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Abstrakt 
I den här uppsatsen genomförs en semiotisk filmanalys av ljud och bild i Dove och Axe’s 

reklamfilmer med en ingång på genus i ljudläggning. Syftet i denna uppsats är att undersöka 

hur ljudläggningen samspelar med bilden för att producera genus i reklamfilm. Uppsatsen 

analyserar reklamfilmerna ur ett genusperspektiv med hjälp av semiotik och ljudteori.  

 

Avslutningsvis går uppsatsen in på en jämförelse mellan reklamfilm riktad mot en manlig 

målgrupp respektive kvinnlig. Slutsatsen är att genus finns i ljudläggning och att det bidrar till 

hur man uppfattar reklamfilm, samt att det inte läggs mycket fokus på ljudläggning i 

reklamfilm generellt sett. Det visar sig också att reklamfilm riktad mot kvinnor innehåller en 

passiv ljudbild eller sexistisk ljudläggning som fungerar nedvärderande, däremot är 

reklamfilm mot män mer aktiv i ljudläggningen som förstärker manligheten.  

 

 

 

 

 

Nyckelbegrepp: Semiotik, bildanalys, ljudanalys, genus, reklamfilm, ljudberättande, aktiv, 

passiv.  
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Inledning 

Det är vanligt att tänka på reklam som oerhört könsstereotyp. Maskuliniteten syns tydligt i 

bild genom bland annat explosioner, motorcyklar och muskler, medan femininiteten syns 

genom perfekt hy, leenden samt smala och lättklädda kroppar. Det har dock blivit trendigt att 

skapa reklamfilm som kritiserar och går ifrån den stereotypa normen, sådan film som inte 

kategoriseras under den konventionella reklamfilmens genusnorm. 

 

Det finns många insatser för kritik av reklam och film i allmänhet, som går in på sexism och 

objektifiering. En av dessa är Reklamombudsmannen (RO), dit man som privatperson eller 

företag kan skicka in en anmälan på en reklam man anser strida mot Internationella 

Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler). RO 

behandlar all typ av reklam som exempelvis affischer, reklamfilmer och radioreklam.  

 

Reklamombudsmannen har publicerat statistik för anmäld reklam under året 2017, där de 

redovisar att 233 beslut tagits under årets gång och hela 50% har varit fällande beslut. Av 

dessa 233 beslut har 38% handlat om könsdiskriminerande reklam. Det är alltså könsstereotyp 

och sexistisk reklam som blir fälld flest gånger. Det handlar mestadels om vad man ser i bild 

på de fällda reklamfilmerna. Det är exempelvis när kvinnan objektifieras genom sin klädsel, 

framställs på ett stereotypt sätt eller reklam som är uppenbart könsdiskriminerande på annat 

sätt.1 

 

I ett exempel på en fälld reklam från reklamombudsmannen finns en anmäld reklamfilm av 

Cubus som marknadsför jeans. Filmen visar en kvinna som i olika vinklar poserar barfota i 

blåa jeans och vitt linne. I vissa bilder har hon bar överkropp och hon håller armen över 

brösten. Hon befinner sig framför en guldig vägg. Det är snabbt klipptempo i takt till musiken 

ur olika vinklar och poser. Text kommer upp över bilderna vid flera tillfällen “New!”, “Hyper 

Elastic Jeans”, “Denim”, “Jeans 499,-”. Under filmen spelas en rockig låt där de sjunger 

“you’re unbelievable”. Övrig ljudläggning saknas. 

 

Reklamombudsmannen anser att reklamen inte följer ICC:s regler under artikel fyra som 

säger att reklam inte får vara könsdiskriminerande. Enligt praxis kan reklam vara 

                                                             
1 Reklamombudsmannen, ”Statistik per år”, 2018, http://www.reklamombudsmannen.org/statistik-i-
grafer/statistik-per-ar Hämtad 2018-02-07 
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könsdiskriminerande om den framställer män eller kvinnor som rena sexobjekt eller på ett 

kränkande sätt. Den här filmen blev fälld på grund av bristen av kläder på kvinnans överkropp 

samt hennes poser. Hon framställs som ett sexobjekt på ett sätt som är kränkande för kvinnor i 

allmänhet. Reklamombudsmannen fällde den här reklamen då den är könsdiskriminerande 

och strider mot artikel fyra, första stycket i ICC:s regler.2 

 

Det som Reklamombudsmannen inte nämner något om i sitt beslut är ljudet. I beskrivningen 

finns musiken med, vad de sjunger och vem som gjort låten men det ligger inte med i 

bedömningen om filmljudet påverkar beslutet eller inte. I ICC:s regler står det följande: “ICC-

reglerna ska tillämpas efter anda och bokstav och gäller för marknadskommunikationen i dess 

helhet, inbegripet framställningar i ord eller siffror (i tal och i skrift), i bild eller i form av 

musik och ljudeffekter.”3 Detta kan tolkas som att det är helheten av en reklamfilm som ska 

bedömas, både ljud och bild men i exemplet ovan har de utelämnat musiken. Musiken som 

spelas är rockig och syftar till att hon är tuff, samt texten “you’re unbelievable” anspelar på 

hur hon för sig i bild- hon är sexig och otrolig, makalös och sagolik. Om man istället hade 

tagit hänsyn till musiken i bedömningen av den här reklamfilmen är det möjligt att tolkningen 

blivit annorlunda. Att förbise ljudet i en bedömning är en miss då ljudet kan bidra mycket till 

hur vi uppfattar något både enskilt och i förhållande till en bild. Innebörden och budskapet 

kan ändras radikalt om man väljer att ta beakta ljudet. Vi är medvetna om att exemplet ovan 

endast innehåller musik, men vi anser att det är relevant för vår uppsats eftersom RO inte 

verkar ta hänsyn till vare sig ljud eller musik i sina bedömningar. 

 

Klas Dykhoff, filmljudstekniker och professor på Stockholms Dramatiska Högskola, har 

skrivit en bok som heter Ljudbild eller Synvilla där han skriver om ljudet i film och hur 

betraktaren uppfattar hela filmen. Där tar han bland annat upp att i den audiovisuella 

upplevelsen står ljudet för mer än hälften av det vi uppfattar. Det vi hör har alltså en stor 

inverkan på hur vi förstår något. Dykhoff fortsätter sedan med ”en stor del av det vi tror oss 

ha sett har vi i själva verket hört”.4 Det kan exempelvis vara ett avlägset fågelkvitter som gör 

att vi inbillar oss att vi har sett fåglar trots att det inte varit några fåglar i bild. Ljudet påverkar 

                                                             
2 Reklamombudsmannen, ”Cubus Jeans”, 2013, http://www.reklamombudsmannen.org/uttalande/cubus-jeans 
Hämtad 2018-02-07 
3 Reklamombudsmannen, ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation”, 2011, 
http://reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final_marketing_code_swe.pdf Hämtad 2018-02-07 
4 Dykhoff, Klas. 2002. Ljudbild eller synvilla: en bok om filmljud och ljuddesign. Malmö: Liber ekonomi. S.44. 
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också hur vi förstår reklam och kan bidra till att vi förstår något på ett olika beroende på om 

det är med eller utan ljud.5 

 

Vi har insett att det inte verkar finnas så mycket litteratur om ljudläggning i reklamfilm och 

ännu mindre om ljudläggning med ingång på genus. Det finns mycket litteratur om genus i 

film och stillbild.6 Därför vill vi undersöka ljudets inverkan och påverkan vid 

reklamfilmstittande, om ljudläggningen skiljer sig åt beroende på om den är riktad till män 

eller kvinnor. 

 

Bakgrund  

Vad är reklam? 

“Reklam kan definieras som en betald presentation i ett medium för att främja försäljning 

eller öka kunskapen om ett företags produkter eller tjänster”.7 Att sälja en produkt är inte 

alltid syftet med reklam, utan ibland vill man bara underhålla publiken eller ge oss en känsla 

kopplat till ett företag.8 I reklambranschen vill man ofta påverka betraktaren genom att 

övertala och övertyga med olika knep. Att bli övertalad innebär att man inte ändrar sin attityd 

eller sitt beteende. Om man däremot gör det handlar det snarare om att bli övertygad. 9 

 

Reklambranschen är bred och inkluderar många olika sorters media, det vanligaste är tv-

reklam, affischer och postrar, radioreklam och produktplacering i film. Man kan enkelt dela 

upp dessa i två kategorier och dessa kallas dold reklam och reklam med tydlig avsändare. 

Reklam som är inbäddad i ett annat medium kallas för dold reklam och då är det svårt att 

avgöra vem avsändaren är. Exempelvis youtubers som visar att de använder en produkt i 

filmklippet men inte säger rakt ut att det är reklam. Däremot är reklam med tydlig avsändare 

                                                             
5 Dykhoff. 2002. S.44. 
6 Jarlbro, Gunilla. Medier, Genus och Makt. Studentlitteratur. 2006, Hirdman, Anja. Tilltalande Bilder. 
Stockholm: Atlas. 2002, Fagerström, Linda och Nilsson Maria. Genus medier och masskultur. Malmö: Gleerups 
Utbildning AB. 2008. 
Connell, Raewyn. Om Genus. Göteborg: Daidalos AB. 2009, Rengart, Madeleine. Pettersson, Erika. Blommor, 
bilar och superhjältar: Om skapandet av genus i barnfilm Kandidatexamen. Linköpings Universitet. 2009, 
Hamnström Pamela. Ejemar, Simone. Könsdiskriminering i svenska annonser: Skillnader och likheter i friade 
och fällda fall anmälda hos Reklamombudsmannen. Kandidatexamen. Högskolan Dalarna. 2015 och Carlsson, 
Niclas. Bubbliga reklamfilmer: En kvalitativ undersökning hur ljud och bild samarbetar i Coca Cola och 
Ramlösas reklamfilmer. Kandidatexamen. Högskolan Dalarna. 2016. 
7 Falkheimer, Jesper. Medier och kommunikation - en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 2001. S.76 
8 Bignell, Jonathan. Media Semiotics – an introduction. Manchester University Press. 2002. S.31 
9 Falkheimer. 2001. S.89-90 
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sådan som bland annat går på TV och där är syftet tydligt, till exempel att få betraktaren att 

agera på något sätt däribland köpa något.10 

 

Reklam produceras vanligen på en reklambyrå eller ett produktionsbolag som inte har 

koppling till företaget och det är företagets marknadsavdelning som fungerar som beställare. 

Det finns det även något som kallas för inhousebyrå vilket innebär att det kan ingå i företaget 

där de gör allt själva. Man kan även beställa enklare PR-tjänster genom exempelvis 

konsultbyråer och då fungerar informationsavdelningen som beställare.11 

 

Ljudläggning 

I film är ljudet halva uppfattningen vilket är viktigt att komma ihåg både när man skapar och 

tittar på film. William Whittington, biträdande ordförande för kritiska studier vid University 

of Southern California, skriver i sin bok Sound Design and Science Fiction att ljudläggningen, 

teknologin och estetiken har ändrats och utvecklats extremt mycket sedan 60-talet. Den har 

exempelvis ökat kvaliteten och bidragit till en enklare digital ljudteknik. Formaten Dolby 

Stereo och Dolby Digital tillkom vilket har bidragit till multikanalsljudläggning vilket i sin tur 

även innebar en bättre ljudläggningsprocess. Detta innebar att vi kunde få en mer utvecklad 

och avancerad ljudläggning av film. I Hollywoods filmvärld har ljudläggning blivit mer 

statusfyllt under de senaste fyrtio åren och man har insett konceptet av att ljudet fungerar 

förändrande, metaforiskt och ibland underliggande för en berättelse.12 

 

När man ljudlägger film brukar man oftast utgå ifrån ett så kallat productionsound vilket 

syftar på det ljud man spelat in under filminspelningen. Dessa ljud är främst dialoger men 

även atmosfärsljud, viltljud och effektljud kan spelas in på filminspelningsplatsen. Detta för 

att underlätta i den kommande ljudläggningsprocessen. När man sedan går in i 

efterbearbetningen tillkommer en del ljud. Det är nu man skapar trampljud (foley), lägger 

musik och det är även här man kan göra en Automated Dialogue Replacement (ADR) av 

dialogen. 

