktarens 

blickar. Han är inte typiskt manlig i sitt utseende och sin klädmässiga stil. Hans identitet 

präglas av stil och vackra kläder vilket leder till en tvetydighet. Avsaknaden av 

ögonkontakt och de homoerotiska inslagen som uttrycks bidrar även till en distansering 

mellan könen. Den man som presenteras bryr sig om sitt fysiska yttre. Han överlämnar 

sig själv och sin kropp genom att titta med blicken rakt in i kameran och tillåter därmed 

betraktaren att granska hans kropp. Mannens ointresse av den kvinnliga kroppen kan 

tolkas som att han har en annan sexuell läggning, vilket skulle kunna förklara varför 

kvinnan i annonsen inte uppmärksammas. Den feminisering som uttrycks kommer att 

leda till att han tilltalar både en hetero och homosexuell publik.   

   

7.3 Förslag på vidare forskning 

Ett sätt att utveckla denna studie skulle kunna vara genom att undersöka reklambildernas 

mottagande och effekt på publiken genom att implicera en receptionsanalys. På så sätt 

skulle man kunna undersöka vad dessa reklambilder sänder ut för budskap till den 

primära målgruppen, vilket är både kvinnor och män.  

 

Användandet av det semiotiska perspektivet i uppsatsen är baserat på mina åsikter och 

erfarenheter och i det här fallet min roll som forskare. Det skulle därför vara av intresse 

att undersöka hur målgruppen tolkar reklambilderna och på vilket sätt publikens åsikter 

skiljer sig från mina egna. Fords provokativa reklambilder från 2003 har uppenbarligen 

lockat målgrupperna till konsumtion eftersom denna typ av reklam ledde till att Ford 

lyckades vända ett företag i kris till en framgångssaga. Det skulle därför vara av intresse 

att undersöka vad det är som gör att publiken finner dessa bilder tilltalande.  
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9. Bilagor 

9.1 Gucci vår/sommar 2003 Tom Ford  

Bild 1  
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9.2 Bild 2  
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9.3 Bild 3  
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9.4 Gucci vår/sommar 2013 Frida Giannini  

Bild 4  
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9.5 Bild 5  
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9.6 Bild 6  

 

  

  

 


