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Abstract 

In today's society, we are reached by media from several platforms and in many cases the media 

acts as mediators of gender norms. Although, the same product is sold, the design of the 

advertisements often differs depending on whether the target group is women or men.  

In this paper, American television commercials for razors have been studied to see what gender 

norms are conveyed in female and male advertisements as well as the change over time. The 

survey covers advertisements from the 1950s to the 2010s and the focus has been to study the 

difference in male and female portraiture and its change. Based on the gender theory, 

hegemonic masculinity theory and feminist film theory, a qualitative film analysis of the 

commercials has been made. The film analysis was performed with the support of three models, 

consciousness scale, gender analysis and a model about the female and male speech. 

In short, the results show that old gender norms are being replaced by new ones over the years 

and that American television commercials are moving towards a more equal portrayal of both 

genders. Women's portraiture has shifted from passive housewife to appearing as natural and 

active in the public space. The male portrayal has shifted from showing the man as active and 

independent to being portrayed as a father figure and role model. The change that can be 

discerned is linked to the development of gender equality in the US. The results also show that 

changes are taking place slowly and that there is a tendency for certain gender norms to linger 

from decades to decades. 

 Finally, it has been found that the power of thought patterns plays a role in the changes that 

occur in advertising and that consumers has the power to influence the image of men and 

women that TV commercials show. As society's view of gender norms changes, demands are 

also made for the portrayal in marketing to change. 

Nyckelord: kön, normer, genus, kvinnligt, manligt, jämställdhet 
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1 Inledning 
 

I följande avsnitt kommer uppsatsens inledande del presenteras. Problemet kring det utvalda 

ämnet kommer tydliggörs och undersökningens syfte samt frågeställning kommer formuleras. 

 

1.1 Problemformulering  

 

I dagens samhälle nås vi av reklam i princip dagligen genom olika plattformar, både i tidningar 

och tv men också via internet och sajter som Youtube. Reklamer och sättet företagen försöker 

sälja sina produkter på ändras ständigt. Olika reklamer utformas på olika sätt och i många fall 

är reklamer även förmedlare av normer och stereotyper. Laftky et al. lyfter att reklam inte är 

den enda portalen till att könsnormer förs vidare, men i Amerika läggs det mer pengar på reklam 

per person än i många andra liknande länder, vilket betyder att personer i Amerika möts av 

reklam i större utsträckning. I dessa reklamer konstrueras en verklighet som bygger på 

stereotyper, för att ett företag lättare ska kunna kategorisera och sälja sin produkt till de som 

den är tänkt för. 1  Reklamer riktade åt kvinnor skiljer sig ofta från reklamer som riktar sig åt 

män, även om produkten som säljs är densamma.   

Det finns mycket forskning inom media och medias sätt att framställa könsnormer. Mycket av 

denna forskning har skett inom det samhällsvetenskapliga fältet och har då behandlat och 

analyserat samtida material, exempelvis Goffmans undersökning som fokuserar på reklamer 

från 70-talet.2 Det finns dock även historisk forskning inom ämnet som analyserat och jämfört 

olika typer av media och dess framställning av könen över tiden. Mycket av denna forskning 

fokuserar på framställningen av kvinnor och män i reklambilder eller magasin, som Anja 

Hirdmans undersökning av kvinnliga och manliga magasin mellan åren 1965-95.3 Den 

forskning som behandlar tv-reklamer studerar i huvudsak den allmänna förekomsten av 

könsnormer, som Gauntletts undersökning av tv-reklamer mellan åren 1950-2000.4 Det finns 

inte många undersökningar som fokuserar på tv-reklamer specifikt riktade åt antigen män eller 

kvinnor, inte heller har reklamer som säljer samma produkt men till respektive kön undersökts. 

I denna uppsats kommer därför amerikanska tv-reklamer som riktar sig åt kvinnor och reklamer 

 
1Laftky, S. Duffy, M. Steinmaus, S & Berkowitz, D. (1996) Looking through gendered lenses: Female 

stereotyping in advertisements and gender role expectations. 
2 Goffman, E (1987) Gender advertisements. 
3 Hirdman, A (2001) Tilltalande bilder.  
4 Gauntlett, D (2002) Media, gender and identity. 
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som riktar sig åt män och som säljer samma produkter att undersökas, närmare bestämt tv-

reklamer för rakhyvlar/rakapparater. I undersökningen kommer 8 reklamer, från 1950 fram till 

idag, 2019 att undersökas med fokus på hur könsnormer förmedlas i reklamer riktade åt kvinnor 

respektive män.   

1.2 Syfte och frågeställning  

 

Tanken med denna uppsats är att den ska generera i ny kunskap om könsnormer och 

användandet av dessa i reklam. Syftet är även att se närmare på vad för egenskaper som 

framställs som särskilt manliga respektive kvinnliga i reklamer under årens gång, detta i relation 

till bland annat den jämställdhetsutveckling som skett i samhället.  

Frågeställningen som arbetet kommer att utgå ifrån är följande: På vilket sätt har användandet 

av könsnormer i amerikansk tv-reklams marknadsföring förändrats över tiden?  
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2 Tidigare forskning 

 

Den tidigare forskningen kommer bestå av andra undersökningar som gjorts kring könsnormer 

i media under årens lopp. De resultat och mönster som presenteras i detta avsnitt kommer att 

sätta i relation till den egna analysen, detta för att visa på likheter och skillnader samt för att 

urskilja återkommande mönster.  

 

2.1 Kvinnligt och manligt i media 

 

Den tidigare forskningen synliggör en förändring av användandet av könsnormer i media under 

olika årtionden. Tidigare forskning synliggör även könsnormer som dröjt sig kvar över årens 

lopp. Gauntlett beskriver att könens framställning i reklam har en tendens att förändras 

långsammare än i annan media. Inom reklam verkar det finnas en rädsla att gå emot det man 

tror publiken förväntar sig att se, könsnormer har därför fått leva kvar under en lång period.5 

Anja Hirdman diskuterar vidare att medias framställning av könen inte bara bygger på idéer 

som redan finns, media är med och skapar representationer av manligt och kvinnligt. Beroende 

på publik kan olika bilder av båda könen förmedlas, medierna tolkar här publiken och vad de 

anser publiken vill se. 6 Carlsson och Koppfeldt skriver att reklam har för syfte att sälja en 

produkt och modellen i reklamen har för uppgift att fungera som en förebild för hur 

konsumenten själv kan se ut/ känna sig, när produkten används. 7 

Nedan kommer specifika könsnormer kopplat till de årtionden som den tidigare forskningen 

fokuserar på, att presenteras. Detta för att ge en översiktlig bild av skillnaderna i medias 

användande av könsnormer över tiden, samt att synliggöra vilka könsnormer som är 

återkommande under årens lopp. De specifika könsnormer som lyfts som typiska för respektive 

årtionden, har sammanfattats i tablåer och presenteras i inledningen av varje avsnitt.  

 

 

 
5 Ibid, s55-56 
6 Hirdman,A (2001), s14 
7 Carlsson, A och Koppfeldt, T (2008) Visuell retorik-bilden i reklam, nyheter och livstilsmedia, s52 
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2.2 1950-talet 

 

Tablå 1. 

Mannen Kvinnan 

Aktiv Moder 

Arbetande Hemmafru 

Offentlig Privat 

 

Gauntlett skriver att under 50-talet så porträtteras den största delen av kvinnor i hemmet och att 

det fanns stereotyper kring kvinnan som hemmafru och moder. Kvinnan porträtteras sällan i 

den offentliga sektorn utan visas upp i samband med hushållsuppgifter eller moderliga 

åtaganden. Kvinnorna i reklamerna förknippas med uppgifter som att sköta om hushållet och 

barnuppfostran, samtidigt finns det ett fokus på den kvinnliga skönheten. Gauntlett skriver att 

kvinnor från denna period till största del visades i reklamer för rengöringsprodukter, produkter 

för hemmet, produkter till barn och skönhetsprodukter. 8  

Gauntlett beskriver männen i reklamerna från denna tidsperiod som arbetande och aktiva 

utanför hemmets arena. Till skillnad från kvinnorna visas en bild upp av att mannen är mer 

distanserad till familjen. Männen i reklamerna framstår som målinriktade och beslutsamma och 

reklamerna männen förekommer i är förknippade med arbete, fritidsaktiviteter och nöjen.9  

2.3 1970-talet 

 

Tablå 2. 

Mannen Kvinnan 

Make Kvinnoyrken 

Fader Sexuell 

 

Gauntlett skriver att kvinnor under slutet av 60-talet och in på 70-talet fortfarande hade en större 

tendens att porträtteras i hemmet, även om det inte var lika förekommande som under 50-talet. 

 
8 Gauntlett, D (2002), s55 
9 Ibid, s55-56 
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Under 70-talet och framåt började dock även kvinnan porträtteras som arbetande och mer 

offentlig. De yrken kvinnan visades i var oftast stereotypiskt kvinnliga, som frisör eller 

sekreterare. 10 Anja Hirdmans undersökning tar avstamp i årtalen 1965-70-talet. Hirdman 

beskriver denna period som en tid av politiska och kulturella förändringar, under denna tid 

började synen på män och kvinnor förändras. Könsordnigen och synen på kvinnan som privat 

och hemmabunden och mannen som offentlig och arbetande började ifrågasättas. 11  

Hirdman beskriver att männen inte bara porträtterades som arbetande och aktiva utan även som 

far och make. Fokuset ligger på att mannen ska skapa trygghet för hemmet både genom 

försörjning men även genom att ta del i ansvaret inom hemmets väggar. 12 Gauntlett skriver 

även han om mannens ökade porträttering i hemmet. Även om mannen fortfarande visades som 

arbetande och offentlig under 70 och 80-talet, skriver Gauntlett att porträtteringen av mannen i 

hemmet, som fader och äktamake blev vanligare. I samband med detta blev det även vanligare 

att kvinnan visades som arbetande. 13 

Hirdman skriver att trots att kvinna under 70-talet och framåt visades som mer frigjord och 

offentlig fanns det fortfarande ett fokus på att hon skulle vara vacker. Kvinnan visades upp som 

begärlig och sexig. 14 Carlsson och Koppfeldt ser även de närmare på hur media försöker sälja 

med hjälp av sex och fokus på det yttre. Författarna förklarar att i samband med legaliseringen 

av pornografin i Sverige 1971, blev bildvärlden allt mer sexualiserad och kvinnan som 

sexsymbol mer vanligt.15 

Under 70-talet gjorde Goffman en omfattande undersökning av samtida reklambilder, detta för 

att urskilja specifika mönster för de båda könen. Dessa mönster delade Goffman in i 6 olika 

kategorier, som alla visade på skillnader i män och kvinnors porträttering i reklamer. 