 

                                                             
10 Statens medieråd, ”Olika typer av reklam”, 2017, 
https://statensmedierad.se/larommedier/kallkritikvemvadvarfor/olikatyperavreklam.427.html Hämtad 2018-02-
07 
11 Falkheimer. 2001. S.76-77 
12 Whittington, William. 2007. Sound Design and Science Fiction. University of Texas Press. S.1. 
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Dialogen, och tillhörande trampljud, är det som står för människan i filmen och är det 

viktigaste ljudet. Det är inte hur en dialog sägs med ord som är det viktiga utan hur ljudet 

klingar i till exempel mikrofonen. Det är viktigt att dialogen låter så verklighetstrogen som 

möjligt i rätt miljö. Detta gör att man kan göra en ADR för att få dialogen att låta på ett visst 

sätt, kanske anpassa den utifrån en miljö för att klangen ska matcha rumstonen. När man gör 

ADR befinner sig skådespelarna i en ljudstudio med en väl vald mikrofon samt en skärm 

framför sig där filmscenen spelas upp. Skådespelaren säger replikerna om och om igen till den 

scen som visas på skärmen. En anledning till att man gör ADR är att man tar en filmscen flera 

gånger från olika vinklar och utsnitt, vilket medför att bakgrundsljudet kan variera.13 Man kan 

också spela in så kallade vilda repliker vilket innebär att skådespelaren säger sin replik på 

inspelningsplats dock utan att röra sig för att få bort störande ljud runt om men behålla 

bakgrundsljudet. Då ber ljudteknikern skådespelaren att läsa om sin replik, utan att kameran 

rullar, detta ifall något störde under tagning.14 En ren dialog är lättare att bearbeta i 

efterproduktionen. 

 

En annan del av det mänskliga ljudet är trampljud vilket kan vara fotsteg eller en nysning. 

Trampljud görs i efterproduktionen där man kan precis som i ADR visa en filmscen på en 

skärm och försöka göra ljudet i takt till det man ser på skärmen. Man kan även leta upp en 

miljö som är lik den som syns i filmen för att göra trampet där.  

 

Atmosfärsljud är de ljud som ligger i bakgrunden, de är oftast ganska långa ljud som ligger 

utanför bild och de är inte så höga. Ett atmosfärsljud i exempelvis en lägenhet kan vara ett 

brus från vägen utanför, ventilation eller en radio som alltid står på i bakgrunden. Det är svårt 

att hitta bra atmosfärsljud som är mer än bara brus. Dykhoff föreslår att man lyssnar på 

atmosfärsljudet på lagom nivå tillsammans med de andra ljuden (dialog, tramp och effekter) 

för att hitta ett bra atmosfärsljud som inte bara brusar.15 

 

Syfte 

Syftet i denna uppsats är att undersöka hur ljudläggningen samspelar med bilden för att skapa 

föreställningar om genus i reklamfilm.  

                                                             
13 Dykhoff. 2002. S.88 och Rylander, Per Erik. Andreasson, Claes. Berätta med ljud- att spela in, redigera och 
mixa i dator. Lund: Studentlitteratur. 2005. S.339 
14 Rylander. Andreasson. 2005. S.347 
15 Dykhoff. 2002. S.88-89 
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Frågeställningar 

• Hur samverkar ljudet med bilderna i reklamfilmerna? 

• Vilka föreställningar om genus skapas i reklamfilmerna? 
 

Material  
Den här uppsatsen kommer att fokusera på företag som säljer hygienartiklar, ett företag som 

säljer produkter för män och det andra för kvinnor. Anledningen till att vi valt just 

hygienprodukter är för att beroende på målgrupp så skiljer sig marknadsföringen åt ganska 

mycket. Det kan vi se eftersom den brukar spela väldigt tydligt på föreställningar om genus. 

Reklamfilmer riktade mot män är oftast hårdare än vad filmer mot kvinnor är. Vi har valt att 

analysera fyra reklamfilmer från företagen Dove och Axe. Dove marknadsför sig oftast mot 

medelålders kvinnor och det gör de genom bland annat reklamfilm och affischer samt 

annonser i tidskrifter. De säljer duschvård, hudvård, hårvård, deodoranter och 

antiperspiranter. Axe säljer duschvård, hårvård, deodoranter och antiperspiranter samt parfym 

för män. De marknadsför sig främst mot unga män vilket de gör via bland annat reklamfilm, 

affischer och annonser i tidskrifter. Vad dessa företag har gemensamt är att de har en stor 

budget för reklam i allmänhet. Skillnaden är att de marknadsför sig mot olika målgrupper, 

män respektive kvinnor. Axe har länge varit kända för att marknadsföra sig som en produkt 

som kommer att ge användaren tjejer efter bruk. De har till och med haft en illustration på 

duschkrämen som visar just detta, där ena bilden visar en man som duschar och nästa visar 

samma man med kvinnor runt sig. Dove har marknadsfört sig genom att endast använda sig 

av kvinnor som ser perfekta ut. De är alltid glada och i många fall visas kvinnor i grupp. En 

fördjupad analys av filmerna från dessa företag, både i ljud och bild, kommer att ge en 

bredare förståelse och kunskap om hur dagens reklam faktiskt ser ut. Filmerna vi har valt är 

två från Dove och två från Axe för att jämföra hur de olika produkterna marknadsförs 

gentemot målgruppen. De första två reklamerna, Doves Soft Feel (2016) och Axe’s Nothing 

Beats an Astronaut (2013), är konventionell reklam för produkterna ifråga och är därför 

intressant att analysera. De här filmerna är två exempel på hur den konventionella 

reklamfilmen ser ut idag. I den andra jämförelsen kommer vi analysera Doves Beauty 

Pressure (2007) och Axe’s Is It Ok For Guys (2017), dessa kommer benämnas som de nya 

filmerna. De båda företagen går även emot sina tidigare marknadsföringsstrategier med dessa 

två filmer.  
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Urval och urvalsproblematik 

För att komma fram till vilka reklamfilmer som innehöll både sexism och ljud att analysera, 

fick vi sålla ut en del filmer som inte passade in. Vi insåg till slut att hygienprodukter till män 

respektive kvinnor skiljer sig åt i hur de framställde produkten. Som vi nämnt tidigare är 

anledningen till att vi valt hygienprodukter för att marknadsföringen skiljer sig åt ganska 

mycket beroende på målgruppen. Reklam för hygienprodukter brukar spela väldigt tydligt på 

föreställningar om genus i bild. Därför ville vi undersöka om ljudläggningen påverkade 

uppfattningen av genus.  

 

De två första filmerna, Doves Soft Feel och Axe’s Nothing Beats an Astronaut, kan ses som 

problematiska då de inte är samma stuk på filmerna. Vi anser att Doves film är mer ett 

montage medan Axe’s film är mer influerad av actionfilm. Dock tror vi inte att det kommer 

påverka varken jämförelsen eller slutsatsen då dessa enbart är två exempel på reklam ur 

gruppen konventionell reklamfilm.   

 

Metod 

Under arbetet av den här uppsatsen har vi haft olika ansvarsområden där Sofia Lennerbert 

specialiserats sig på ljudläggning och Helena Malmborg på genus. Vi har fört diskussioner 

kring alla delar och gemensamt skrivit slutsatser och jämförelser.  

 

I uppsatsen görs en jämförande filmanalys av de reklamfilmer vi valt ut. Största fokuset ligger 

på hur genus skapas genom samspelet av ljud och bild. Analysen börjar med en denotativ och 

konnotativ beskrivning av filmerna vi valt att analysera. Sedan följer ett avsnitt vi kallar 

konnotation i bild. Konnotationerna utgår ifrån hur vi uppsatsförfattare ser på samhället. Efter 

detta skriver vi ett avsnitt om konnotationer i ljudet och om/hur dessa samspelar med bilden. 

Avslutningsvis kommer vi att jämföra filmerna. Vi har valt att först jämföra de två mer 

konventionella filmerna. Sedan gör vi en jämförelse mellan de nya reklamfilmerna. Båda 

grupperna jämför reklam riktad mot män och kvinnor. Ljudet kommer att vara den centrala 

delen i analysen där vi går in på hur ljudet faktiskt bidrar till filmens betydelse. Vi valde att 

göra en filmanalys då vi vill titta på reklamfilm ur genusperspektivet både i ljud och bild.  
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Metoden kommer utgå ifrån viktiga skillnader av det vi ser och hör i reklamfilmen. Vi 

kommer lägga störst fokus på motsatser, så kallat genusdualism, som exempelvis man/ 

kvinna, subjekt/ objekt, aktiv/ passiv, högljudd/ tyst.16 Begreppet förklaras nedan. 

 

Metodkritik och avgränsningar 

Vi anser att vår metod är bra lämpad för den här uppsatsen då denotationer och konnotationer 

kan hjälpa oss att se och höra genusbilden tydligare. Vi tror därför att detta ger oss en större 

inblick i vad vi kommer få för resultat. Dock tror vi att vår analys kan missuppfattas i vissa 

tillfällen då det kan anses som starka yttranden av uttryck och åsikter. Det kan även vara att 

läsaren tror att det vi skriver är helt och hållet våra egna åsikter och värderingar. Vi skriver 

utifrån våra associationer i konnotationerna men detta betyder inte att vi alltid håller med i det 

vi associerar till. Vidare har vi valt bort musiken eftersom vi är mer intresserade av 

ljudläggning än musikproduktion. Vi är medvetna om att musiken bidrar väldigt mycket till 

uppfattningen av genus, men vi tror att det skrivits mindre om ljudläggning i reklamfilm och 

att det gör ämnet ännu mer intressant att undersöka. 

 
Genusdualism 

Gemzöe påstår att genom att tänka i motpoler kan man skapa femininitet och maskulinitet. 

Hon fortsätter sedan med att förklara att kvinnligt endast går att avgöras i relation till 

manlighet, att en kvinna är det som mannen inte är. Det är detta som kallas för dualism. 

Innebörden av dualism är även hopflätat med tankar om genus i den västerländska kulturen. 17 

 
Bildsemiotik 

Denotation och konnotation är begrepp som är centrala i den bildsemiotik som Roland 

Barthes utvecklade i sin artikel Rhetoric of the Image. Denotationens grundläggande innebörd 

är vad alla kan se i bilden, oavsett bakgrund och erfarenheter, och konnotation är den 

symboliska betydelsen. Konnotation är namnet på den teckentolkningen som har fokus på de 

kulturella och egna associationer vi får till tecknet. Det är viktigt att hålla isär dessa två då 

tecken förändras över tid.18 Då länder och kulturer har olika innebörder av vad symboler och 

tecken innebär är det viktigt att ha det i åtanken när man konnoterar. Till exempel är klädseln 

på begravning i vissa samhällen vit och associeras till sorg medan färgen i andra kulturer har 

                                                             
16 Gemzöe, Lena. Feminism. Smedjebacken: Bilda Förlag. 2006. S. 83 
17 Gemzöe. 2006. S. 83 
18 Barthes, Roland. ”The photographic message”, i Image Music Text. London: Fontana Press. 1977. S.17 



 

13 
 

koppling till glädje. Tecknens betydelser ges när de samspelar med andra tecken, exempelvis 

maskulinitet och femininitet, därför är detta viktigt att ha i åtanke när en tolkning görs. Även 

klasskillnader i samhället, sexualitet, könsskillnader och etnicitet är viktigt att ta hänsyn till. 19 

 

Semiotik i reklam 

Det finns en del akademisk litteratur om semiotik i reklam däribland boken Media Semiotics - 

An Introduction av Jonathan Bignell.20 Bignell skriver i sin bok om semiotik i 

reklamannonser, nyheter och tv. Boken har en ingång på media, precis som namnet antyder, 

men fördjupar sig på semiotiken som analysmetod vilket är precis det vi behöver i vår analys. 