Kategorierna behandlade dels kroppsspråk som poser och beröring, här konstaterade Goffman 

att kvinnans beröring visades upp som mjuk och mannens som hård. Kvinna satt eller låg ofta 

ner i reklambilderna medan mannen stod upp. Kategorierna innefattade även kvinna och 

mannens aktivitet på bilden, där kvinna ofta visades som passiv och mannen som aktiv. Könens 

relation till familjen täcktes också in i en av dessa kategorier, där kvinna oftare hade en nära 

anknytning och mannen en mer distanserad.16  Även om Goffmans undersökning gjordes under 

 
10 Ibid, s55 
11 Hirdman,A (2001), s11 
12 Ibid, s117-118 
13 Gauntlett, D (2002), s55 
14 Hirdman,A (2001), s157 
15 Carrlsson, A och Kopfeldt, T (2008, s141 
16 Goffman, E (1987), s28-83 
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70-talet har dessa kategorier kommit att fungera som en modell för andra forskare som studerar 

reklamer från olika årtionden. Anja Hirdman bygger sin bildanalys på några av Goffmans 

kategorier och visar på att dessa går att urskilja i fler årtionden än just 70-talet. 17 

2.4 1990-talet 

 

Tablå 3. 

Mannen Kvinnan 

Välbyggd och snygg Kan ständigt förbättras 

Hemmets arena Ung och attraktiv 

 

 Gauntlett skriver att under 90-talet fram till 2000-talet blir det allt vanligare att kvinnor och 

män porträtteras på ett jämställt sätt. Företagen som skapar reklamer förstår att de inte tjänar på 

reklamer som visar sexistiska könsnormer. Gauntlett skriver att det under 90-talet blev mer 

sällsynt att visa upp kvinnan som den typiska hemmafrun i reklamer och under denna period 

blev det allt vanligare att mannen porträtteras i köket, där han lagade mat. Gauntlett lyfter dock 

att mannen inte tagit över den husliga rollen som kvinnan tidigare förknippades med. Då 

mannen visas upp i köket är det oftast kopplat till ett speciellt tillfälle, mannen lagar här maten 

som en typ av gåva eller gest. 18  

Trots detta finns det givetvis undantag och reklamer som visar upp gamla könsnormer, samt en 

större tendens att kvinnor visar upp skönhetsprodukter i reklamer. Gauntlett fortsätter med att 

beskriva ökningen kring säljandet av skönhet. Mängden reklam som fokuserar på att försköna 

sitt yttre blir allt fler och människorna i reklamerna visar upp ett ideal som smala och vackra. 

Detta går att återfinna för båda könen, även om representationen är större bland reklamer för 

kvinnor. 19  Hirdman beskriver kvinnans kropp diskuteras allt flitigare från 90-talet och framåt 

2000- talet, de magasin Hirdman studerat konstrueras en bild av att kvinnans kropp alltid kan 

förbättras.20 Gauntlett skriver att kvinnor i reklamer från denna period porträtteras som unga 

och vackra. Det är inte längre endast kvinnans kropp som sexualiseras, under senare delen av 

90-talet och början av 2000-talet läggs ett allt större fokus på den manliga avklädda kroppen. 

Hirdman skriver att det under denna period finns ett ökat fokus på att även männen ska förbättra 

 
17 Hirdman,A (2001), s49-50 
18 Gauntlett, D (2002), s55 
19 Ibid, s75-79 
20 Hirdman,A (2001), s157 



11 
 

sina kroppar och sitt yttre. De män som visas upp i tidningarna från denna period är barbröstade 

och vältrimmade, med stora biceps och magmuskler. 21 Carlsson och Koppfeldt lyfter termen 

den metrosexuella mannen som växte fram under början av 2000-talet, som syftar på en man 

som är medveten och bryr sig mycket om sitt yttre.22 

De årtionden som den tidigare forskningen fokuserar på har fungerat som inspiration för den 

egna undersökningen och därav kommer samma typ av rubricering återfinnas i analysdelen. 

Den tidigare forskning som presenteras i detta avsnitt visar på ett tydligt sätt upp den förändring 

som går att urskilja i medias användande av könsnormer, samt de återkommande könsnormerna 

under årtiondens lopp. Denna forskning känns därav relevant för denna undersökning och 

kommer fungera som en referensram, för att se på vilket sätt det studerade materialet 

sammanfaller med iakttagelserna i den tidigare forskningen.  

2.5 Män och Kvinnors blickar 

 

I sin undersökning av tidningar från olika årtionden identifierar Hirdman ett mönster som är 

återkommande under årtiondena, gällande de porträtterade männen och kvinnornas blickar. I 

tidningen som är riktad åt män så ser den porträtterade mannen sällan på publiken, oftast är 

mannen aktiv och har sin blick fäst på det som han utför, en anledning kan vara att maskulinitet 

förknippas med aktivitet. Hirdman menar även att den bortvända blicken kan bero på att 

tidningen vill skapa en heterosexuell bild, då publiken är andra män. 23I tidningar riktade mot 

kvinnor porträtteras männen på ett annat sätt, här möter de ofta blicken med publiken för att 

skapa en samhörighet. 24Bilderna av kvinnor i tidningen som är riktad åt män, visar att kvinnor 

betraktar den egna kroppen för att få publiken att också rikta fokus åt den. I många fall möter 

kvinnorna även publikens blick och vänder sig mot kameran, detta för att skapa en samhörighet 

och kontakt med publiken. På samma sätt riktas kvinnornas blickar mot publiken i tidningar 

riktade åt kvinnor. Det här även vanligt att kvinnorna porträtteras leende och glad. 25 Detta 

mönster går att koppla till en av Goffmans kategorier som behandlar just män och kvinnors 

blickar. Goffman skriver att kvinnor har en större tendens att se drömmande ut och att de ofta 

blickar upp mot mannen. Männens blickar är ofta mer beslutsamma och fokuserade.26 

 
21 Ibid, s210-211 
22 Carrlsson, A och Kopfeldt, T (2008), s139-150 
23 Hirdman, A (2001), s255-256 
24 Ibid, s257 
25 Ibid, s2259-260 
26 Goffman, E (1987), s28-30 
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Vidare hänvisar Hirdman till Berger som lyfter att kvinnor genom tiden alltid blivit betraktade 

av män, detta menar Berger även har kommit att påverka kvinnors syn på sig själva.27 Carlsson 

och Koppfledt uppmärksammar också detta och lyfter termen, den manliga blicken, som 

handlar om att kvinnor och män i media framställs på ett sätt för att passa den manliga 

betraktaren. Kvinnan har historiskt sätt framställts som ett erotiskt objekt som män ska kunna 

betrakta och avnjuta.28  

Då det studerade materialet kommer bestå av reklamfilmer med agerande modeller, känns 

denna forskning relevant för denna underökning. Blickarna i det studerade materialet kommer 

sättas i relation till forskningen kring män och kvinnors blickar för att synliggöra eventuella 

mönster.  

 

2.6 Manligt och kvinnligt tilltal 
 

Anja Hirdman identifierar även ett mönster i fråga om det kvinnliga och manliga språket och 

dess framställning i media. Det Hirdman iakttar är att inom kvinnliga populärkulturen används 

ofta ett direkt språk och tilltal, syftet är att skapa närhet och igenkänning hos publiken. För män 

däremot ligger fokus oftare på en berättelse och tilltalet framställs i termer av klimax, där 

upplösningen är det centrala. Hirdman skriver vidare att det inom reklam finns ett fokus på att 

framställa mannen som beslutsam och utåtriktad, i reklamer riktade åt män då en produkt ska 

säljas används termer om att mannen ska ”bestämma sig” eller ” slå till”. I reklamer riktade åt 

kvinnor formuleras detta däremot som att kvinnan ska ”göra om sig ” eller att produkten är 

lösningen på ”kvinnliga” problem.29  

Hirdmans tankar går att koppla till Einarsson, som i sin forskning också ser närmare på det 

kvinnliga och manliga språket. Einarsson menar att de socialkonstruktionerna kring manligt 

och kvinnligt i samhället går att urskilja i språket. Att kvinnor talar långsammare med ett fokus 

på uttal och att tala ”fint”, medan män har en större tendens att använda slang och snabbare 

tempo. Einarsson hänvisar här till Trudgill som förklarar att anledningen till detta kan ligga i 

att kvinnor vill distansera sig från arbetarklassensspråk och ha ett mer vårdat språk. 

Arbetarklassen språk har drag av maskulinitet och hårdare ordval, vilket kvinnor inte 

identifierar sig med i samma utsträckning som män. Män har en större tendens att dra sig till 

 
27Hirdman, A (2001), s263 
28 Carrlsson, A och Kopfeldt, T (2008), s141 
29 Hirdman, A (2001), s45, s135-137 
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det mer maskulina språket med ett ”tuffare” tal. Einarsson skriver även att det går att urskilja 

en skillnad mellan manliga och kvinnliga ordval i media. Einarsson lyfter här en undersökning 

där kvinnliga och manliga journalisters ordval studerats. Undersökningen visar att den 

kvinnliga och manliga journalister väljer olika typer av ord även om stoftet som de skriver om 

är detsamma.  30  

Eftersom tal och text är en given del i reklamfilmer är denna forskning relevant för 

undersökningen och har där av inspirerat metod delen i denna undersökning (se metod.) Genom 

att sätta materialet i relation till forskning kring det kvinnliga och manliga talet, kan åter igen 

eventuella mönster urskiljas.  

  

 
30 Einarsson, J (2004) Språksociologi, s172-174 
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3 Material och urval 
 

Nedan kommer materialet som ligger till grund för undersökningen att presenteras. Urvalet 

kommer motiveras men även problematiseras. 

 

Materialet består av 8 tv-reklamer för rakhyvlar/rakapparater mellan åren 1950-2019, varav 4 

är riktade åt kvinnor och fyra är riktade åt män. De specifika tidsperioderna som valts ut speglar 

de perioder som undersökts i den tidigare forskningen. Anja Hirdman motiverade valet av 

tidsperioderna 1965-95 med att det efter 50-talet väcktes politiska och kulturella diskussionen 

om manligt och kvinnligt. Hirdman menar därför att dessa perioder är av intresse för att urskilja 

vilken effekt detta hade för könsnormer inom media. 31  

Denna undersökning kommer ta utgångspunkt i 50-talet en tidsperiod tidigare än den Hirdman 

valde som utgång. Detta för att komma åt den tidsperiod innan diskussionen kring manliga och 

kvinnliga könsnormer tog fart och kunna jämföra detta med tiden efter. Tidsperioderna som har 

valts har delats in i block där ett decennium får representera en period, totalt har fyra 

tidsperioder valts, 1950-talet, 1970-talet, 1990-talet, och 2010-talet. De tre första tidsperioderna 

har valts i relation till den tidigare forskningen, som visat på förändring i medias användande 

av könsnormer kopplat till dessa specifika perioder. Anledningen till att tidsperioden 2010-talet 

studeras som beror på att den tidigare forskningen endast sträcker sig fram till slutet på 1990-

talet och början på 2000-talet, alltså för över ett decennium sedan. Det har under denna period 

skett fler debatter och diskussioner kopplat till bilden av manligt och kvinnligt. Därav anser jag 

att det är av intresse att studera 2010-talet som en egen period och på så vis tydliggöra vilka 

förändringar som går att urskilja i dagens tv-reklamer.  

I varje tidsperiod har två reklamfilmer valts ut, en som riktar sig åt kvinnor och en som riktar 

sig åt män. Reklamfilmerna som valts för tidsperioden 1950-talet är: 1950s Gillette Satinless 

Razor Blue Blades och 1957 Lady Schick Electric Shaver. 32 Reklamfilmerna som valts för 

tidsperioden 1970-talet är: 1972 Lady Remington Electric Shaver och I liked the shaver so much 

I bought the company- Remington Ad 1979.33 Reklamfilmerna som valts för tidsperioden 1990-

 
31 Ibid, s11-12 
32https://www.youtube.com/watch?v=XHxh_7UJDUY (Hämtad 2019-11-24); 

https://www.youtube.com/watch?v=6-DULRQZUAI (Hämtad 2019-11-24)  
33 https://www.youtube.com/watch?v=eWiyfuk-SX0 (Hämtad 2019-11-24); 

https://www.youtube.com/watch?v=qf22bddvLnc (Hämtad 2019-11-24)  
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talet är: Gillette for Women Commercial 1998 och Gillette Mach 3 Razors 2000 Commercial. 

34Reklamfilmerna som valts för den sista tidsperioden 2010-talet är: My Skin. My Way Stories- 

Gillette Venus och We Believe: The Best Men Can Be | Gillette (Short Film). 35 

 Då det kommer till urvalet av de olika reklamfilmerna kan detta problematiseras. Varje 

tidsperiod innefattar endast två reklamfilmer vilket kan ge en smal bild av perioden. Om varje 

period representerats av fler reklamfilmer hade detta kunnat bidra till en mer omfattande bild 

av varje tid.  Avgränsningarna till endast två filmer har gjorts i mån av tid. För att ändå få en 

stå pass heltäckande bild av de olika tidsperioderna som möjligt, är de två reklamfilmerna från 

varje tidsperiod från olika årtal. Reklamfilmerna från den sista tidsperioden är dock båda från 

2019 vilket ger en begränsad bild av tidsperioden 2010-talet. Detta är ett medvetet val för att 

de sista reklamfilmerna ska symbolisera nutid och där av vara så nära i tiden som möjligt. Vid 

urvalet av de olika specifika reklamerna har fokuset varit att välja reklamer där modeller säljer 

produkten. Eftersom syftet är att se närmare på hur könsnormer framställs är det nödvändigt att 

en modell medverkar i reklamen för att kunna observera detta. Reklamer som endast visar 

produkten utan en agerande modell har därav valts bort.  

 Anledningen till att just reklamer för rakhyvlar/rakapparater valts är på grund utav att normerna 

kring kvinnlig och manlig hårborttagning under en lång tid har betraktats på skilda sätt (se 

bakgrund).  Det kändes därför intressant att studera hur tv-reklamer för dessa produkter väljer 

att framställa de båda könen och se närmre på könsnormer i dessa reklamer. Reklamer för olika 

märken på rakhyvlar och rakapparater har granskats, detta för att ge en bred bild av hur denna 

typ av reklamer använder könsnormer. Att det är just amerikanska tv-reklamer och varumärken 

som studeras beror på USA etablering inom just rakhyvel/rakapparats branschen. Denna 

etablering gör att det finns ett större utbud av reklamer för rakhyvlar/rakapparater som är 

amerikanska. Amerikanarna var tidigt framstående inom utvecklingen av 

rakhyvlar/rakapparater och några av de största varumärkena inom branschen kommer därav 

ifrån USA, (se bakgrund). 

Samtliga reklamer är hämtade från Youtube, en plattform där användare kan ladda upp filmer 

som sedan kan betraktas av alla på nätet. Eftersom användaren som lagt upp videon kan vara 

både ett företag men också en privatperson kan givetvis källkritiken diskuteras. Jag som tittare 

 
34 https://www.youtube.com/watch?v=5H2e9f4nfz0 (Hämtad 2019-11-24); 

https://www.youtube.com/watch?v=Xom8K9-od48 (Hämtad 2019-11-24)  
35 https://www.youtube.com/watch?v=RxbZsZ5mOQM (Hämtad 2019-11-24); 

https://www.youtube.com/watch?v=koPmuEyP3a0 (Hämtad 2019-11-24)  
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får lita på titeln om det angivna åtalet, dock är det inte exakt årtal som är viktigt för 

undersökningen utan videon bör bara ligga inom rätt tidsperiod. Eftersom det är stereotypiska 

tidsperioder som valts ut går dessa enkelt att urskilja i grafiken på reklamfilmen och jag anser 

därav att de videos som valts kan bedömas som källkritiska.  

Denna undersökning kommer ta sitt ursprung från genusordningen och könsnormer kring 

manligt och kvinnligt, det är därav endast dessa två kön som kommer ligga till grund för arbetet. 

Diskussioner eller analyser kring ett tredje kön kommer därav inte behandlas, den största delen 

av denna undersökning behandlar en tidsanda då ett tredje kön inte diskuterades och därav anser 

jag att det inte är relevant för resultatet i denna undersökning.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

undersökningen, de olika teorierna har valts i syfte att komplettera varandra.  

 

Ordet genus är en beteckning av det sociala och kulturella könet och samspelet där emellan. 

Forskningsfältet inom genus betonar sambandet mellan det könspolitiska och historiska och 

dess vikt för kön och könsrelationen. Det är därför viktigt att parata om både det manliga och 

det kvinnliga då genusbegreppet behandlas, eftersom begreppet bygger på vad som uppfattas 

som manligt och kvinnligt i samhället. Fokuset inom detta fält är att analysera samhället och 

dess normer kring manligt och kvinnligt som formats genom maktförhållanden i historien, 

forskningen har som ambition att synliggöra mönster och bidra till ökad jämställdhet36 Därför 

känns teorin kring genus viktig för denna undersökning då den kommer behandla samhällets 

konstruerade uppfattningar om könen och normer kring manligt och kvinnligt som förmedlas 

via tv-reklam. 

4.1 Genusteori 
 

Yvonne Hirdman förklarar i sin forskning att det i samhället finns ett genussystem och ett 

genuskontra. Detta kontrakt beskriver hur vi skapar olika uppfattningar och normer om det 

manliga och kvinnliga i samhället. Kontraktet är uppdelat i två principer där den första handlar 

om särhållandet mellan könen, vilket innebär att kvinnor och män ses som varandras motpoler, 

där kvinnan har förknippats med natur, det privata, det passiva och där mannen har förknippats 

med förnuft, aktivitet och offentlighet.  Den andra principen handlar om att det manliga värderas 

högre än det kvinnliga och att det är mannen som är normen. Hirdman konstaterar att mannen 

som norm syftar till den vita heterosexuella medelklassmannen 37 

Hirdman förklarar vidare att detta mönster förs vidare genom generationerna och att inget barn 

föds med dessa tankar kring normer om manligt och kvinnligt.  Alla i samhället är med att skapa 

denna genusordning och detta sker helt omedvetet på grund av de historiska föreställningar om 

kvinnligt och manligt som redan existerar i samhället, färgar av sig på flickor och pojkar. 

Hirdman menar alltså att teorin om genuskontraktet grundar sig i tankemönstrets makt. 

 
36 Genusforskning, NE https://www-ne-

se.ezproxy.bib.hh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/genusforskning (Hämtad 2019-11-25) 
37 Hirdman, Y (1988) Maktutredningen- Genussystemet, teoretiska funderingar kring kvinnors sociala 

underordning, s13 file:///C:/Users/madic/Downloads/gupea_2077_41325_1.pdf (Hämtad 2019-11-25) 
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Hirdman förklarar vidare att genusordningen därav endast kan utmanas då den ifrågasätts och 

tankemönstret kring ordningen ändras.38 

Som tidigare nämnt ska båda könen studeras i denna undersökning, det känns därför relevant 

att inte endast ha en teori om könens samverkan och förhållande till vartannat utan även teorier 

som ser närmare på varje specifikt kön och dess koppling till genusordningen i samhället, 

genusteorin som ligger till grund för undersökningen har därav vävts samman med en maskulin 

teori, hegemonisk maskulinitetsteori och en feminin teori, feministisk filmteori.  

4.2 Hegemonisk maskulinitetsteori 
 

Den hegemonisk maskulinitetsteorin myntades av sociologen R, Connell. Hegemoni syftar på 

de konstruktioner som gör att en viss grupp får den ledande ställningen i ett samhälle. Enligt 

den hegemonisk maskulinitetsteori är det de maskulina ideal som leder till männens dominans 

i samhället och deras överordnade position. Dessa ideal behöver inte alltid bygga på verkliga 

förmågor utan idealet kan utgå ifrån exempelvis filmskådespelare eller filmroller. 39  

Enligt Connell kan näringslivet, militären och staten skapa en kollektiv bild av maskulinitet 

vilket legitimerar en överordnad position. Denna accepteras ofta i samhället av både kvinnor 

och olik tänkande män, då den på ett framgångsrikt sätt hävdar sin auktoritet utan användandet 

av våld. Denna bild av manlighet kan dock ändras då den utmanas av andra grupper som 

ifrågasätter dess auktoritet. 40  

Connell lyfter att det är viktigt att studera teorier kring genusbetingade maktrelationer och ha 

en förståelse för maskulinitetens påverkan på genusordningen för att kunna sätta det i relation 

till genusteorier. 41  

4.2 Feministisk filmteori 
 

I den feministiska filmforskningen ligger fokuset på hur film bidrar till att föra bilden kring hur 

kvinnan bör vara vidare, samtidigt som den undersöker hur film bidragit till att bryta gamla 

mönster. Problematiken menar forskarna inom feministisk filmforskning, ligger i att de stora 

hollywoodfilmerna domineras av ett manligt betraktelsesätt och att kvinnorna i dessa filmer blir 

 
38 Ibid, s13-14 
39 Connell, R.W (2008) Maskuliniteter, s115 
40 Ibid, s115 
41 Ibid, s19 
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objekt för manlig åskådning vilket i sin tur för vidare uppfattningar kring manligt och kvinnligt. 

42 

De tre teorierna lyfter alla att den ordning som finns för de båda könen blir legitim genom att 

samhället accepterar den. I samtliga teorier går tankemönstrets makt, som Hirdman pratar om, 

att urskilja och i relation till det samspelar teorierna. På samma sätt lyfter samtliga teorier att 

mönstret kan ändras då det blir ifrågasatt. Genom att slå samman de tre teorierna kan analysen 

kopplas till fler perspektiv och generera i en större helhetsförståelse.  

  

 
42 Feministisk filmforskning, NE https://www-ne-

se.ezproxy.bib.hh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/feministisk-filmforskning (Hämtad 2019-11-25)  
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5 Metod  

I detta avsnitt presenteras de metoder som kommer fungera som stöd för analysen av 

undersökningens material. Olika metoder har valts i syfte att ge en mer djupgående analys av 

materialet. 