Han har dock fokuserat mest på stillbilder i form av annonser i sin bok men han nämner även 

reklamfilmer.  

  
Bignell påvisar att för att kunna studera reklamen noggrant måste man separera reklamen från 

den miljö den befinner sig i, där den ofta passerar utan att bli analyserad. Detta betyder att 

man måste separera reklamen från kontexten för att kunna analysera den på ett sätt som inte 

berörs av omvärlden och våra tolkningar. Reklamen tar sig ut från den plattform där den 

presenteras, för att ta sig till betraktaren som skapar sin egna uppfattning utifrån sin 

livserfarenhet. Det är detta som bör undvikas när man gör analyser av reklam. Sedan måste 

man identifiera de visuella och språkliga tecknen för att kunna avgöra relationen mellan dem. 

Man måste även bestämma vilka sociala myter som kan tillämpas på reklam och om dessa är 

förstärkta eller provocerande. Detta är de viktigaste faktorerna för att kunna analysera reklam. 

Som nämnt innan kan inte alla betraktare se reklam på samma sätt. Vi människor uppfattar 

inte bilder, ljud och symboler på samma sätt vilket beror på exempelvis olika kulturer och 

uppväxter. Det är detta som kallas för konnotation.21 

 

Att analysera reklam med hjälp av semiotik 

Första steget är att uppmärksamma de olika tecknen som reklamfilmen använder sig av och då 

börjar man med de visuella och språkliga tecknen som nämndes tidigare. Dessa tecken är talat 

ord, visuella representationer och de grafiska delarna. Bignell fortsätter att i denotation av 

                                                             
19 Fagerström, Linda och Nilsson Maria. Genus medier och masskultur. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 2008. 
S.81 
20 Bignell. 2002. 
21 Bignell. 2002. S.31-32 
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reklamfilm ses tecknen först bara som en denotation. Han menar på att det är sällan ett tecken 

bara ger denotation utan det är här han kommer in på konnotation. 22 

  

En reklam för underkläder från Ellos finns anmäld på 

Reklamombudsmannens hemsida. Det är en blond smal 

kvinna som bär röd bh och röda spetstrosor. Hon har även 

röda strumpeband som sitter fast i svarta stay-ups och en 

svart morgonrock i silke. Det vi ser på bilden är en typisk 

feminin kvinna som vi här i västvärlden anser vara attraktiv. 

Hon är modellång, blond, ung, smal och har stora bröst. 

Hennes utseende anses vara det ultimata utseendet för en 

kvinna i Sverige och resterande av västvärlden. Bignell 

undrar i sin bok vad som skulle hända med reklamaffischen 

om man byter ut modellen till en äldre kortare kvinna som 

dessutom är knubbig? Bignell menar att i västvärlden skulle hon inte längre anses som 

idealkvinnan medan om affischen visas i en annan kultur kommer de se annorlunda på 

modellen. Vissa kulturer anser att den ultimata kvinnan är just lite större och med kurvor. Det 

beror alltså på vad för konnotationer man får utifrån var i världen man befinner sig och vilken 

bakgrund och uppväxt man har.23 

 

Mönster i genusbilden 

I boken Genus, medier och masskultur av Linda Fagerström och Maria Nilsson står det att 

kvinnor och män rör vid saker på olika sätt, där män tog på ett instrumentellt sätt medan 

kvinnor var mer försiktiga. Vidare i boken står det även om bilder som marknadsför schampo 

eller duschtvål där det skiljde sig beroende på vem som använde produkten. Skillnaden var 

oftast att män var mer ordentliga och effektiva med intvålningen och kvinnorna var mer 

försiktiga med små rörelser som var lik smekningar. Fagerstöm och Nilsson skriver även om 

att när både kvinnor och män framställs i bild är alltid mannen huvudrollen medan kvinnan är 

i bakgrunden. De menar att kvinnan var fysiskt mindre och oftast längre bort i bild.24  

 

                                                             
22 Bignell. 2002. S.32 
23 Bignell. 2002. S.35, Reklamombudsmannen, ”Ellos underkläder”, 2017,  
http://www.reklamombudsmannen.org/uttalande/ellos-underklader1 hämtad 2018-02-22 
24 Fagerström, Nilsson. 2008. S.56 

Bild 1. Ur “Christmas for every body”. 2017.  
Skärmdump. 2018 
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Teori och tidigare forskning 

Genus och reklam 

Eftersom ordet genus används i många olika sammanhang kan ordet ha olika betydelse 

beroende på tillfälle. Enligt Nationella sekretariatet för genusforskning står könstillhörigheter 

för den biologiska fördelning vilket är man och kvinna. Genus står för vad samhällets normer 

använder sig av för uttryck. För att hålla isär dessa begrepp tillämpar man ibland orden 

“maskulinitet” och “femininitet”. Nationella sekretariatet för genusforskning beskriver att 

ordet genus infördes av historikern Yvonne Hirdman då hon tillkännagav det som den svenska 

motsvarigheten till gender.25  

 

Fagerström och Nilsson skriver i deras bok att genus är ett ord som sammankopplar 

femininitet och maskulinitet. Det är ett slags ord där maktordning och hierarki får en innebörd 

och präglar det kulturella och sociala samhället. Idén till ordet genus uppstod på det viset. 

Maktdimensionen mellan män och kvinnor har stor påverkan på ordets tyngd, finns inte 

maktperspektivet tappar genus sin betydelse. Den franske filosofen Jean Michel Foucault har 

influerat många genusforskare genom hans förklaring och diskussioner kring ordet makt. 

Enligt Foucault står motstånd i samspel med makt där han anser ”[D]är det finns makt, finns 

det motstånd”.26 Att utöva makt sker aldrig på ett ensamt genomförande, de har alltid ett 

samarbete med motstånd i en självverkande process.27 Genusperspektivet är något som 

diskuteras flitigt om hur det bör definieras. Eftersom språket och samhället utvecklas 

kontinuerligt påverkas begreppens betydelse både språkligt och genusvetenskapligt.28 

 

När man genomför en genusanalys är det bra att ta hjälp av Yvonne Hirdman. Hon skriver att 

det finns två principer som är grundläggande för denna teori. Den första principen är att man 

kulturellt sett alltid försökt använda manligt och kvinnligt som motsatser till varandra. 

Mannen har fått normen som förnuftet medan kvinnan fått normen som känslosam. Det börjar 

redan vid tidigt stadie i form av namngivning på barnet och med klädval. Killar anses leka 

med bilar medan tjejer anses leka med dockor och köksleksaker, men normen anser även att 

killar borde gilla blått och tjejer med rosa. Den andra principen är att normalisera mannen och 

                                                             
25 Nationella sekretariatet för genusforskning, ”Om kön och genus”, 2016, https://www.genus.se/kunskap-om-
genus/om-kon-och-genus/ Hämtad 2018-02-19  
26 Fagerström. 2008. S.12 
27 Fagerström. 2008. S.12 
28 Nationella sekretariatet för genusforskning, ”Vad är genusperspektiv?”, 2016, https://www.genus.se/kunskap-
om-genus/om-kon-och-genus/vad-ar-genusperspektiv/ Hämtad 2018-02-19 
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inte kvinnan i samhället. Den vita, medelålders heterosexuella mannen anses vara högst på 

maktordningen. Mannen gör avbildning av Adam som ansågs vara fullständig och Gud har 

definierats i form av “Han”. Detta har funnits under lång tid, och även idag. I reklam förutses 

mannen oftast vara utåtriktad, stark och påvisa direkt handling. Rubrikerna för männen är 

oftast något i stil med “bestämma sig” eller “slå till”. Kvinnlig reklam riktar sig oftast till 

förbättring eller förändring, “ska göra om sig” och de produkterna som påvisas i reklam är att 

lösningar sker i form av att kvinnan ska köpa smink, hudvård och kläder för att få bättre 

vardag och utseende.29 Mannens blick har länge varit känd att kvinnan ska tillfredsställa 

mannen. Kvinnan och mannen framställs för att passa mannen. Det är ofta mannen blir 

bekräftad som bildens subjekt, medan kvinnan inte kan urskiljas som subjekt.30 

 

Anja Hirdman förklarar i sin avhandling Tilltalande bilder, att sedan tidigt 60-tal har män och 

kvinnor varit porträtterade gemensamt. De får plats på en bild men mannen är fortfarande den 

centrala delen och kvinnan är oftast underordnad. De är av lika värde men i bilder syns det 

stora skillnader mellan könen. Kvinnan syns oftast i relation till någon annan, exempelvis med 

barn eller med det manliga könet.31 Hirdman fortsätter sedan med att förklara att livet som 

kvinna oftast ses som varmt, skimrande och mystiskt. Det är kvinnan som ska locka in 

mannen i den känslomässiga världen eftersom detta är något han avsaknar. På 60-talet sågs 

sex som ett lockbete där kvinnan ska locka till sig mannen och använde sedan sex som en 

slags belöning för honom. Att ta bort kroppsbehåring och tvåla in sig ansågs också som en 

sexuell förberedelse. Det var inte heller kvinnan som var i behov av en man utan tvärtom.32 

Även om hon skriver om 60-talet är det fortfarande relevant för bruket av medier idag. 

 

Anders Carlsson och Thomas Koppfeldt skriver i sin bok Visuell retorik, bilden i reklam, 

nyheter och livsstilsmedia hur män och kvinnor framställs inom media. Hur de har olika 

tecken för koder som skapas genom genussynen för den kulturella uppfostran men även hur 

de sedan speglar bland annat reklamnormen. Det har skapats förbestämda koder för vad som 

anses vara kvinnligt och manligt. Ett exempel de tar upp i sin bok är en bild på en 

balettdansös som har ljusa färger, mjukt material på klädseln och smal kropp. Som kontrast 

gestaltas det manliga kroppsspråket med att personen sitter lutad bakåt med benen brett isär 

                                                             
29 Carlsson Anders, Koppfeldt Thomas. Visuell retorik, bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia. Malmö: Liber 
AB. 2008. S.135-137 
30 Carlsson. Koppfeldt. 2008. S.139 
31 Hirdman, Anja. Tilltalande Bilder (diss.). Stockholm: Atlas. 2002. S.121 
32 Hirdman. 2002. S.162-163 
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och dessutom håller i en ölflaska. Då de valt att beskära bilden så att man inte ser ansiktet är 

det svårt att avgöra könet på personen. När två tecken blandas på en bild med normativt 

kodade kvinnotecken som exempelvis balett och ljusa färger, med typiska normativa manliga 

tecken som kroppsspråket och ölflaskan vet vi inte hur de sammankopplas och möts i 

reklambilden.33 

 

Ljud och genus i reklam 

Heidi Wilkins skriver en bok om hur filmljud används för att representera genus. Hon inriktar 

sig på amerikanska storfilmer i speciella genrer som exempelvis His Girl Friday och 

Bridesmaids. Hon kommer fram till att spektrumet mellan maskulint och feminint beteende 

suddats ut vilket är en befriande upplevelse både för män och kvinnor. Hon fortsätter sedan 

med att ljud i förhållande till genre är något man borde överväga när det gäller den 

dominerande ljudbilden i hennes urval av valda filmer. Hennes studie utgår även från ett 

sociohistoriskt perspektiv och hennes resultat kan kopplas till utvecklingen som sker inom det 

amerikanska samhället. Men även hur eller varför de har influerat utvecklingen i andra 

genres.34 

 

Niclas Carlsson skriver i sin uppsats Bubbliga reklamfilmer: En kvalitativ undersökning hur 

ljud och bild samarbetar i Coca Cola och Ramlösas reklamfilmer om hur bilden och ljudet i 

reklam får företag att synas och att det gäller att sticka ut. Han skriver om huruvida ljudet 

eller bilden är viktigare än den andra komponenten. Han menar på att det är viktigt att förstå 

vad det är reklamen vill förmedla, har man inte de koderna i budskapet med sig kan 

upplevelsen av reklamen uppfattas annorlunda.35
 

 

Analys 
I analysen kommer vi börja med att beskriva vad vi ser och hör med hjälp av en 

denotationsbeskrivning. Sedan analyserar vi de konnotationer vi ser i bild samt ett separat 

avsnitt om ljudets konnotationer. Konnotationerna utgår ifrån våra egna associationer och 

sedan jämför vi reklamfilmerna. 