 

5.1 Kvalitativ Filmanalys 

Andersson och Hedling skriver att filmanalys blir allt vanligare inom det vetenskapliga fältet, 

dock finns det inte enhetliga modeller för hur denna typ av analys ska genomföras. Eftersom 

filmer kan studeras på en mängd olika sätt och ur olika synvinklar kan inte en omfattande 

modell skapas. Andersson och Hedling pekar dock på att det går att göra en lista för olika 

nödvändiga steg i en filmanalys, som bidrar till trovärdighet. 43  

1. Reflektion av analysens kontext: Här ska funderingar kring analysens syfte fastställas, 

som tillexempel vilken typ av kunskap analysens ska generera i? Vem riktar sig 

analysen åt och vilka typer av förkunskaper krävs det av läsaren för att förstå analysen? 

2. Observation av filmen: Här ska analysskribenten i relation till analysens syfte bekanta 

sig med materialet. Del ska materialets innehåll begrundas men även den tänkta 

mottagaren. I detta steg är det av vikt att observera materialet upprepade gånger för att 

lättare kunna urskilja det relevanta kopplat till analysens syfte. 

3. Systematisera iakttagelser: Här fokuserar analysskribenten över observationerna på en 

djupare nivå och i detta steg kan det vara fördelaktiga att komplettera med vetenskapliga 

metoder eller ett ramverk för att kunna placera det observerade i rätt sammanhang i 

relation till analysens syfte.  

4. Framställning av analysen: Här är det av vikt att analysskribenten lyfter vikten av det 

som ska uppnås med analysen. Det är även i detta steg som analysskribenten gör detta 

synligt för läsaren.  

I relation till Andersson och Hedlings fyra steg för filmanalys kommer materialet att behandlas. 

Eftersom det är just tv-reklamer som ska studeras är Andersson och Heldings lista relevant som 

en första utgångspunkt då materialet börjar behandlas inför analys. Det första steget i listan 

 
43 Andersson, L-G och Hedling, E (1999) Filmanalys- En introduktion, s7-8 
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behandlas i denna första del av uppsatsen. Som stöd för det andra och framförallt det tredje 

steget kommer tre olika typer av vetenskapliga metoder/ ramverk att användas. Dessa metoder 

har valts ut för att i steg fyra kunna få fram det som är syftet med analysen samt för att underlätta 

själva analysprocessen och hålla den inom en rimlig omfattning. Analysen kommer i första 

steget kopplas till the Consciouness scale. Därefter kommer analysen kopplas till Carlsson och 

Kopparfelds metod om genusanalys, med visa tillägg från Goffmans kategorier. Slutligen 

kommer de övriga metoderna kompletteras med en tredje för att analysera talet och texten i 

reklamerna. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de olika metoder som kommer ligga 

till grund för filmanalysen.  

5.2 Consciousness Scale 

 

Laftky et al. använder metoden Consciouness Scale i sin forskning, vilket kan översättas till 

medvetenhetsskalan. Genom denna skala studeras den manliga och kvinnliga aktiviteten i 

reklamfilmerna samt vilken arena de båda könen kopplas till.  Medvetenhetsskalan används för 

att mäta sexism i reklamer på fem olika nivåer, ju högre nivå reklamen når upp till desto mer 

jämställd och mindre sexistisk är den44  

Eftersom Laftky et al studie endast utgår ifrån ett kvinnligt perspektiv har Alexandersson och 

Fradelins modifikation av skalan inspirerat de tre första nivåerna, för att även få in ett manligt 

perspektiv. Varje reklam som studeras kommer placeras på den nivå som reklamen uppnår.  

De olika nivåerna på skalan är:  

Nivå 1: Kvinnan fungerar som en dekoration till produkten. Hon anses vara icke-tänkande och 

passiv. Män framställs här typiskt manliga enligt normen, de är kraftfulla och oberoende.  

Nivå 2: Kvinnan vistas i synnerhet i hemmet eller inom typiska ”kvinnliga yrken”. Mannen 

vistas i det offentliga rummet och är arbetande. 

Nivå 3: Kvinnan kan vistas i det offentliga rummet och ses som arbetande men den 

huvudsakliga platsen är fortfarande i hemmet och som mor. Mannen vistas huvudsakligen på 

arbete och i det offentliga men kan även porträtteras i hemmet samt betraktas som far och 

make.45 

 
44 Laftky et al. (1996), s380 
45 Alexandersson, C och Fardelin, E. För hälsa kommer inifrån - En studie av reklam i TV4; I Reklam och 

retorik- 10 fallstudier; Marl, B och Larsson, L-Å (red.) (2014), s71 
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Nivå 4: Här undviks könsstereotyper och uppmärksammar jämställdhet mellan kvinnan och 

mannen. Reklamen undviker att påskina att en viss uppgift bör förknippas med ett visst kön 

Nivå 5: Kvinnor och män visas upp som fullständiga jämlikar. 46 

 

5.3 Genusanalys 

 

Denna modell kommer i förstahand bygga på den genusanalys som Carlsson och Kopparfelds 

beskriver. Genusanalysen går ut på att studera reklamfilmen i relation till vissa bestämda 

punkter.47 Carlsson och Kopparfleds genusanalys innefattar bland annat punkter som går att 

liknas vid Goffmans kategorier kring hur könen framställs i reklam. Carlssons och Kopparfelsd 

genusanalys lyfter även att kameravinklar och klädsel bör studeras i en analys av rörligbild. De 

båda modellerna har därav vävts samman, för ett ännu bredare perspektiv i analysen.  

Denna modell kommer fungera som en påbyggnad av medvetehetsskalan och fokuserar på att 

studera kroppsspråket och klädseln samt blickarna i reklamfilmerna. I listan nedan följer 

Carlsson och Kopparfelds genusanalys sammanvävda med Goffmans kategorier.  

•  Hur framställs kvinnans beröring och hur framställs mannens beröring och i vilken 

kroppslig position framställs de i?  

• Hur framställs deras blickar och var riktas dom? 

• Hur är de klädda och vilka tillbehör och accessoarer används? 

• På vilka detaljer eller delar av kroppen lägger kameran fokus? 

5.4 Manligt och kvinnligt tilltal  

 

Eftersom reklamfilmerna inte endast består av rörlig bild utan även ljud och text, krävs en 

analysmetod även för detta. I analysen kommer talet och texten i reklamfilmerna sättas i relation 

till Anja Hirdmans och Einarssons tankar kring manligt och kvinnligt tilltal, för att urskilja hur 

detta framställs. Utöver detta kommer även det som förmedlas genom talet och texten i 

reklamerna sammanfattas i två till tre nyckelord, detta i relation till skillnaden mellan manliga 

och kvinnliga ordval som Einarsson skriver om. 48 Nyckelorden kommer att sättas i relation till 

 
46 Laftky et al. (1996), s380 
47 Carlsson, A och Koppfeldt, T (2008,) s137 
48 Einarsson, J (2014), s172-174; Hirdman, A (2001), s25, s135-137 
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manliga och kvinnliga normer från den tidigare forskningen och bakgrunden, för att identifiera 

mönster och eventuella förändringar över tiden.  

Även om de tre olika metoderna presenteras var för sig är syftet att metoderna ska skapa en 

helhetsbild i analysdelen. Hirdman skriver att text/tal och bild tillsammans skapar en helhet. Då 

ett innehåll ska undersökas krävs det att samtliga delar studeras eftersom de är beroende av 

varandra. 49 På samma sätt fungerar samtliga tre metoder i denna filmanalys som komplement 

till varandra för att uppnå analysens syfte, att synliggöra tv-reklamernas framställning av 

könsnormer och dess förändring.  

Det är relevant att poängtera att analysen av materialet i denna undersökning kommer bygga på 

mina tolkningar. Modellerna används som ett stöd för att analysen ska bli systematiskt 

strukturerad samt förstärka reliabiliteten i arbetet, men analysen kommer torts detta speglas av 

de tolkningar jag som forskare applicera på materialet. Hade materialet behandlats av en annan 

person finns det en möjlighet att det tolkats på ett annat sätt. Detta är något som läsaren bör ha 

i åtanke då analysdelen i arbetet studeras.  

  

 
49 Hirdman, A (2001), s25 
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6 Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer fakta kring traditionella manliga samt kvinnliga normer beskrivas, 

utöver detta kommer även framväxten av normer kring den manliga och kvinnliga rakningen 

förklaras.  

 

6.1 Manligt och kvinnligt 

 

Det talas genomgående i denna uppsats om manligt och kvinnligt och hur genusordningen 

bidrar till detta. I tidigare forskning nämns det att kvinnor i reklamer visas på ett typiskt 

kvinnligt sätt och män på ett typiskt manligt. Men vad är manligt och vad är kvinnligt?  

Josefson skriver att manlighet i äldre ordböcker beskrivs som motsatsen till kvinlighet, men 

ordet beskrivs vidare av adjektiv som modig, tapper, hård, djärv osv. Josefson går vidare 

igenom fler typiska normer kring manlighet som finns i vårt samhälle, män ska klara sig själva 

och inte be om hjälp, män ska inte gråta, män ska jobba hårt och ta hand om ”sin” kvinna och 

män ska alltid vilja ha sex och ta initiativ till detta. Josefson beskriver att denna bild av 

manlighet kan kännas svårt att upprätthålla, dock förs den vidare av männen själva. Män känner 

sig i många fall tvingade att leva upp till normer likt de ovan nämnda för att passa in i gruppen. 

Lika så är samhället med och upprätthåller dessa ramar kring manliga normer, genom media, 

militärverksamhet, idrottsrörelser, porrindustri osv.50  

Bilden av vad som anses vara manligt är både stabil och föränderlig. Idealen kring hur en man 

bör se ut och klä sig förändras med tiden, men tanken kring manlighet som något överlägset 

och överordnat har levt kvar från förr till idag. 51Josefson beskriver förändringen av det manliga 

idealet från 1700-talet fram till idag. Under 1700-talet skulle mannen uppfattas som världsvan 

och färgstark. Kläderna var iögonfallande och håret långt. Under 1800-talet ändrades detta 

ideal, mannen skulle ha dova färger och mannen skulle inte längre ha ett lika stort fokus på sitt 

utseende. Industrialiseringen gjorde affärsmannen till idealet, en man skulle arbeta hårt och ta 

tuffa beslut, detta ledde till att mannen ansågs vara både fysiskt och psykiskt stark. Idealet kring 

mannen som försörjaren tog fortsatt fäste in på 1900-talet vilket går att förknippa med det 

Gauntlett skriver kring att män i media under 1900-talet ofta porträtterades som försörjare. 