                                                             
33 Carlsson, Koppfeldt. 2008. S.132- 133 
34 Wilkins, Heidi. 2016. Talkies, road movies and chick flicks: Gender, genre and film sound in American 
cinema. Edinburgh University Press. 
35 Carlsson, Niclas. Bubbliga reklamfilmer: En kvalitativ undersökning hur ljud och bild samarbetar i Coca Cola 
och Ramlösas reklamfilmer. Kandidatexamen. Högskolan Dalarna. 2016 
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Doves Soft Feel: Experience A Softness Like No Other 

Denotationsbeskrivning 

Det första som syns i bilden är en vit bakgrund med Doves logga samt texten “Experience a 

softness like no other...” samtidigt som en röst upprepar meningen. Det är en lugn pianomusik 

i bakgrunden som ligger kvar under hela filmen. Bilden klipps till en närbild på ett par fötter 

på en fluffig matta och rösten fortsätter “...nor just fluffy soft...”. Bilden klipps till en helbild 

på en kvinna som dansar i slowmotion på den fluffiga mattan. Hon har på sig ett ljusgrått 

linne, vita randiga korta shorts och en vit stickad kofta. Omgivningen i bilden är väldigt ljus 

och inredningen är enbart vit. Nästa bild är en bild på en annan kvinna, också i vita korta 

shorts och ett grått linne samt ljusrosa strumpor, som slänger sig ner i en säng fylld med 

kuddar och rösten fortsätter “...or feather soft...”. En närbild på kvinnans ansikte när hon 

landar i sängen bland kuddarna. Sedan visas en närbild på en leende kvinna som smeker sin 

armhåla och rösten säger “...but powdersoft.”. Bilden klipper till en animerad bild på en 

doveflaska som långsamt fylls med antiperspiranten. Flaskan är vit med rosa kork och på 

flaskan står det “soft feel”. Sedan syns en kvinna i halvbild spraya antiperspiranten i armhålan 

och i nästa bild smeker hon över samma armhåla. Rösten fortsätter prata över dessa bilder 

“Dove soft feel antiperspirant has one quarter moisturising cream and a delicate powdery 

fragrance for a soft feeling”. Bilden klipps till ett rosa skimmer snabbt innan den klipps till en 

bild med vit bakgrund med produkten både i antiperspirant och deodorant-behållare samt 

texten “Experience a softness like no other”. Den kvinnliga rösten läser texten högt. 

 

Konnotation i bild 

Det första som syns i bild är en vit bakgrund med Doves logga samt texten “Experience a 

softness like no other...”. Vi får se ett par feminina fötter på en fluffig matta. Reklamfilmens 

konnotation påvisar fräschör och ömhet. Allt är väldigt rent och ljust. Det är ingen behåring 

på varken smalbenet eller tårna, en välvårdad hygien med varken någon form av smuts, ärr 

eller liknande på kvinnan. Vi får se en kvinna som dansar i slowmotion på den fluffiga 

mattan. Hennes ansiktsuttryck påvisar glädje och lycka, även genom dansen och rörelserna, 

hon har ena fingret upp och huvudet lite snett åt sidan vilket kan associatieras till discodans 

och glädje. Hennes kläder och omgivningen är väldigt ljus och hon är placerad mot 

fönsterrutan som släpper in ett mjukt ljus bakom henne. Det finns inga tecken på något mörkt 

eller smutsigt. Känslan som reklamen troligtvis vill förmedla är att hon ska vara bekväm i det 

hon bär. Dock sitter kläderna tight och hon har korta shorts som gör att hon visar mycket ben. 
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Då kvinnors ben kan ge en slags sensuell association blir det en sexuell anspänning i 

kombination med slowmotionrörelsen. I nästa sekvens får vi se en annan kvinna som också 

bär ljusa kläder. Hon slänger sig ner i en säng fylld med kuddar. Reklamen försöker sälja in 

en produkt som påvisar fräschör och ömhet i form av mjukt material och en skandinavisk 

inredning bestående av vitt och ljusa pastellfärger. Varje kvinna som visas i bild upplevs 

stereotypt “felfri” på det sättet att hon inte har några tecken på behåring, inga finnar eller dålig 

hy utan hon är fräsch och smal. De visar enbart leenden och lycka i kroppsspråket. 

Konnotationen man kan få är att om man är smal, sköter sin hygien, rakar bort allt hår och 

sköter sin hy finner man lyckan. Sedan visas en bild på en kvinna som ler och smeker sin 

armhåla. Här antyder reklamen ännu tydligare på hur viktigt det är att raka bort allt hår för att 

anses fräsch och hur bra man mår om man gör det. Om man använder Dove får man silkeslen 

hud. Bakgrunden till reklamen är troligtvis att de jobbat på att få bort hår och liknande “fel”, 

då vi naturligt har kroppsbehåring. Kvinnan som har ursprung från ett annat land än Sverige 

har troligtvis mer kroppsbehåring naturligt än en person från Skandinavien. Och ett tydligt 

tecken i Doveprodukten är att kvinnan är tänkt att ta bort allt hår. Det påvisar att kvinnor inte 

är tänkt att ha hår för det anses som ohygieniskt. 

 

I nästa sekvens syns en kvinna 

spraya antiperspiranten i 

armhålan och sedan smeker hon 

över samma armhåla. Här kan 

även ännu ett sensuellt anspråk 

uppfattas i form av handrörelsen 

kring den rakade armhålan och 

leendet. Frisyrerna på kvinnorna 

är även välvårdade utan trassel 

som om det vore ett naturligt sätt 

att se ut på när man precis kliver 

upp, vilket de troligtvis gjort då det har en typ av sovklädsel på sig. Det bryts till en bild på ett 

rosa skimmer med vit bakgrund där produkten både i antiperspirant och deodorant-formula 

syns tillsammans med texten “Experience a softness like no other”. Med sista meningen 

påvisar Dove än en gång en sensuell antydan till att det är en produkt som inte är lik någon 

man tidigare prövat, vilket ger en helt otrolig upplevelse.    

Bild 2. Ur ”Soft Feel: Experience a softness like no other”, 2016, skärmdump. 2018. 
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Konnotation i ljudet  

Ljudet vi hör i filmen en kvinnlig voice over samt lugn pianomusik som går upp och ner i 

tempo. Rösten som pratar är feminin men med en lite mörkare och rispigare ton. Hon pratar 

lugnt och mjukt. Ljudet förstärker det vi ser i bild genom att rösten säger “Nor just fluffy soft” 

när kvinnan dansar på en fluffig pälsmatta. Ett annat exempel är “or feather soft” där en annan 

kvinna slänger sig i en säng fylld med kuddar, antagligen med fjädrar i sig.  

 

Kvinnan som pratar har även något mörkare tonfall på rösten som dessutom hamnar i det 

lägre ljudregistret. Kvinnor associeras ofta till mjukhet och passivitet medan mannen 

konnoteras till hårdhet och aktivitet. Vi uppfattar att kvinnan viskar vilket också bekräftar 

teorin om att kvinnor inte får låta. Som kvinna anses det vara tabu att visa och prata om hur 

man blir ”perfekt”. Filmen trycker på detta eftersom voice overn viskar om produkten. Det vi 

ser i bild är ljust och mjukt och ljudet som är där förstärker detta genom den långsamma voice 

overn.  

 

Upplägget med ljudläggningen är väldigt grundläggande och det är inte mycket vi uppfattar 

mer än musiken och rösten. Vi får alltså inte ens höra ett sprayljud från när kvinnan i filmen 

använder antiperspiranten vilket förstärker mjukheten i filmen. Kvinnorna som syns i bild 

säger inget under hela reklamfilmen och deras kroppar låter inte heller. Vi anser att bilden av 

passiva kvinnor som inte får låta förstärks ytterligare genom detta. Dock skulle fler effektljud 

minska intrycket av “the soft feel”. Detta eftersom ljud ofta förstärker bilden samt triggar 

igång tittarens sinnen blir inte uppfattningen lika mjuk.  

 

Axe’s Nothing Beats An Astronaut 

Denotationsbeskrivning 

Det första vi ser är en helbild bakifrån på tre brandmän vid en fullt utvecklad brand. Den ena 

brandmannen håller en brandslang i händerna. Fler brandmän kommer springandes till platsen 

och den ena mannen skriker “Get down!” medan en explosion hörs och syns från huset. 

Brandmännen flyger bakåt och i nästa bild kan vi se två brandbilar köra in i bild. Tjutande 

ljud från brandbilarna hörs. En spännande musik börjar trappa upp i intensitet. Det klipps till 

en bild på det brinnande huset där en person med långt hår viftar med armarna i hopp om 

hjälp. Samtidigt hörs ett skrik “aaah!” med ljus ton. En av Brandmännen hoppar ut från 

brandbilen och håller fast brandhjälmen på huvudet medan han springer mot elden. Man kan 
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höra hans tunga brandkläder rassla när han springer. Han springer in i den brinnande 

byggnaden och bitar av porten faller sönder precis när han kommit in. De andra brandmännen 

syns där de skriker och drar i brandslangarna. Fler bilder på när mannen springer genom flera 

brinnande rum där saker faller sönder precis när han passerat dessa. Han springer upp för en 

brinnande trappa som faller sönder när han kommit upp för den. En halvbild på en kvinna i ett 

fönster som vänder sig om när brandmannen kommer in i rummet. Han springer fram till 

henne och är på kyssavstånd. Han backar sedan och börjar klä av sig och ger kvinnan hans 

jacka. Han tar upp henne på axeln, han krokar i en krok som sitter runt hans midja i en lina 

från taket. Det låter klick och han slänger sig ner. De glider ner mot marken och han springer 

ut genom en trädörr med kvinnan på axeln samtidigt som det exploderar bakom dem. Så 

mycket att dörren flyger ut bakom dem. Han ändrar greppet på kvinnan så hon ligger i hans 

famn och sätter sedan ner henne på marken en bit från elden. En närbild på hur hon tittar på 

honom och fiolspel hörs i bakgrunden. De andra ljuden av en brand dämpas. De ler mot 

varandra medan andra brandmän springer i bakgrunden. Plötsligt tittar hon över hans axel och 

slutar le, drar av sig jackan och springer ut ur bild. I nästa bild syns en astronaut gå mot 

kameran i slowmotion med texten “Nothing beats an astronaut!”. Nu spelas en musikslinga 

igen. Kvinnan springer nu mot astronauten i slowmotion. Astronauten öppnar sin hjälm och 

kvinnan fortsätter springa mot honom samtidigt som texten “ever” syns. Nästa bild är från 

sidan där kvinnan fortsätter in i astronautens famn samtidigt som texten “the axe apollo space 

academy. Leave a man. Come back a hero. Join now at axeapollo.com” syns över bilden. En 

röst förtydligar samtidigt med “the axe apollo space academy. Join now at axeapollo.com”. 

 

Konnotation i bild 

Det första vi ser är tre brandmän vid en brand. När det då bara är män ges konnotationen att 

män är hjältar och klarar av allt. Det är en mörk miljö med enbart eld som lyser upp. Fler 

brandmän kommer springandes till platsen och sen exploderar huset. Männen kastar sig för 

deras liv för att överleva, de är inte rädda för att göra illa sig, vilket kan anses som manligt. 

Brandmännen flyger bakåt och i nästa bild syns två brandbilar köra in i bild. Det är enbart 

män som visas som brandmän. I det brinnande huset står en ung tjej med långt hår och viftar 

med armarna i hopp om hjälp. I detta fallet är den hjälplösa ensamma kvinnan den som 

behövs räddas för hon har satts i en situation som hon inte kan klara själv och behöver därför 

mannens hjälp. En av brandmännen hoppar ut från brandbilen och håller fast brandhjälmen 

medan han springer mot elden. Det här påvisar motsatsen mellan svag och stark, att kvinnan 
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är svag och mannen stark. Det kan också anses vara en avspegling av prinsessor i sagor som 

räddas från höga torn av prinsen samt att en drake vaktar nedanför ger elden. Mannen tar sikte 

mot kvinnans position och springer in i den brinnande byggnaden och bitar av porten faller 

sönder precis när han kommit in. Han springer upp för en trappa som faller sönder när han 

precis kommit upp. Konnotationen som ges här är en nödsituation, panik och oönskad tillvaro 

med tanke på branden. 

 

Kvinnan från fönstret vänder sig om när brandmannen kommer in i hennes rum. Han springer 

fram till henne, trycker halvt upp henne mot väggen och är nära att ge henne en kyss. Det 

reklamen påvisar kan uppfattas som sexuell lust mellan mannen och kvinnan, hon är lättklädd 

och han tar friheten att direkt springa fram till henne och vara närgången. Kvinnan anses då 

som en accessoar för mannen och just för att han räddar henne finns det en viss maktordning. 

Att hon inte hade klarat sig utan mannens hjälp och att hon är passiv. Han tar sig friheten att 

vara närgången. Han backar sedan och börjar klä av sig och ger kvinnan sin jacka. Detta 

försöker reklamen sudda bort genom att mannen först tar av sig men de vänder det sedan till 

att han backar och visar ödmjukhet till henne istället för lust. 

  

I nästa scen håller brandmannen 

kvinnan på axeln och sedan ändrar 

han greppet på henne så hon ligger 

i hans famn istället. Han bär ut 

henne från elden och det exploderar 

från huset bakom dem. Den här 

scenen för konnotationerna till en 

klassisk film när mannen bär 

kvinnan i sin famn med explosion i 

bakgrunden. Det kan syftas till 

hjältemod och manlighet. Han har lyckats utföra sitt uppdrag och fått kvinnan. Axe-reklamen 

har försökt efterlikna James Bond-filmerna, att de anspelar på att kvinnan behöver räddas av 

mannen.  

 

Hon tittar på honom med tacksamhet och trånande blick och håller handen lite halvt knuten 

mot hans bröst. Även här kan ett sexuellt anspråk uppfattas mellan mannen och kvinnan. 

Bild 3. Ur ”Nothing beats an Astronaut”, 2013, skärmdump. 2018. 
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Nästa bild är när kvinnan tittar leendes på mannen. Plötsligt tittar hon bortom mannes axel 

och slutar le. Hon drar av sig jackan och springer iväg. Då syns en astronaut gåendes i 

slowmotion med texten “Nothing beats an astronaut!”. Kvinnan springer mot astronauten i 

slowmotion. Hon bär enbart en vit t-shirt och hennes bröst skumpar i slowmotion samtidigt 

som hon springer. Kvinnans kropp exponeras för den manliga blicken och för mannens 

njutning eftersom hon bär lite kläder och springer i slowmotion. Det ger därför en antydan till 

sensuellt förförande av kroppsspråket att hon vill till sin nya hjälte. Astronauten öppnar sin 

hjälm och kvinnan fortsätter springa mot honom. Hon fortsätter in i astronautens famn 

samtidigt som texten “the axe apollo space academy. Leave a man. Come back a hero. Join 

now at axeapollo.com” syns över bilden. Det reklamen försöker påvisa är att om man 

använder deras hygienprodukt kan man få vilken tjej man vill. Det räckte inte med att vara en 

räddande hjälte. 

 

Konnotation i ljud 

Ljuden som hörs i den här filmen är mycket explosioner tillsammans med mäktig musik som 

fungerar på ett fängslande och spännande sätt. Huvudpersonen säger ingenting under hela 

filmen men vi kan höra olika effektljud. Det hörs röster från andra brandmän, vatten som 

forsar, sprakande eld, explosioner och saker som går sönder i samband med detta. Det finns 

även fotsteg och prassel från kläder när brandmanshjälten springer. Ytterligare ljud när det 

raserar saker under branden. Vi kan särskilja två olika musikslingor under filmens gång.  

 

Vi kan även höra ljudet av att mannen sliter av sig sin jacka strax innan han ger den till 

kvinnan. Det ljud som hörs förstärker mannens manlighet men även kvinnans kvinnlighet. Det 

är ett feminint skrik som kommer från byggnaden som ska beteckna att det är en svag kvinna 

som behöver hjälp, medan mannen knappt ska bry sig om explosionsljuden, att det är varmt 

eller att byggnaden rasar. Det påvisar en slags manlighet hos honom där han inte är rädd för 

de farliga och dödliga sakerna. Kvinnan i filmen utför en lite djupare in- och utandning vid 

första anblick av astronauten. För övrigt så gör hon inte ifrån sig något annat ljud alls under 

hela filmens gång. Vilket kan ses som att kvinnan inte får ta lika mycket plats som mannen. 

Hennes fotsteg hörs inte och hon reagerar inte ens på explosionen som sker precis bakom 

dem. 
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Jämförelse av Soft Feel och Nothing Beats An Astronaut 
Den stora skillnaden mellan de bägge filmerna är att Doves reklam anspelar på att vara mjuk 

medan Axe syftar på hårdhet. Detta visar Doves film med hjälp av att fysiskt visa mjukheten i 

bild, exempelvis med en fluffig matta men även genom att ta bort så mycket ljud som möjligt. 

Allting är vitt och ljust för att betinga fräschör. Det är naket och begränsat både i ljud och 

bild. Det som hörs i filmen är en voice over och ett musikstycke. Något annat ljud kan vi inte 

höra vilket gör ljudbilden väldigt avskalad. Doves film har en kvinnlig voice over som pratar 

väldigt lugnt och försiktigt. Jämförelsevis talar voice overn i Axe’s film mycket snabbare. 

Detta skulle kunna vara att kvinnors världar antas vara tystare och mindre aktiva än mäns 

vilket vi kan se i båda dessa filmer. Både Soft Feel och Nothing Beats An Astronaut påvisar 

att kvinnans värld är passiv och tyst medan mannens är aktiv och högljudd. I Axe’s film ser vi 

en kvinna i ett fönster som skriker ”aaah!” efter hjälp vilket även här bekräftar att hon är svag 

och befinner sig i en tystare ljudbild än mannen. Vi kan se andra brandmän i samma film som 

pratar med varandra, och detta bekräftar att mannens värld är mer aktiv än kvinnans. Doves 

film har inga effektljud alls vilket återspeglar kvinnans tyska värld och passivitet.  

 

Den andra filmen, Axe, har betydligt mer ljud. Här hör vi mycket ljud och det finns alltid 

något ljud att lägga märke till. Det är musik, effekter, röst, trampljud och oftast flera ljud 

samtidigt. Explosioner, eld och rasande delar för att påvisa en farlig plats och för att visa 

manlighet. Axe’s reklamfilm ger associationer till actionfilmer som är riktade mot män vilket 

återspeglas med hjälp av de olika effektljuden samt eld och murrighet i bild. Man ljudlägger 

filmen riktad mot män mer än den som är riktad mot kvinnor. Axe’s film syftar till att vara 

hård och tuff vilket också återspeglar just det att männens värld är mer aktiv än kvinnornas. 

Det ser vi både fysiskt i bild men även i ljudbilden. Axe’s film innehåller mycket av allt 

medan Doves innehåller mindre, dessutom viskar voice overn. 

 

Doves Beauty Pressure  

Denotationsbeskrivning 

Filmen inleds med att vi får se texten “a Dove Film” och “onslaught” mot svart bakgrund. Vi 

får se en liten rödhårig flicka med blicken mot kameran och vind som blåser i hennes hår. Det 

är slowmotion och flickan börjar le. Samtidigt hör vi låten “LA Breeze” av bandet Simian 

spelas. Sångaren sjunger “here it comes” ett antal gånger tills bilden på flickan byts till snabba 

bilder på lättklädda kvinnor på reklamaffischer som åker förbi i ett högt tempo. Ljudet av 
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trafik i samband med annonsbilderna på lättklädda kvinnor hörs. Alla bilder som åker förbi 

har någon form av fokusering på kvinnans kropp. Händelseförloppet stannar upp och vi får se 

två kvinnor i underkläder dansa mot kameran genom att svänga på höfterna. Klipptempot ökar 

igen och tidningar med texter som “lose weight, diet, transform” flyger förbi. Samtidigt hörs 

en röst som viskar “nice and slim”. Sen syns en närbild på en kvinna med texten “transform 

your skin” och en röst säger “perfect skin” ekar. En följd av bilder på skyltdockor, kläder och 

underkläder av enbart smala figurer uppvisas. En gammal reklamfilm för någon form av 

tablett visas i bild. Kvinnan är något äldre och hon håller upp paketet “quick slim” samtidigt 

som hon säger “you will look...” sedan följs det av liknande bilder. Bilderna sveper förbi fort 

och visar andra kvinnor som säger ord som “younger, smaller, lighter, tighter, thinner, softer”. 

Sedan flyger ett antal produkter i kartonger förbi igen och ljudet förstärker svischeffekten. 

Tempot stannar upp och en datorskärm visas med ett retuscheringsprogram där en modell 

håller på att fixas till. De gör hennes midja smalare och ger henne större rumpa. Samtidigt 

hörs ljudet av klick från en datormus. En snabb klippning av närbild på en kvinnohand som 

häller upp bantningspiller visas. Man hör ljudet av att pillren trillar ut ur burken och ner i 

kvinnohanden och när burken ställs ner på bordet igen. Samma händelseförlopp visas igen på 

kvinnorna som håller upp paketen men tempot ökar och denna gången säger kvinnorna “it 

really works!”. En ung tjej på en badrumsvåg visas i bild med en snabbspolning från tjock till 

smal med ett ljud som förstärker ljudet av att hon blir smalare. Sedan klipps det till en bild på 

en tallrik med några få matbitar på som försvinner i en snabbspolning. De klipper till en våg 

igen fast med snabbspolning tillbaka från smal till tjock. En bild på en tallrik med ljud av en 

gaffel mot porslin och krispig sallad hörs. Ett löpband visas i bild med tillhörande ljud av 

snabba skor mot löpbandet. Bilden byts snabbt till tallriken igen med ljud av gaffeln och 

sedan visas badrummet igen där kroppen ändras i storlek. Nästa bild är en tjej som sätter 

fingrarna i halsen och ljudet av kräkreflexen hörs. Sedan visas ett snabbt bildspel av 

plastikoperationer av olika delar på kroppen, verktyg och nålar som åker in i kropparna, 

knivar och svarta märken som målas där ingreppet ska ske. I alla dessa bilder hörs effektljud 

av olika ljud som förstärker det vi ser i bild, hammarslag och ljud av något som ska stärka att 

man fyller kroppsdelar med något samt andra ljud som ska illustrera ljudet av en operation. 