 
50 Josefson, H (2005) Genus- hur påverkar det dig?, s26 
51 Ibid, s22-23 
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Arbetsgivarnas efterfrågan av vissa egenskaper bidrog till att nya ideal kring manliga 

egenskaper skapade, mannen skulle vara handlingskraftig, duglig, högpresterande, företagsam 

osv. 52 

Josefson fortsätter att idealet idag till stor del bygger på egenskaperna kring manlighet som 

växte fram under 1800-talet och 1900-talet. I mångt om mycket förknippas mannen fortfarande 

med den försörjande rollen och ha ett intresse för sport och teknik. Josefson lyfter dock att 

vikten av mannens utseende växt och att det finns ett större fokus kring detta idag. Män ska inte 

bara ha manliga egenskaper, de ska även se ut på ett manligt sätt, idag förknippas detta utseende 

främst med framträdande magmuskler och biceps, men även noga stylade frisyrer.53 

 

Josefson lyfter att kvinnlighet traditionellt kopplats till egenskaper som vårdande, 

omtänksamma, vara en bra mamma, se snygg och sexig ut och le mycket och vara 

anpassningsbar och behaga. Kvinnan har traditionellt betraktats som ömtålig och skör och i 

behov av omhändertagande. I takt med att kvinnor tagit en större plats på den offentliga arenan 

och kommit in på arbetsmarknaden och tagit del av makten har fler normer växt fram, en kvinna 

ska vara stark och självständig samt studera, vara flitig och sexuellt frigjord.  Alla dessa normer 

har en tendens att krocka, kvinnan ska vara sexuell och erfaren, men har hon sex med ”för 

många” kallas hon för hora. Kvinnan ses som skör och ömtålig samtidigt som hon ska vara 

självständig och stark. Det finns alltså ett delat budskap kring kvinnliga normer.54 

Tankar kring kvinnlighet har likt tankar om manlighet både förändrats över tiden samtidigt som 

vissa idéer levt kvar och påverkar än idag. 1700-talets kvinna ansågs svag, blyg, passiv, pryd, 

ömsint och vårdande. Under 1800-talet talades det mycket om kvinnans bräcklighet och deras 

tendens att vara mer sjukliga. 55 

Det har historiskt även funnits ett stort fokus på kvinnokroppen och det kvinnliga utseendet, 

även om idealet ändrats över tid. Kvinnan skulle förr ha en kraftig kropp med breda höfter och 

stora bröst. Detta kom dock att förändrats och kvinnokroppsidealet har blivit allt smalare. Idag 

ska kvinnan vara smal och en tunn midja, men samtidigt ha stora bröst och framträdande rumpa. 

Idealet kring kvinnan som mjuk och slät är något som också tagit allt större fäste i dagens 

samhälle. Det finns ett stort fokus kring kvinnans behåring och en allmän uppfattning kring att 

 
52 Ibid, s24-25 
53 Ibid, s25-26 
54 Ibid, s31 
55 Ibid, s32 
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det enda hår som bör synas på en kvinna är det på huvudet. Likt Hirdman menar Josefson att 

detta är normer som i stor grad drivs på av konsumtionssamhället och reklamen.56 

 

6.2 Hårborttagningens historia 

 

Reklamerna som kommer studeras i denna undersökning säljer rakhyvlar/rakapparater. Detta 

för att studera hur könsnormerna framträder på olika sätt i reklamer som säljer samma produkt, 

men som riktar sig åt ett specifikt kön.  

Historiskt har hårborttagning hos kvinnor och män betraktats på skilda sätt. Kvinnors process 

kring hårborttagning ser inte likadan ut so hos männen och detta beror på skilda historiska 

uppfattningar kring män och kvinnors kroppsbehåring. Herzig skriver i sin bok att 99 procent 

av kvinnorna i USA utför någon typ av hårborttagning och 85 procent gör detta regelbundet, 

kvinnor lägger stora summor pengar och mycket tid på att avlägsna hår från armhålor, ben, 

bikinilinje, ögonbryn och överläppen. Hertzig fortsätter med att skriva att män i dagens 

samhälle i stor utsträckning också tar bort hår från ansikte samt från andra ställen på kroppen. 

Trots denna utspridda uppfattning om att kroppsbehåring ska avlägsnas skriver Herzig att 

västlänningar inte avlägsnat sin kroppsbehåring särskilt länge, det började inte i någon 

omfattande form förens andra halvan av 1800-talet och då gällde det främst kvinnor. I andra 

kulturer har håret på kroppen avlägsnat under längre tid, Herzig hänvisar till indianerna som 

avlägsnade i princip allt hår förutom det på huvudet, vilket västlänningarna ansågs vara mycket 

märkligt. 57  Bergmark och Pehrsson skriver att i det forna Egypten var det inte ovanligt att 

människorna avlägsnade sin kroppsbehåring, även i andra kulturer i orienten som Indien, 

Grekland osv var det vanligt att kroppsbehåringen avlägsnades och i synnerhet könsbehåringen 

på kvinnor. Detta berodde främst på att man trodde avlägsnandet av hår kunde bidra till färre 

loppor och löss, men det kunde även vara kopplat till kulturella och religiösa seder.58 

Herzig skriver att det inte finns en given anledning till att människor i Amerika började förändra 

sin syn på kroppsbehåring. Dels började kroppsbehåring och hälsa diskuteras, ett ovårdat skägg 

ansågs kunna medföra en försämrad hälsa. Herzig skriver också att Charles Darwins text, 

Descent of Man, ledde till en ny syn på kroppsbehåring. Darwin gjorde nämligen kopplingar 

 
56 Ibid, s33-34 
57 Herzig, R.M (2016) Plucked- a history of hair removal, s14 
58 Bergmark, M och Phersson, A.L (1972) Att behaga- Kroppsvård och skönhetsmedel förr och nu, s84 
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mellan vilt och ovårdat hår på kroppen till det primitiva och vilda. Ett ovårdat skägg 

förknippades med laglöshet och kriminella och kvinnor med hår i ansiktet ansågs onaturligt. 59 

I och med samhällsklassernas framväxt under senare delen av 1800-talet, växte även behovet 

av att särskilja sig från fattiga och kriminella grupper. En välartad man skulle ha ett väl ansat 

skägg och prydligt yttre. Bergmark och Pehrsson skriver att skägg och mustascher likt modet 

går i trender, över åren har modet kring skägg förändrats. Från att ha välansade ståtliga skägg, 

till att ståta med endast polisonger och mustasch till att ansiktet skulle vara helt renrakat. 60 

Oavsett vilken skäggtrend som var inne så var processen att uppnå den inte helt enkel under 

1800-talet. Att avlägsna håret själv var både svårt och riskfyllt och därav växte yrket som 

barberare fram och blev allt mer populärt och förknippat med att få ett välansat skägg. Herzig 

skriver att det fanns rakhyvlar för hemmabruk under 1800-talet, men dessa var svårhanterliga 

och i många fall farliga om de inte handskades varsamt. Det var inte förrän i början på 1900-

talet som säkerhets-rakhyvlen växte fram, skapad av King Champ Gillette och började 

massproduceras, som det blev vanligare att män rakade sig själva i hemmet. 61 

Kvinnors rakningshistoria skiljer sig från männens, Darwin lyfte nämligen även tankar kring 

kvinnlig kroppsbehåring och tryckte här mycket på att håriga kvinnor var orena och mindre 

sexuellt attraktiva. I synnerhet gällde detta kvinnor som hade någon form av hår i ansiktet, en 

kvinna skulle ha mjuk och len hy. Detta ledde till att kvinnor tog till olika typer av medel för 

att bli av med hår i ansiktet. Att en kvinna skulle gå till en barberare för att få bort hår från 

överläppen var uteslutet, de fick istället nöja sig med medel de kunde finna i hemmet. Ett hårigt 

yttre på en kvinna kopplades samman med skam och blev därav något som hanterades bakom 

stängda dörrar. 62 I takt med modets förändring och snittet på kvinnors kläder förändrades, föll 

även kroppsbehåring på andra delar av kroppen under radarn. I början på 1900-talet och framåt 

1920 blev kjolarna allt kortare och ibland kunde även underarmarna synas. Detta ledde till att 

kvinnor allt mer febrilt avlägsnade mer kroppsbehåring från även dessa områden. Synlig 

kroppsbehåring på kvinnor förknippades med något äckligt och medelklassens amerikanska 

kvinnor ville särskilja sig från lägre klasser.63 I takt med detta introducerades även olika typer 

av hårborttagningsprodukter för kvinnor på marknaden. Gillette introducerade 1915 sin första 

säkerhets- rakhyvel även för kvinnor, med en mer feminin utformning för att locka kvinnor till 

 
59 Herzig, R.M (2016), s13-14 
60 Bergmark, M och Phersson, A.L(1972), s103 
61 Herzig, R.M (20016), s37,119 
62 Ibid, s14,36–37 
63 Ibid, s77-79 
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att köpa den typen av rakhyvel utan att skämmas och förknippa den med deras mäns rakhyvlar. 

64 

Under 70-talet växte dock ett motstånd mot kvinnlig hårborttagning fram, grupper av feminister 

framförde åsikter om att kvinnlig hårborttagning medförde ett hämmande av kvinnors rättighet. 

De slutade raka sig för att visa på hur kvinnor verkligen såg ut. Detta ledde till debatt om 

kvinnors kroppsbehåring och synligt hår på kvinnor kom att förknippas med politik och 

feminism även under 2000-talet. Ett exempel som Herzig lyfter är skådespelaren Julia Roberts, 

som under en premiär visade upp håriga armhålor. Debatten kring att detta var ett politiskt och 

feministiskt uttryck tog fart och det ansågs knappast att Julia Roberts håriga armhåla kunde 

bero på personlig preferens.65  

Det går tydligt att urskilja att synen på mäns kroppsbehåring skiljt sig från synen på kvinnors 

genom historien. Även om det idag anses normalt och nästintill ett måste att trimma eller 

avlägsna sitt hår på kroppen för båda könen, finns det ett stigma kring att kvinnor inte bör ha 

hår på något ställe förutom huvudet. Bilden av kvinnan som mjuk och len går att förknippa med 

kvinnliga normer om att kvinnan ska vara mild och ömsint. Kjellmer har i sin bok undersökt 

reklamer för parfymer, vid granskning av dessa reklamer finns det en tydlig skillnad på 

kampanjerna riktade åt kvinnor och de som riktas åt män. Detta beskriver Kjellmer beror på 

dels den delade synen på kvinnligt och manligt i allmänhet dels den delade syn av kvinnliga 

och manliga dofter som funnits genom historien. 66 Denna uppdelning av reklamers kampanjer 

mellan manliga och kvinnliga produkter går att urskilja även i reklamer för rakprodukter. 

Anledningen till detta skulle som Kjellmer beskriver, kunna kopplas till den delade synen av 

kvinnliga och manliga normer men även den delade synen av kvinnlig och manlig 

hårborttagning genom historien.  

  

 
64 Ibid, s124-125 
65 Ibid, s115-116 
66 Kjellmer,V (2009) Doft i bild- om bilden som kommunikatör i parfymannonsens värld, s62-63 
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7 Rakhyvelsreklamer genom tiderna 
 

I denna del kommer varje reklamfilm i respektive tidsperiod presenteras var för sig.  Detta för 

att ge en översiktlig bild av de olika reklamfilmerna och ge läsaren en förförståelse av 

materialet. Efter presentation av respektive reklamfilm kommer analysen påbörjas. Analysen 

kommer kopplas till tidigare forskning med stöd av de tre analysmetoderna som valts för 

undersökningen. 