Hastigheten avrundas och vi får se fem små leendes flickor med ryggsäck gå över ett 

övergångsställe i profil. När de fem flickorna gått ut ur bild kommer texten “talk to your 

daughter before the beauty industry does” in över det nu tomma övergångsstället. Sedan 

kommer den rödhåriga flickan från inledningen i filmen in i bild igen. Hon tittar in i kameran 
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med en allvarlig blick och texten suddas samtidigt ut ju mer hon går över gatan. Bilden blir 

svart och sluttexten “Download our self-esteem programs at campaignforrealbeauty.ca” syns. 

Filmen avslutas med loggan “the dove self-esteem fund” samtidigt som musiken fadeas ut. 

 

Konnotation i bild 

Det första vi får se i filmen är 

en liten rödhårig flicka med 

blicken mot kameran och vind 

som blåser i hennes hår och 

hon börjar le i slowmotion. 

Håret är uppsatt med ett 

hårspänne och lite av håret har 

lossnat. Konnotationen av 

hennes utseende kan påvisa 

lekfullhet och frihet, hon är 

precis så som barn oftast utstrålar, lekfulla och nyfikna. Det byts till snabba bilder på 

lättklädda kvinnor på reklamaffischer som åker förbi i ett högt tempo. Alla bilder har någon 

form av fokusering på kvinnans kropp. Det snabba tempot kan få oss att associera till att vi 

översvämmas av dessa bilder, att det inte går att undgå dem och inte heller att undgå att 

påverkas av dem. Dessa affischer sitter uppe överallt som reklam för produkter och 

underkläder, och oavsett om man vill eller inte så präglas man av dem. Det är dessutom enbart 

bilder på kvinnor som är smala, har perfekt hy, ingen acne, ingen behåring på “fel ställen”. 

Alla kvinnor som visas upp har välvårdat hår, glänsande hy, välformade kroppar som 

efterliknar barbiedockor med smal midja, bröst, rumpa och smala ben. Denna association ger 

unga kvinnor ett tecken till att det är så man ska se ut för att accepteras av samhället och 

framförallt männen då kvinnorna är lättklädda och därav även en sexualisering i reklamen. 

 

Händelseförloppet stannar upp och vi får se två kvinnor i underkläder dansa sensuellt mot 

kameran genom att svänga på höfterna. Att kvinnorna är filmade snett underifrån och bär 

underkläder som inte täcker hela rumpan gör att det kan ge en sexuell anspänning, även deras 

kroppsrörelse och samspel ger ett tecken till pornografi då det anses vara en lust och fantasi 

som en del män har om två kvinnor som för sig sensuellt tillsammans. Det vi tror 

                      Bild 4. Ur ”Beauty pressure”, 2007, skärmdump. 2018. 
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reklamfilmen försöker förmedla är att de inte 

stöttar denna typ av reklam och anspråk till 

pornografi. Pornografin anses vara 

nedvärderande för kvinnor. 

 

Tidningar med texter som “lose weight, diet, 

transform” åker förbi fort och konnotationen 

som ges är att det blir en överladdning av 

reklamtexter kring hur kvinnan kan förbättras 

om hon köper en viss produkt eller går på 

diet. Vi får se en kvinna med texten “transform your skin”. Hon har långt mörkt hår, ljusa 

kläder, ett leende på läpparna och händerna i sidorna. Hennes kroppsspråk ger associationer 

till självsäkerhet vilket även gör att budskapet som presenteras blir mer trovärdigt. 

Nästkommande scen är från en äldre reklamfilm för någon form av tablett där en något äldre 

kvinna håller upp paketet “quick slim”. Ett antal produkter i kartonger sveper förbi igen. Det 

som reklamer uppmanar till är det “magiska pillret”, där man snabbt får drömkroppen utan 

några som helst problem. Dove försöker göra anspråk på att skönhetsindustrin har eskalerat 

genom att visa ett snabbt flöde av liknande bilder efter varandra. Det ger en känsla av kaos 

och obehag och man får sig en tankeställare till vad det är reklamerna säljer och vad dess 

budskap ger till yngre tjejer. 

 

Tempot stannar upp och en datorskärm visas med ett retuscheringsprogram där en modell 

håller på att fixas till. De gör hennes midja smalare och ger henne större rumpa. En 

kvinnohand som häller upp bantningspiller visas. Samma händelseförlopp igen på kvinnorna 

som håller upp paketen men tempot ökar och denna gången säger kvinnorna “it really 

works!”. Dessa bildernas konnotation avspeglar falsk marknadsföring och vad det ger för 

konsekvenser till de som tittar på retuscherade reklambilder, samt att det ligger mycket jobb 

bakom den perfekta kroppen som inte är verklighetsbaserad utan fixad och korrigerad. Att 

idealet helt enkelt är ouppnåeligt. Detta ger en effekt som nästkommande bilder visar i 

reklamfilmen. En ung tjej står på en badrumsvåg med en snabbspolning från tjock till smal. 

Vågen i denna betydelsen kan associeras som medias acceptans i verkligheten att om man 

väger mindre blir man mer accepterad. 

 

        Bild 5. Ur ”Beauty pressure”, 2007, skärmdump. 2018. 
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Det visas en tallrik med några få matbitar som försvinner i en snabbspolning. En badrumsvåg 

igen fast med snabbspolning tillbaka från smal till tjock. Ett löpband visas i bild. Det byts 

snabbt till tallriken igen och sedan badrummet där kroppen ändras i storlek. Nästa bild är en 

tjej som sätter fingrarna i halsen. Hela det här händelseförloppet är osunda beteenden och 

sätter igång eventuella ätstörningar, hjärnspöken i form av att man inte duger som man är och 

en eskalering för att uppnå idealet. Ett snabbt bildspel av plastikoperationer av olika delar på 

kroppen visas, verktyg, knivar och nålar som åker in i kropparna samt svarta märken målas 

där ingreppet ska ske. Detta ger en antydan till samma associationer som skrevs innan, att den 

bilden av hur den perfekta kvinnan är via reklam och sociala medier ej är uppnåeligt. Att det 

behövs operationer och kroppskorrigering för att anses vara vacker och perfekt. 

 

Hastigheten avrundas och vi får se fem små leendes flickor med ryggsäck gå över ett 

övergångsställe. Små barn med ryggsäck ger en konnotation till privilegierad kunskap och 

rikedom. En frihet som många kvinnor inte får möjlighet till. Det ger en viss sårbarhet i och 

med att de går över ett övergångsställe. När de fem flickorna gått ur bild kommer texten “talk 

to your daughter before the beauty industry does” in över det nu tomma övergångsstället. 

Sedan kommer den rödhåriga flickan från inledningen tillbaka in i bild. Reklamen vill 

förmedla budskapet att man är perfekt som man är oavsett ålder och hur fel reklam och media 

framställer “perfektion”. Därför är det viktigt att vi vuxna förklarar för barn redan vid tidig 

ålder hur missvisande reklam kan vara, att det inte är så perfekt som de vill få en till att tro. 

Dove försöker sälja sina produkter genom att tala till betraktarens känslor. Filmen syftar till 

att vara rädd om sina barn för att förhindra att de blir påverkade av medias bild på idealet. 

Företaget vill försöka sälja sina produkter genom att framställa sig som bättre än 

konkurrenterna. Detta vill de försöka visa genom att ta ansvar och undvika att bidra till de 

negativa skönhetsidealen. 

 

Konnotation i ljud 

Den här filmen har en del ljud men domineras ändå av en låt som spelas över hela 

reklamfilmen. Det är mycket effektljud som förstärker delar av filmen. Den första bilden i 

filmen är en bild på den leende rödhåriga flickan. Hon fungerar som en karaktär av dagens 

samhälle som betrakta världen. Det som blir motstridigt är att hon inte säger något. Hon 

fungerar här som en slags bekräftelse på att kvinnor är passiva och lever i en tyst värld där 

männen fortfarande är de som är aktiva och ljudliga. I filmen kan vi även höra svischljud som 
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ska förstärka när kameran snabbt åker igenom alla affischer på skönhetsideal. Det här ljudet är 

genomgående för hela filmen i samband med de snabba bilderna. Samtidigt hörs en del 

atmosfärsljud, bilar och tutor kan också urskiljas. Strax efter detta är det en snabbspolning 

igen men denna gången genom ett antal tidningar samtidigt som en röst viskar förföriskt “nice 

and slim” och “perfect skin”. Den förföriska tonen i rösten och det ekande ljudet får 

associationer till en dröm, att det är något drömskt att vara nice and slim med perfekt hy. Att 

kvinnan har en slags ekande efterklang i rösten förstärker det drömska scenariot och kan 

upplevas som ett slags övertalningsknep eftersom hon försöker förföra oss in i den perfekta 

världen. Filmen fortsätter och sedan ser vi en serie av bilder på olika kvinnor som håller upp 

medicinförpackningar mot kameran samtidigt som de säger varsitt ord “you’ll look younger, 

smaller, lighter, tighter, thinner, softer”. Den sista kvinnan säger ordet “softer” och hon gör 

detta med en väldigt lugn och sensuell röst samtidigt som hon blinkar långsamt. Detta kan 

föra associationerna till något sexuellt då hon menar på att vara len och mjuk är något sexigt. 

Svischljud är något som återkommer ofta i filmen när det är någon slags snabbspolning 

genom ett antal objekt. Det finns effektljud som förstärker att någon häller upp ett piller. “It 

really works” som låter aningen robotliknande och för tankarna till propagandafilmer där de 

vill övertala publiken om att något är på ett visst sätt. 

 

Vi ser en bild på ett par fötter som springer på ett löpband med ett slags snabbspolat ljud. 

Detta för associationerna till att man måste springa mycket och väldigt snabbt för att 

upprätthålla sitt yttre som filmen syftar till. En kvinna stoppar fingrarna i halsen och ljudet av 

en kräkning hörs. Där vill filmen visa att man måste få upp maten igen som man precis ätit för 

att undvika att gå upp i vikt vilket man som kvinna helst inte ska göra. Det är även här som 

den dåliga förebilden är som mest tydlig. I filmen är det en passiv ljudbild för kvinnorna där 

de sällan får yttra sig, men när de väl yttrar sig är det enbart nedvärderande ljud. Dessa ljud 

fungerar som en förstärkning av den negativa genusbilden. Sedan följs det av bilder på 

skönhetsingrepp av olika slag. Här hör vi mycket ljudeffekter som ska förstärka den 

audiovisuella upplevelsen. Det är vassa ljud som låter som knivar som dras mot varandra, ett 

saftigt ljud som ska förstärka att någon kroppsdel fylls eller tas bort. Alla ljuden förstärker 

budskapet som syns i bild- att kvinnan måste se ut på ett visst sätt utifrån dagens 

skönhetsideal. De ljud vi hör i filmen fungerar också här som något negativt för kvinnor, de 

förminskar kvinnorna. Vi har skrivit tidigare om att kvinnors värld oftast är tyst och är mer 

passiv än mäns, men vi kan se i den här filmen att kvinnorna faktiskt gör ifrån sig ljud. Det är 
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de dåliga förebilderna, de som exempelvis kräks, som ger ifrån sig ljud i filmen men de som 

ska agera som bra förebilder är fortfarande relativt tysta och mjuka. Det här påvisar att de 

trycker på en förlegad genusbild där det är bra att vara tyst och lugn som kvinna. 

 

Axe’s Is It Ok For Guys 

Denotationsbeskrivning 

Det första vi ser är en svart bakgrund med den vita texten “72% of guys have been told how a 

real man should behave.” samtidigt som ett trumljud hörs. Nästa bild är en point of view 

(PoV) från en kille som tar på sig jeans i ett stökigt pojkrum samtidigt som texten “an axe 

initiative” syns och vi hör ljudet av ett par prassliga jeans. Killen tittar upp från jeansen och in 

i spegeln framför honom samtidigt som han drar på sig jeansen. En voice over säger “is it 

okay to be skinny?”. Bilden följs av en ny PoV bild från någon som är ute och går. En fotboll 

rullar in i bild mot personens fötter “pass the ball bro” säger någon och en fot skjuter iväg 

bollen med en tung pust men bollen åker åt fel håll, “is it okay to not like sports?” fortsätter 

rösten. En man med rosa mjukiskläder står vid en moped i ett bostadsområde och han utbrister 

“whaaat”. Bilden klipps till en hand som öppnar en gul dörr och en musikslinga tonar in. 

Nästa bild är en kvinna som går framför kameran och vänder sig om i gången och ser rakt in i 

kameran, hon sträcker ut handen mot kameran och en hand tar hennes, “Is it okay to be a 

virgin?”. Nästa bild är en närbild igen på handen som håller en annan, men när kameran tiltar 

upp är det en man istället för en kvinna, “to experiment with other guys?”. Mannen med de 

rosa mjukiskläderna gör handslag med personen som är kameran samtidigt som en röst säger 

“is it okay for guys to wear pink?”. Killen i rosa kläder tar ett steg bakåt, ler och tittar ner på 

sina kläder. Sedan sitter personen bakom killen med rosa mjukiskläderna på hans moped. Ett 

kraftigt mopedljud brummar och bryts snabbt till ett ljud från en bussmiljö. Bilden byts 

samtidigt till en bild som tittar rakt fram i en buss och sedan ner på ett par händer som fipplar 

med varandra i knät, “Is it okay for guys t-to be nervous?” stammar rösten fram. Nästa bild är 

från ett offentligt toalettrum där tre killar med mörka kläder försöker dra en väska ifrån en 

långhårig kille och rösten fortsätter “to have long hair?”. Bilden klipps till en på en bild på två 

händer som närmar sig en katt “to like cats?”. Ett mobilklipp på två personer med krulligt hår 

i en matsal syns sedan ”to take a selfie”. Det byts bild till en tatuerad man i en dusch som 

rakar sitt bröst ”to shave yourself”. Nästa bild är en bild på en man som speglar sig i 

badrummet “to be depressed”. Det klipps till en bild på ett par händer som rycker väskan ifrån 

killen, och sedan en kille som tittar rakt in i kameran “to be scared”. Någon ligger sked med 
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en kvinna som är stora sked, “Oh wait, is it okay for me to be the little spoon?” och personen 

tar bort kvinnans arm som ligger runt honom. Klipptempot ökar och bilder åker förbi snabbt. 

Samtidigt som ljuden blir fler och fler tills många pratar på samma gång och det inte går att 

urskilja fler meningar. En bild på en hand som drar i en rosa tröja någon har på sig, en närbild 

på en tjej som håller i en katt och ser in i kameran, en bild på en tatuerad man som duschar, en 

selfie på två män med krulligt hår, närbild på händer, närbild på tre killar som tittar in i 

kameran, närbild på en hand som håller i en kvinnohand, närbild på en kille som tittar in i 

kameran. Det klipps till en svart bakgrund med texten “These are the real questions guys are 

searching every day” och ljuden tystnar till samma trumljud vi hörde i början. Bilden klipps 

till en bild på ett vitt googlefält där någon skriver in “is it ok for guys to…” och avslutar med 

olika bokstäver i alfabetet som förslag till olika sökningar. Man hör ljudet av tangentklick 

samtidigt som en röst säger “go online to search and see for yourself”. Det fadear till svart 

igen och meningen fylls i “is it ok for guys to be themselves?”. Klipp till loggan från Axe 

“find your magic”. 

 

Konnotation i bild 

Det första vi ser är en kille som tar på sig jeans i ett stökigt pojkrum samtidigt som texten “an 

axe initiative” syns. Vi ser det ur killens perspektiv. Han tittar upp från jeansen och in i 

spegeln samtidigt som han drar på sig jeansen. Killen är endast iförd kalsonger och jeans, 

hans ansiktsuttryck påvisar en del uppgivenhet och osäkerhet i form av lite smått vinklade 

ögonbryn och halvöppen mun. Nästa bild är på en fotboll som rullar in i mot personens fötter 

och en fot skjuter iväg bollen som åker åt fel håll. 

Konnotationen till fotboll är stereotypt för män och 

det är också en viss förbestämd förväntan av att killen 

ska vara bra på fotboll, tjejer är de som anses dåliga. 

En man med rosa mjukiskläder står vid en moped i ett 

bostadsområde. Reaktionen som reklamfilmen 

förmodligen försöker påvisa är att rosa är en typisk 

tjejfärg och är fel om en kille bär den, då associeras 

det till femininitet och inte den typiska manligheten. 

 

Nästa bild är på en hand som håller en annans, enligt förutsagda meningar förväntas man se 

en kvinna när kameran tiltar upp men där finns en man istället. Reklamfilmen visar att det 

Bild 6. Ur ”Is it ok for guys”, 2017, skärmdump. 2018. 
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faktiskt är okej att vara två män i ett förhållande. Mannen med den rosa mjukiskläder gör 

handslag med personen som är bakom kameran och sedan sitter personen bakom mannen med 

rosa mjukisdräkt på hans moped. Associationen som ges är att det börjar ske en viss acceptans 

hos hans vän trots att han har rosa som är en “tjejfärg”. 

 

Nästa bild är från ett offentligt toalettrum där tre killar med mörka kläder försöker dra en 

väska ifrån en långhårig kille. Bildspråket i skepnad av kroppsspråk och ansiktsuttryck 

konnoterar till någon form av mobbning av den långhåriga killen, att han sticker ut och är 

annorlunda och därför retas. Detta är ännu ett “svagt” tecken för att killar inte få vara lik en 

tjej. Det är inte något positivt då männen inte anses behålla sin manlighet och inte påvisa den 

”svaghet” som kvinnor anses ha.  

 

Nästa sekvens är ett flöde av olika bilder. Vi ser två manliga händer som närmar sig en katt 

som en kvinna med ett leende håller i. Två män med krulligt hår i en matsal som tar en selfie. 

En tatuerad man i en dusch som rakar sitt bröst och en man som speglar sig i badrummet med 

bekymrad blick. Alla de saker som männen gör och kroppsspråket ger kvinnoassociationer 

och anser vara “fel” för en man. När bilderna visas snabbt efter varandra ger det ett 

eskalerande intryck och effekten blir att de försöker påvisa att någon slags förändring sker. 

 

Det Axe-reklamen försöker förmedla är att den stereotypa “mannen” som undviker att göra 

saker som anses feminina, är inte det som anses vara rätt längre. Det är okej för män att vara 

sig själva, göra det dem vill och även fast något anses vara “tjejigt” är det inte fel. De bygger 

upp en karaktär bestående av kameran som är den mannen som är osäker och lite rädd för att 

ändra på sig. Huvudpersonen är rädd för att bli mobbad och vill dölja att han gillar killar. Axe 

har gjort en reklam som försöker visa att det är okej för killar att vara sig själva oavsett hur 

samhället och media byggt upp den “typiska mannen”. Axe försöker sälja sina produkter 

genom att påvisa att män får vara som de vill. De tar ställning till hur skönhetsidealet för män 

ser ut och genom att visa ansvar anser de sig vara bättre än konkurrenterna. Axe har ändrat 

strategi gentemot hur de tidigare marknadsfört sig och på så vis kan det öka försäljningen av 

sina produkter. 
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Konnotation i ljud 

I den här reklamfilmen kan man höra massvis med effektljud och miljöljud. Även en del 

röster förutom voice overn kan urskiljas. Filmen bygger på en voice over som är kopplad till 

det vi ser i bild. Det första vi ser i bild är en pojke i tonåren som tar på sig ett par jeans 

framför en spegel. Redan här kan man höra det första effektljudet som är hans suck och hans 

byxor som prasslar. Sucken syftar till att han tycker det är ansträngande att se sig själv 

framför spegeln. Samtidigt hör vi en röst som säger “is it okay to be skinny?” vilket också 

syftar till killens sätt att se på sig själv precis som sucken gjorde. Nästa bild är en bild på en 

gångstig där en boll rullar mot kameran, en avlägsen röst från en fotbollsplan säger åt honom 

att passa bollen. Han tar i och sparkar på bollen med ett stånkande och bollen flyger i motsatt 

riktning. Den avlägsna rösten från fotbollsplanen frågar med en förvånande röst “what was 

that?” och strax efter kommer voice overn in “is it okay not to like sports?” vilket här också 

syftar till att män oftast ska vara intresserade av sport. Att vara dålig på sport eller vara 

ointresserad anses ofta vara feminint i samhället. Hans stånkande och aningen tafatta 

skjutning kan få en att tro att han inte är så duktig på fotboll. 

 

Mannen med de rosa mjukiskläderna stönar till när kameran närmar sig honom. Detta är ett 

tecken på att visa manlighet trots att han har på sig de rosa mjukiskläderna som anses vara 

feminint. Bilden följs av en bild på en tjej med voice overn “is it okay to be a virgin?” och 

sedan klipps det till en bild på en man och rösten säger “to experiment with other guys?”. Här 

hörs även ett dovt bakgrundsljud som ekar. Detta syftar till att förstärka det faktum att två 

killar inte får synas offentligt tillsammans. Det kan anses vara mer okej och nästintill vackert 

om en tjej är oskuld då hon är orörd medan om en man är oskuld kan det ge en negativ effekt 

av att han är oerfaren. 

 

När bilden på de nervösa händerna i bussen visas kan man även höra ljudet av ett pys från 

bussen och en motor som accelererar. “is it okay to be nervous?” fortsätter rösten. Dessa 

ljuden för associationerna till amerikanska dramafilmer där unga tonåringar ofta är på 

rymmen. Nästa bild är en bild på en långhårig kille i ett badrum med toalettbås där någon 

rycker ifrån honom hans väska. Rösten säger samtidigt “is it okay to have long hair?”. Ljuden 

som hörs till bilden är en klocka som ringer in och någon som gör ett hotfullt stön mot killen 

med långt hår. Vilket för associationerna till en klassisk amerikansk gymnasieskola där 

mobbning ofta förekommer. Några bilder senare visas en bild på en skäggig och tatuerad man 
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i en dusch som rakar bröstet. Vi kan höra ljudet av en rakhyvel mot hud vilket förstärker 

budskapet att en man inte anses ta bort kroppsbehåring för att vara attraktiv. Det anses 

manligt att ha exempelvis brösthår. Vi ser sedan en närgången man som drar något ut 

händerna på kameran. “Is it okay to be scared?” fortsätter voice overn. Ljuden som finns till 

denna bilden är väldigt höga och vassa för att förstärka att något är läskigt och obehagligt. 