 

7.1 1950-talet  

 

Reklamfilmen 1950s Gillette Satinless Razor Blue Blade är ifrån 1950 den är 0:53 sek lång och 

visas i svartvitt. Reklamen börjar med att filma två män som står i en sjö och fiskar. Den ena 

mannen tipsar sin kamrat om det nya Gillette Stainless Razor Blue Blades.  Efter detta klipps 

reklamen till en ny scen med två män som står ute i naturen bland träd och granar, de befinner 

sig på en lägerplats där de campar. Den ena mannen står vid bilen och speglar sig i rutan med 

raklödder i ansiktet redo att raka sig. Den andra mannen går fram till sin kamrat och räcker över 

ett rakblad och den första mannen påbörjar sin rakning. Samtidigt som mannen rakar sig 

förklarar en berättarröst detta nya rakblads fördelar och konstruktion och hur detta blad bidrar 

till en tätare rakning. 67 

Reklamfilmen 1957 Lady Schick Electric Shaver är ifrån 1957 och visas i svartvitt, klippet är 

0:59 sek långt. Reklamen inleds med att visa en kvinna som sitter vid ett köksbord med ett antal 

rakapparater framför sig. Kvinnan frågar sig vilken av rakapparaterna som har finast färg och 

ser in i kameran. Efter detta börjar kvinnan berätta om Lady Schicks rakapparat och dess 

funktioner. Samtidigt som kvinnan förklarar rakapparatensfördelar, visas olika scener upp där 

kvinnor demonstrerar dess olika användningsområden.  68 

7.1.1 Aktivitet 

 

I den manliga reklamfilmen visas männen upp i en offentlig miljö och förknippas med aktivitet. 

Sysslorna så som att fiska och campa ger en bild av mannen som överlevare. Denna bild av 

 
67 https://www.youtube.com/watch?v=XHxh_7UJDUY (Hämtad 2019-11-24) 
68 https://www.youtube.com/watch?v=6-DULRQZUAI (Hämtad 2019-11-24) 
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mannen kan förknippas med de manliga normer Josefsson lyfter kring att män traditionellt setts 

som djärva, starka och självständiga.69  Dessa manliga normer som reklamen förmedlar ligger 

i linje med medvetenhetsskalans första nivå och beskrivs även i den tidigare forskningen, som 

typisk under 1950-talet.70  

I den kvinnliga reklamfilmen visas kvinnan kopplad till i hemmet och den privata sfären. 

Kvinnorna i reklamfilmen är till största del passiva och utför inga utmanande aktiviteter, den 

första kvinnan sitter vid bordet och samtalar medan de övriga rakar sig med långsamma rörelser. 

Bilden av kvinnan som hemmafru och knuten till hemmets arena beskrivs i den tidigare 

forskningen som vanligt förekommande i 1950-talets media.71 Detta stämmer överens med den 

andra nivån på medvetenhetsskalan, som innefattar att kvinnor visas i hemmet eller inom 

typiska kvinnliga yrken.72 

De båda reklamfilmerna går att koppla till Goffmans tankar gällande motsatsen av manlig och 

kvinnlig aktivitet i reklamer.  Männen visas i reklamfilmen upp som aktiva och hurtiga då de 

fiskar och campar, tillskillnad från kvinnorna som endast sitter stilla på stolar och utför ytterst 

få rörelser. 73  

7.1.2 Kroppsspråk och klädsel 

 

Bilden av mannen som aktiv anser jag förstärks då klädseln och kroppsspråket studeras i den 

manliga reklamfilmen. Männen använder sig av fiskespön och typiska fiskekläder. På 

campingplatsen har männen på sig fritidsbyxor och underskjorta, vilket ger ett intryck av att de 

kopplar av efter en intensiv dag av fritidsaktiviteter. I reklamen porträtteras samtliga män i 

stående position och deras beröring visas upp som fast och säker, enligt Goffman förstärks på 

detta sätt bilden av mannen som aktiv. 74 

Då kroppsspråket och beröringen i den kvinnliga reklamfilmen studeras går det att urskilja 

skillnader från männens. Samtliga kvinnor i filmen porträtteras sittande vilket jag anser 

förstärker intrycket av kvinnan som passiv. Kvinnornas beröring visas tillskillnad från den 

manliga som lätt och öm. Den första kvinnan i reklamfilmen håller försiktigt i rakapparaten då 

hon visar upp den, kvinnorna som rakar sig rör med apparaten lätt över huden och smeker sedan 

 
69 Josefson, H (2005), s26 
70 Alexandersson, C och Fardelin, E (2014), 71; Gauntlett, D (2002), s55-56 
71 Guntlett, D (2002), s55 
72 Laftky et al. (1996), s380 
73 Goffman, E (1987), s30 
74Ibid, 29-30 
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det rakade området. Enligt Goffman förstärker denna porträttering av kvinnans beröring och 

kroppsspråk intrycket av kvinnan som passiv och försiktig. 75  Kvinnornas beröring kan även 

förknippas med de kvinnliga normer Josefson lyfter kring kvinnan som ömtålig och skör. 76 

Kvinnornas kläder i reklamfilmen är skurna på ett sätt så armhålor och ben visas upp. 

Kvinnornas klädsel kan ses som en förstärkning av idealet att kvinnor måste raka sig för att 

kunna bära en viss typ av kläder. Detta kan kopplas till teorin kring filmen som förmedlare av 

ideal men även till modet och den kvinnliga rakningens samband, som beskrivs i bakgrunden. 

77  

7.1.3 Blickar  

 

Då det kommer till männens blickar i reklamen fokuserar dessa på den aktivitet som utförs. 

Männen som fiskar riktar blickarna mot sina fiskespön och männen som rakar sig ser in i 

bilrutan som används som spegel. Ingen av männen ser in i kameran och på den tänkta publiken. 

Kameravinklarna zoomar inte heller in på deras blickar eller ansiktsuttryck utan samtliga scener 

filmas ur samma vinkel och avstånd. Då den kvinnliga reklamfilmen studeras går en tydlig 

skillnad att urskilja, kvinnorna i reklamfilmen ser glatt in i kameran och karmans fokus är 

tillstörsta del på kvinnornas ansikte. Detta bidar till en känsla av samhörighet och kontakt, till 

skillnad från blickarna i den manliga reklamfilmen. Männen och kvinnornas blickar i de båda 

reklamfilmerna kan liknas vid det mönster som lyfts i den tidigare forskningen. Kvinnors 

blickar vänds ofta mot kameran för att skapa en kontakt till publiken. De manliga blickarna fäst 

mot den syssla de utför för att stärka känslan av mannen som aktiv, men även för att förmedla 

bilden av mannen som heterosexuell.78 

7.1.4 Tilltal 

 

Tilltalet i den kvinnliga reklamfilmen kan beskrivas som en dialog med publiken. Kvinnan som 

talar i reklamfilmen använder sig av ett personligt tilltal och jag anser att det kan liknas vid en 

konversation till en väninna, som hon vill tipsa om en ny produkt hon upptäckt. Hennes 

rådfrågan kring vilken färg som är snyggast ger en känsla av en kontakt till publiken och hennes 

förklaring kring hur produkten fungerar och att deodorant kan användas direkt efter, ger en 

 
75 Ibid, s29, 40-43 
76 Josefson, H (2005), s31 
77 Feministisk filmforskning, NE https://www-ne-

se.ezproxy.bib.hh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/feministisk-filmforskning (Hämtad 2019-12-16); 

Herzig, R.M (2016), s77-79  
78 Hirdman, A (2001), s259-260 
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känsla av att erfarenhet förmedlas vidare. Tilltalet i den manliga reklamfilmen bygger däremot 

inte på en dialog mellan berättaren och publiken. Istället förklaras rakbladets revolutionerande 

funktioner och det smidiga resultatet för tittaren i ett intensivt tempo och allmänt språk. 

Publiken uppmanas att ”slå till” och testa detta fantastiska rakblad.   

Tilltalet i de båda reklamfilmerna kan liknas vid det manliga och kvinnliga språket som beskrivs 

i den tidigare forskningen. I den kvinnliga reklamfilmen finns en strävan efter att skapa 

samhörighet och igenkänning hos publiken. Tilltalet i den manliga reklamfilmen är däremot 

snabbt och fokuserar på att förmedla information om rakbladets tekniska funktioner, med hjälp 

av tuffa fraser.79  

De nyckelord som sammanfattar talet i den kvinnliga reklamfilmen är design, varsamhet, 

mjukhet. Nyckelorden som sammanfattar talet i den manliga reklamfilmen är teknisk funktion, 

hastighet och smidighet. Dessa nyckelord innefattar typiska kvinnliga och manliga normerna 

som beskrivs i bakgrunden. Nyckelorden kan också kopplas till genusordningen och principen 

kring särhållandet av könen, där kvinnan och mannen beskrivs som varandras motsatser. 80   

7.2 1970-talet  

 

Reklamfilmen 1972 Lady Remington Electric Shaver är inspelad 1972 och varar i 0:30 sek, 

detta klipp är inspelat i färg. Reklamen startar med en när bild på en kvinnas ansikte som lutar 

sitt huvud mot handen samtidigt som hon ser in i kameran. Hon börjar förklara att kvinnor har 

det tufft då det kommer till hårborttagning och kräver ömhet och varsamhet. I takt med detta 

förflyttas kameran över kvinnan liggande kropp längs hennes kurvor och ner mot benen. Efter 

detta förklarar kvinna de fördelar och funktioner som Remington Electric shaver har samtidigt 

som kvinnans ansikte visas igen med rakapparaten tätt bredvid. 81 

Reklamfilmen I liked the shaver so much I bought the company- Remington Ad 1979 är från 

1979, filmen är inspelad i färg och varar i 0:30 sek. Klipper inleds med att filma en äldre man 

vid ett stort skrivbord på ett kontor, mannen ser upp från sitt arbete och in i kameran och börjar 

förklara sin upplevelse av Remingtons nya rakapparat, som han fru gett till honom. Han håller 

upp rakapparaten och försätter att detaljerat beskriva alla dess tekniska funktioner och 

 
79 Einarsson, J (2004), s174; Hirdman, A (2001), s45, 135-137 
80 Herzig, R.M (2016), s14; Hrdman, Y (1988), s13; Josefson, H (2005), s 25-31 
81 https://www.youtube.com/watch?v=eWiyfuk-SX0 (Hämtad 2019-11-24) 
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förmågor. I slutet av reklamen berättar mannen att han var så nöjd att han köpte hela företaget. 

82 

7.2.1 Aktivitet 

 

Den kvinnliga reklamfilmen är inspelad i en studie med en helt vit bakgrund och vitt golv. 