Ljuden som är diskanta förknippas ofta med skräckfilmer, exempelvis Hitchcocks Psycho där 

det är ett vasst diskantljud när kvinnan duschar. Därefter ökar tempot i ljudet och de börjar 

prata i mun på varandra om vad som anses som okej som man i dagens samhälle. Detta ljudet, 

där man inte kan urskilja någon specifik röst utan alla pratar i mun på varandra, för 

associationerna till ett ställe som är fyllt med kaos, oro och ovetande. De vill trycka på att 

killar idag är osäkra på vad en man faktiskt får och inte får göra. 

 

Jämförelse av Is It Ok For Guys och Beauty Pressure  
Doves reklamfilm Beauty Pressure anspelar på att få betraktaren att veta att skönhetsindustrin 

idag är extrem. Att man utsätts för dessa skönhetsideal varje dag, flera gånger om dagen redan 

från unga år. Dove menar på att detta inte är något positivt för ungdomar som även de får se 

och höra vid väldigt ung ålder, att man ska se ut på ett visst sätt och vara på ett visst sätt. 

Reklamfilmen skapades förmodligen för att Dove gått emot sin egen stereotypa bild av 

perfektion och fräschör som de tidigare haft som marknadsföring. Här är även ljuden en viktig 

del som förstärker detta. Det finns mycket effektljud för ingreppen som genomförs för att få 

samhällets drömkropp. Ljuden finns där hela tiden, dock är musiken ändå dominerande. Att 

det är så pass mycket och intensiva ljud skapar känslan av obehag vilket förstärker innebörden 

av att något är fel med skönhetsidealen för kvinnor i dagens samhälle.  

 

Axe’s Is It Ok For Guys levererar budskapet att samhället inte längre vet vad som är okej för 

en man, vilket Axe vänder på och visar att män också får vara känslosamma. Axe påvisar 

även att det är okej att vara vem man vill med denna reklamfilm, dock med en relativt osäker 

voice over som ifrågasätter det vi ser i bild. Är det en man i bild med rosa kläder säger voice 

overn “is it okay for guys to wear pink?” precis som att han inte vet om det är socialt 

accepterat att ha en “kvinnlig” färg på sig. Ljuden i filmen är väldigt påtagliga, dock har Axe 

aningen mer effektljud än Doves reklam. Axe domineras av voice over som ifrågasätter bilden 

medan Dove domineras av musik. Ljuden vi hör i Axe’s film är trampljud och andra ljud från 
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verkligheten medan i Dove är det mer ljud som behandlar effekter, exempelvis när vi hör hur 

de målar på huden eller när de sprutar in botox i kroppen.  

 

Diskussion 
När det kommer till ljudet i filmerna kan det vara precis som Dykhoff påstår ”en stor del av 

det vi tror oss ha sett har vi i själva verket hört”.36 Dykhoff menar på att ljudet står för mer än 

hälften av det vi uppfattar och att ljudet har en stor inverkan på vår audiovisuella upplevelse.37 

Dessvärre har inte detta riktigt nått reklamfilmsbranschen då vi insett att ljudläggning i 

reklamfilm är något som är åsidosatt. Det kan vi se i alla fyra filmer vi har nämnt i vår analys. 

I Doves Soft Feel och Axe’s Nothing Beats An Astronaut finns det aningen färre ljud än i de 

andra två filmerna. Ljudet fungerar föränderligt, metaforiskt och ibland underliggande för en 

berättelse.38 Detta kan vi se i Doves Beauty Pressure och Axe’s Is It Ok For Guys, och 

jämförelsevis kan vi säga att dessa filmer är ganska lika i ljudläggningen och deras 

förhållande till det vi ser i bild. I dessa filmer ser vi det som vi hör vilket ger en mer 

emotionell upplevelse av filmen. Det känns som om man är delaktig i filmen och det blir mer 

verklighetstroget. Ljudet i Beauty Pressure är uppdelat på två delar där den ena förknippar en 

bra karaktär med en tyst ljudbild och den andra sammankopplar en dålig karaktär med en 

högljudd ljudbild. Vi menar på att den dåliga förebilden exempelvis kvinnan som kräks, 

medan den bra förebilden är den lilla rödhåriga flickan i början. Som vi skrev i konnotationer 

i ljud för Beauty Pressure så anser vi att detta är en förlegad genusbild som bedöms innebära 

att vara tyst som kvinna är något positivt. Den lilla flickan som agerar som en ”bra förebild”, 

tillsammans med kvinnorna i filmen som uppfyller idealet, är de som har en tyst ljudbild. De 

som inte uppfyller idealet är de som kräks, gör ingrepp eller förändrar sin kropp eftersom de 

vill nå upp till idealet. Vi har tidigare pratat om en passiv och aktiv ljudbild där vi sett tydliga 

exempel på att den manliga ljudbilden är aktiv och den kvinnliga är passiv. Men i det här 

exemplet trycker de fortfarande på att det är dåligt som kvinna att låta eftersom de ”tysta” 

kvinnorna redan uppnått idealet. Har du den perfekta kroppen bör du inte låta. I Axe’s film Is 

It Ok For Guys kan vi uppfatta en aktiv ljudbild där männen får prata och höras även om 

filmen domineras av en voice over. Oavsett om det är positiva eller negativa ljud så finns de 

ändå där, medan i Beauty Pressure där kvinnorna enbart får låta i den negativa ljudbilden 

                                                             
36 Dykhoff. 2002. S. 44 
37 Dykhoff. 2002. S. 44 
38 Whittington. 2007. S.1 
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vilket är något vi kan se i Doves Soft Feel då den domineras av en voice over. Dock är 

skillnaden att Doves film inte har några effektljud vilket Axe’s Is It Ok For Guys har. Detta är 

än en gång ett tydligt exempel på dualismens motpoler aktiv och passiv. 

 

I Doves Soft Feel tror vi de valt att fokusera på bildspråket, men vi misstänker att de medvetet 

valt bort en aktiv ljudbild för att öka intrycket av den mjuka känslan. Däremot tror vi inte att 

filmskaparna insett vad den icke existerande ljudläggningen gör för genusbilden. Exempelvis 

får vi se flera kvinnor som använder produkten vilket påvisar fräschör genom att kvinnan inte 

har någon kroppsbehåring och vill lukta gott. Anja Hirdman förklarar i sin bok Tilltalande 

Bilder hur mannen belönades med sex av kvinnan. Kvinnan förbereder sig inför en sexuell akt 

med att tvåla in och raka sig.39 Dove påvisar att kvinnan är redo att möta mannen genom att 

de är renrakade och använder antiperspirant. Det vi kan höra i Doves Soft Feel är en voice 

over och musik, men några andra ljud kan dessvärre inte urskiljas. Den kvinnliga rösten i 

voice overn viskar vilket vi upplever som en passiv ljudbild då hon inte pratar med en stark 

röst. De andra kvinnorna i filmen säger inte heller något vilket också förstärker bilden av en 

passiv ljudbild. Vi anser att filmskaparna hade kunnat skapa betydligt större innebörd ifall de 

använt ljudläggning mer aktivt. Om man sedan jämför denna filmen med Axe’s Nothing Beats 

An Astronaut som innehåller mer ljud än Doves film kan vi verkligen se olikheterna tydligt. 

Skillnaden påvisar att man särskiljer på hur man ljudlägger film för kvinnor respektive män. 

Axe’s film Nothing Beats An Astronaut har mestadels effektljud och atmosfärsljud. Det är 

ljud av explosioner och brand, någon avlägsen röst som skriker och en tutande brandbil hörs i 

bakgrunden. Filmen domineras av ett musikstycke. I Axe’s film får vi se ett antal brandmän 

som ska rädda en kvinna som är högst upp i ett brinnande hus. En man springer upp och 

kastar sig bort från husras. När mannen och kvinnan möts finns det en sensuell spänning 

mellan dem på grund av kvinnans kroppsspråk genom en trånande blick. Carlsson och 

Koppfeldt menar på att kvinnan är ett slags objekt medan mannen är ett subjekt, kvinnan ska 

behaga mannen sexuellt.40 Den stora skillnaden mellan Axe’s Nothing Beats An Astronaut och 

Doves Soft Feel är att den reklamfilmen riktad mot män innehåller mer aktiv ljudläggning än 

Doves som nästintill inte innehåller något ljud alls och ses som passiv. Detta är intressant 

eftersom det är ett tydligt exempel på att kvinnan enbart bör vara tyst enligt den kvinnliga 

ljudbilden och motsatsen är att mannens värld är aktiv.  

                                                             
39 Hirdman. 2002. S.162 
40 Carlsson, Koppfeldt. 2008. S.139 
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Vi anser att reklamfilmsproducenter inte tagit till vara på möjligheterna till det 

meningsskapande som ljudläggningen erbjuder. Ljudet kan förstärka eller förändra en 

upplevelse jämfört med en film utan ljud.41 Men som vi nämnt tidigare för de andra två 

filmerna så har ljudläggning en inverkan på hur genus uppfattas. Ljudläggningen kan påverka 

genus på så vis att ju mer ljud som hörs desto tydligare maskulinitet uppfattas. 

Reklamfilmerna riktade mot kvinnor i vår studie har färre ljud i sig, och vi förmodar att det är 

för att det blir en billigare reklamfilmsproduktion och snabbare arbetsflöde. Det anser vi kan 

resultera i en större konsumtion och intäkt för företagen. Vi tror att detta är anledningen till att 

man inte lägger större fokus på ljudläggning av reklamfilmer riktade mot kvinnor. Detta tror 

vi är för att kvinnor tycks köpa mer produkter än män för att se ut på ett visst sätt och 

tillfredsställa mannen. 

 

Slutord  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ljudläggning samspelar med bilden för att 

skapa föreställningar om genus i reklamfilm. Frågeställningarna vi hade var:  

• Hur samverkar ljudet med bilderna i reklamfilmerna? 

• Vilka föreställningar om genus skapas i reklamfilmerna? 

 

Uppsatsens viktigaste resultat är att ljudbilden fortfarande domineras av en omodern 

genusbild. Med detta menar vi att kvinnor i reklamfilm fortfarande lever kvar i en tyst och 

passiv ljudbild även fast genusutvecklingen går framåt. Männen är de som får låta medan 

kvinnorna är tysta, men när de väl ger ifrån sig ljud fungerar de på ett negativt sätt. Vi har 

även kommit fram till att reklamfilmerna riktade mot män generellt sett innehåller mer ljud än 

film som riktar sig mot kvinnor, exkluderat musik. Detta är det vi tidigare benämnt som aktiv 

och passiv ljudbild. En annan aspekt är att ljudläggning överhuvudtaget tycks vara förbisedd i 

reklamfilm. Vi anser att mer uppmärksamhet på ljudläggning kan göra reklamfilm bättre då 

den blir mer verklighetstrogen.  

 

Det har forskats mer om genus inom stillbild än i bild i reklamfilm. Vi ville analysera ljudet 

eftersom det är något vi inte hade så mycket kunskap om innan. I framtiden skulle man kunna 

utföra en djupare analys av ljud och musik för att se hur genus påverkar den audiovisuella 
                                                             
41 Whittington. 2007. S.1. 
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upplevelsen. Man skulle kunna utföra etnografiska observationer för att få en djupare 

förståelse för hur publiken faktiskt uppfattar ljudläggningen. Vi tror att det finns en framtid 

för genusanalyser inom ljudläggning. 
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