Kvinna ligger i princip helt stilla genom hela reklamfilmen och det enda aktiva hon gör är att 

tala om rakapparaten som själs. Det faktum att kvinna porträtteras i en studio skulle kunna 

förknippas med att kvinna ses som mer distanserad från hemmet arena. Detta skulle ligga i linje 

med den tidigare forskningens iakttagelser av medias framställning av kvinnan, under 1970-

talet. 83 Dock motsäger kvinnans passivitet i reklamen att detta förändrade synsätt påverkat 

reklamens utformning. Min tolkning blir att det är mer troligt att kvinnan porträtteras på detta 

sätt för att hennes kropp ska vara i fokus.  

Den första nivån i medvetenhetsskalan beskriver kvinnan som dekoration till produkten, icke 

tänkande och passiv. 84Detta är inte helt i linje med den studerade reklamen eftersom kvinnan 

faktiskt talar och framställs som tänkande. Dock är det tydligt att kvinnans uppgift i denna 

reklam är att fungera som en dekoration till produkten och att hon framställs på ett passivt och 

inaktivt sätt, likt Goffman iakttagelser kring kvinnlig aktivitet.85 Bedömning blir där av att 

reklamen uppnår nivå 1 på medvetenhetsskalan.  

I den manliga reklamfilmen visas mannen som aktiv på den offentliga arenan och arbetande. 

Skillnaden mellan den kvinnliga och manliga aktiviteten i de båda reklamfilmerna är tydlig. 

Mannen visas här upp som arbetande och viktigt medan kvinna framställs som en sexuell 

dekoration till produkten. Framställningen av manlig aktivitet som viktigare än kvinnlig kan 

kopplas till genusordningen och att de manliga egenskaperna värderats höger i samhället. 86   

Mannen benämner sig även som make vilket kopplar honom samman med hemmets arena och 

familjelivet. Porträttering av mannen mer kopplad till hemmet ökar enligt den tidigare 

forskningen under 1970-talet.87 Enligt nivå 3 på medvetenhetsskalan visas mannen i första hand 

 
82 https://www.youtube.com/watch?v=qf22bddvLnc (Hämtad 2019-11-24) 
83 Gauntlett, D (2002), s55-56; Hirdman, A (2001), s11 
84 Laftky et al. (1996), s380 
85 Goffman, E (1987), s32 
86 Hirdman, Y (1988), s13-14 
87 Gauntlett, D (2002), s55-56; Hirdman, A (2001), s11  
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som arbetande och kopplade till den offentliga miljön, men kan även visas upp som fader eller 

make. Reklamfilmen faller därav in under nivå 3 på medvetenhetsskalan.88 

7.2.2 Kroppsspråk och klädsel 

 

I den kvinnliga reklamfilmen porträtteras kvinnans beröring lätt och öm, då hon stryker sig över 

sina ben och hon porträtteras i en liggande position.  Kroppsspråket förstärker känslan av 

kvinnan som passiv, som i den kvinnliga reklamfilmen från 1950-talet. Den liggande positionen 

och kamerans sätt att följa kvinnans kurvor samt kvinnans avslöjande klädsel ger också en 

sexuell anspelning. Som det nämns i den tidigare forskningen ökar den sexuella bilden av 

kvinnan i media under 70-talet, pga pornografins legalisering. Genom att porträttera kvinnor i 

liggande position hamnar kvinnas kropp i fokus och syftet blir att behaga publiken.89 

 I den manliga reklamfilmen porträtteras mannen sittande vid ett skrivbord. Som det lyfts i den 

tidigare forskningen är denna kroppsliga position stereotypisk för kvinnor och motsatsen till 

hur män framställs. Trots den sittande positionen visas mannens övriga kroppsspråk upp som 

manligt enligt den tidigare forskningen. Mannen lutar sig fram över sitt skrivbord och hans 

beröring är fast och säker, då rakapparaten visas upp. 90  Kameran fokuserar på att få med hela 

mannens skrivbord och stora kontor vilket bidrar till en känsla av framgång, vilket också 

återspeglas i mannens välklädda yttre. 

7.2.3 Blickar 

 

I den kvinnliga reklamfilmen ser kvinnan djupt in i kameran och söker kontakt med publiken, 

som i den kvinnliga reklamfilmen från 1950-talet. Denna djupa blick medför likt kvinnans 

kroppsspråk även en erotisk spänning. Detta bidrar till en uppfattning om att kvinnan inte endast 

söker uppmärksamhet av den kvinnliga publiken utan även den manliga. Detta kan förklaras 

genom termen den ”manliga betraktningen” som lyfts i den tidigare forskningen. Kvinnans sätt 

att porträtteras i reklamen samt hennes erotiska blick, är påverkad av den manliga betraktningen 

av kvinnor som sexuella med syfte att behaga. 91  

Då det kommer till mannens blick i reklamfilmen skiljer sig från den tidigare forskningen samt 

den manliga reklamfilmen från 1950-talet, mannen ser nämligen rakt in i kameran under hela 

 
88 Alexandersson, C och Fardelin, E (2014), s72 
89 Carlsson, A och Koppfeldt, T (2008), s38; Goffman, E (1987), s29, 41; Hirdman, A (2001), s157; Josefson, H 

(2005), s31 
90 Goffmna, E (1987), s40-45 
91 Carlsson, A och Koppfledt, T (2008), s141; Hirdman, A (2001), s259-263 
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filmen. 92 Enligt min tolkning är syftet med detta att skapa en kontakt och påverka den manliga 

publiken. Som Herzig skriver kom ett välvårdat och ansat yttre att förknippas med en högre 

samhällskalls.93 Den äldre mannen kan här beskrivas ha för syfte att fungera som en förebild 

som beskriver för yngre män, hur en framgångsrik man bör se ut.  

7.2.4 Tilltal 

 

Då det kommer till kvinnans tilltal i den kvinnliga reklamfilmen, kan detta likt hennes blick 

kopplas till en eftersträvan av samhörighet och igenkänning hos publiken. Kvinnan använder 

det typiska direkta tilltalet som beskrivs i den tidigare forskningen, i ett försök till att skapa ett 

samröre med publiken. Kvinnan talar om kvinnliga problem och svårigheterna med kvinnlig 

rakning, vilket kan få andra kvinnor att känna igen sig i henne.  Även kvinnas sätt att tala och 

hennes tempo ligger i linje med det kvinnliga språket som beskrivs i tidigare forskning94 Det 

lugna tempot då kvinnan talar och det dämpade tonfallet kan också kopplas till den sexuella 

porträtteringen av kvinnan. Kvinnans tilltal kan liknas vid det ömma och låga talet som utväxlas 

mellan älskande par. 

I den manliga reklamfilmen används också ett personligt och direkt tilltal, vilket även detta går 

emot den tidigare forskningen och mönstret kring det manliga språket. Att mannen talar om sin 

egen framgång och personliga erfarenheter för att skapa igenkänning, ligger mer i linje med det 

kvinnliga tilltalet. 95 Det direkta tilltalet kan kopplas till den hegemoniska maskulinitetsteorin 

och syftet kan vara att påverka publiken och skapa ett ideal kring mannen som användare av 

just Remingtons rakapparat samt att detta leder till framgång och succé. 96 Trots att det 

personliga tilltalet i reklamfilmen inte är typiskt enligt den tidigare forskningen, så kan det höga 

tempot och de olika fraserna mannen använder sig av liknas vid det manliga språket. Mannens 

tal byggs upp i termer av klimax där själva upplösningen består av att han köpte hela företaget. 

97  

 Nyckelorden som valts för att beskriva talets innehåll är i den kvinnliga reklamfilmen 

varsamhet och kvinnoproblem. Från den manliga reklamfilmen har nyckelorden teknisk 

funktion och framgång valts. Både de kvinnliga och manliga nyckelorden går att liknas vid de 

 
92 Ibid, s255-256 
93 Herzig, R.M (2016), s13-14 
94  Einarsson, J (2004), s173; Hirdman, A (2001), s45, 135-137 
95 Hirdman, A (2001), s45 
96 Connell, R.W (2008), s115 
97 Einarsson, J (2004), s172-173; Hirdman, A (2001), s135-137 
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som valdes från reklamfilmerna från 1950-talet. Även dessa ord kan kopplas till de typiska 

kvinnliga och manliga normerna som beskrivs i bakgrunden.98 Även i denna tidsperiod kan de 

kvinnliga och manliga nyckelorden kopplas till principen kring att mannen och kvinnas ses som 

varandras motsatser. De visar även på en skillnad av ordvalen i kvinnlig och manlig media. 99  

7.3 1990-talet 

 Gillette for Women Commercial 1998 är en reklamfilm ifrån 1998 och är 0:30 sek långt, filmen 

är inspelad i färg. Klippet består av fler olika scener på kvinnor på olika platser som reklamen 

skiftar mellan. Scenerna föreställer dels olika kvinnor ute på stan, på väg till jobbet, på stranden 

och andra platser i det offentliga rummet. Reklamen visar även upp scener med kvinnor på 

hemmets arena i badrum där de rakar benen och i sovrum. En berättarröst talar i takt med att de 

olika scenerna visas, rösten fokuserar beskriver vilken känsla som kan uppnås då produkten, 

Gillette for Women används. 100 

Reklamfilmen Gillette Mach3 Razors 2000 Commercial är ifrån 2000, filmen varar i 0:20 sek 

och är inspelad i färg. Den inledande scenen i reklamfilmen visar en barbröstad man i ett badrum 

som rakar sig. I takt med de olika stegen i mannens rakningsprocess växlar scenerna till ett 

stridsflygplan och en pilot som gör sig flygklar. En berättarröst förklarar i takt med att de olika 

scenerna visas om Gillette March3 rakhyveln och dess funktioner. Berättarrösten fortsätter med 

att beskriva de olika stegen i rakningsprocessen och hur enkla dessa blir med denna hyvel. I 

sista scenen visas en kvinna omfamna mannen samtidigt som hon stryker över hans nyrakade 

kind. 101 

7.3.1 Aktivitet 

 

I den kvinnliga reklamfilmen visas kvinnan för första gången tydligt upp även i det offentliga 

rummet. Enligt den tidigare forskningen blev reklamer under 90-talet allt mer jämställda och 

kvinnor visades sällan upp som de stereotypiska hemmafruarna från 50-talet. Trots den mer 

jämställda porträtteringen i reklamer lyfter den tidigare forskningen att könsnormer i 

reklamfilmer fortfarande går att urskilja, exempelvis visas kvinnan fortfarande till stor del upp 

i hemmet.102  Enligt nivå 3 på medvetenhetsskalan visas kvinnan i det offentliga rummet och 

 
98 Josefson, H (2005), s25- 31 
99 Einarsson, J (2004), s174; Hirdman, Y (1988), s13 
100 https://www.youtube.com/watch?v=5H2e9f4nfz0 (Hämtad 2019-11-24) 
101 https://www.youtube.com/watch?v=Xom8K9-od48 (Hämtad 2019-11-24) 
102 Gauntlett, D (2002), s55-56 
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som arbetande men hon förknippas fortfarande även med hemmets arena. 103 Då kvinnorna i 

reklamen visas upp både i det offentliga rummet men även till stor del på hemmets arena blir 

bedömningen att reklamen faller in under nivå 3 av medvetenhetsskalan.  

Den manliga reklamfilmen är den första av de studerade som visar upp mannen på hemmets 

arena och inte endast i det offentliga rummet. Även om bilden av mannen som offentlig och 

arbetande också visas upp i relation till scenerna av piloten som kör stridsflygplan. Som det 

gick att urskilja i den kvinnliga reklamen från samma tidsperiod har synen av könen knutna till 

specifika platser förändrats. Precis som i den kvinnliga reklamfilmen går det dock fortfarande 

att urskilja bestående könsnormer, liksom de övriga manliga reklamfilmerna finns ett fokus på 

att visa männen som aktiva och fysiska.104 Enligt medvetenhetsskalans 3:e nivå visas mannen 

upp som arbetande och i det offentliga rummet men kan även porträtteras i hemmet och som 

far eller make.105 Eftersom männen i reklamfilmen visas kopplade till både hemmet och det 

offentliga, samt att kvinnan och mannens relation i filmen ger en bild av mannen som make 

eller pojkvän, blir bedömningen att reklamen faller in under nivå 3 på medvetenhetsskalan.  

7.3.2 Kroppsspråk och klädsel 

 

I den kvinnliga reklamfilmen så lever bilden av kvinnan som sexsymbol vidare. Samtliga 

kvinnor som visas upp är unga och attraktiva, detta är ett mönster i reklamer från denna 

tidsperiod enligt den tidigare forskningen.106 Kvinnorna har avslöjande kläder och visar upp 

mycket hud, som är len och felfri.  I majoriteten av scenerna så sitter eller ligger kvinnorna ner 

och kameran fokuserar på kvinnans kropp, vilket förstärker bilden av kvinnan som sexuell. 

Även den lätta och sensuella beröringen av föremål och den egna kroppen, som iakttagits i de 

övriga kvinnliga reklamfilmerna, går att urskilja även i denna reklamfilm.  

I den manliga reklamfilmen går en förändring att urskilja då den jämförs med de båda 

föregående. Liksom den kvinnliga reklamfilmen är modellen ung och snygg och där finns ett 

fokus på mannens kropp. I de tidigare reklamerna har männen visats med kläder och i reklamen 

från 70-talet är mannen äldre och aningen mer omfångsrik. Denna reklamfilm porträtterar 

istället mannen, likt kvinnorna som en typ av sexsymbol och på samma sätt fokuserar 

kameravinklarna på mannens former.  Reklamers porträttering av mannen som barbröstad 

 
103 Laftky et al. (1996), s380 
104 Gauntlett, D (2002), 55-56 
105 Alexandersson, C och Fardelin, E (2014), s71-72 
106 Gauntlett, D (2002), s55-56 
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sexsymbol med svällande biceps växer, enligt den tidigare forskningen under denna tidsperiod.  

Detta beskrivs som följden av mäns ökade medvetenhet om sitt eget yttre och kopplas samman 

med termen den metrosexuella mannen.107  

7.3.3. Blickar   

 

Då det kommer till kvinnornas blickar i den kvinnliga reklamfilmen, ser kvinnorna sällan in i 

kameran, kvinnorna fäster istället blicken drömmande mot horisonten eller på den egna 

kroppen. Detta förstärks genom kameravinklarna som följer kvinnornas former medan de själva 

betraktar den.  Att kvinnorna fäster sina blickar mot den egna kroppen kan vara för att sätta den 

i fokus och uppmana publiken att också betrakta den. Här kan kopplingar göras till begreppet 

”den manliga blicken” som även gick att urskilja i den kvinnliga reklamen från 70-talet. Då 

kvinnorna fäster blicken mot sin egen kropp förstärks framställning av kvinnan som 

sexsymboler och syftet att kvinnorna i reklamen även ska behaga den manliga publiken. 108 

Då blickarna studeras i den manliga reklamfilmen går det att urskilja att mannen som rakar sig 

ser in i spegeln och fäster blicken på den aktivitet han utför, detta likt männen som rakar sig i 

reklamen från 50-talet. Som det nämns i tidigare forskning förstärker detta bilden av mannen 

som aktiv samt bilden av mannen som heterosexuell. Denna heterosexuella porträttering 

förstärks också av kvinnan som sluter sina armar om mannen efter att han är färdig med sin 

rakning och blickar upp mot mannen med en drömmande blick. Förutom att kvinnan förstärker 

intrycket av mannen som heterosexuell kan hennes blick också bidra till en bild av att denna 

man är ett ideal. Som det beskrivs i tidigare forskning förstärker kvinnors underdåniga blickar 

männens maktposition och bidrar till att skapa ett ideal för publiken att se upp till. 109 

7.3.4 Tilltal 

 

Tilltalet i den kvinnliga reklamfilmen fokuserar på att skapa en igenkänning hos publiken, 

berättarrösten låter glad och använder ett tydlig och ”fint språk”, vilket kan vara i avseende i att 

skapa en samhörighet med publiken. Rösten förklarar att Gillettes rakhyvel får användaren att 

bli redo för vad som helts eftersom den bidrar till att användaren kan känna sig mjuk, len och 

vacker. Berättarröstens fokus på att kvinnor blir vackra först då de använder sig av rakhyveln 

bidrar till en bild av att kvinnan måste ”göra om sig”.  Detta kan liknas vid tilltalet i de kvinnliga 

 
107 Carrlsson, A och Kopfeldt, T (2008), s139-150; Gauntlett, D (2002), s55-56; Hirdman, A (2001), s210-211 
108 Carrlsson, A och Koppfeldt, T (2008), s141 
109 Connell, R.W (2008), s115; Goffman, E (1987), s40; Hirdman, A (2001), s255-256  



39 
 

reklamfilmerna från 50 och 70-talet och ligger i linje med det kvinnliga tilltalet som beskrivs i 

den tidigare forskningen. I den tidigare forskningen beskrivs det att fokuset på kvinnors 

ständiga behov av förbättring växer i kvinnlig median från denna tidsperiod.110  

Tilltalet i den manliga reklamfilmen kan liknas vid det tuffa och snabba talet som används i de 

manliga reklamfilmerna från 50 och 70-talet. Berättarrösten förklarar rakningsprocessens olika 

steg i takt med att scenerna av stridsflygplanet visas. Här framställs språket i former av klimax 

då berättarrösten gör en jämförelse mellan uppskjutning av planet och mannens rakning och 

upplösningen blir att planet skjuter upp mot skyn, vilket kan liknas vid det manliga språket som 

beskrivs i tidigare forskning. 111  

Nyckelorden som sammanfattar talets innehåll i den manliga reklamfilmen är enkelhet och 

hastighet. Detta kan liknas vid de nyckelord som valdes i den manliga reklamfilmen från 50-

talet och ligger i linje med de typiska manliga normerna gällande mannen som praktisk och 

aktiv. 112Nyckelorden som sammanfattar talet innehåll i den kvinnliga reklamfilmen är mjukhet 

och förbättring. Dessa nyckelord kan åter kopplas samman med normerna kring kvinnlig 

rakning och bilden av kvinnan som hår-fri och len samt det ständiga behovet av förbättring. 113 

Då de kvinnliga och manliga nyckelorden jämförs går de åter att betrakta som varandras 

motsatser, liksom i reklamfilmerna från 50 och 70-talet.  

 

7.4 2010-talet  

 

 My Skin. My Way Stories- Gillette Venus ä ren reklamfilm ifrån 2019, filmen är inspelad i färg 

och varar i 1minut. Reklamfilmen består av olika scener på kvinnor som samtliga befinner sig 

på stranden en av kvinnorna håller ett litet barn i famnen. Samtliga kvinnor visar upp någon typ 

av åkomma på sin hud, allt från ärr till bristningar eller hudförändringar. I takt med att 

kvinnorna visar upp detta på sin hud syns en text med olika citat från kvinnorna. I citaten 

förklarar de hur åkomman format dom till dom de är och hur deras hud är en del av dom. De 

sista scenerna i reklamfilmen visar hur de olika kvinnorna använder sig av Gillette Venus för 

att raka olika delar av kroppen. 114 

 
110Einarsson, J (2004), s172-173; Hirdman, A (2001), s15 
111 Einarsson, J (2004), s172-173; Hirdman, A (2001), s45 
112 Josefson, H (2005), s25-26 
113 Hirdman, A (2001), s255-256; Herzig, R.M (2016), s14 
114 https://www.youtube.com/watch?v=RxbZsZ5mOQM (Hämtad 2019-11-24 
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We Believe: The Best Men Can Be | Gillette (Short Film) ä ren reklamfilm ifrån 2019, den är 

inspelad i färg och är 1:49 minuter lång. Reklamfilmen består till en början av olika scener som 

visar män i stereotypiskt manliga situationer och sammanhang. Männen visas här upp enligt 

traditionella manliga normer. Det visas där efter upp scener och ljudklipp från 

nyhetssändningar, gällande sexuella trakasserier och metoo rörelsen.  En berättarröst frågar sig 

om detta är det bästa en man kan vara? Den sista delen av reklamfilmen visar upp män som 

motsätter sig normer och stoppar situationer där andra män beter sig på ett stereotypiskt sätt. 

Berättarrösten förklarar avslutningsvis att Gillette tror på det bästa hos män. 115 

7.4.1 Aktivitet 

 

Den kvinnliga reklamfilmen befinner sig kvinnorna i reklamen utomhus på en strand och är 

alltså aktiva utanför hemmets arena. Kvinnorna i reklamfilmen skiljer sig från kvinnorna i de 

övriga reklamfilmerna och går emot den klassiska skönhetsnormen. Denna förändrade 

porträttering av kvinnan skulle kunna spegla en samhällelig förändring i relation till 

skönhetsnormer. Detta skulle kunna liknas vid den 5:e nivån på medvetenhetsskalan, där män 

och kvinnor visas upp på ett jämställt sätt. Dock går det i denna reklamfilm fortfarande att 

urskilja könsnormer, framförallt att kvinnan förknippas med rollen som moder. Detta gör att 

jag anser att reklamen bättre passar in under nivå 3 på medvetenhetsskalan, där kvinnan kan 

vistas i det offentliga rummet men fortfarande förknippas med hemmet och rollen som 

moder.116 Av denna anledning blir bedömningen att filmen faller under nivå 3 på 

medvetenhetsskalan.  

Den manliga reklamfilmen visar upp en bred bild av manlig aktivitet.  Eftersom filmens första 

hälft visar upp männen i reklamen typiskt manliga enligt normen skulle bedömningen kunna 

vara att filmen ligger i linje med nivå 1 på medvetenhetsskalan, som innefattar att män visas 

upp på ett typiskt manligt sätt som kraftfull och oberoende. Reklamfilmens andra del utmanar 

de typiska manliga könsnormerna som visas inledningsvis, vilket likt den kvinnliga 

reklamfilmen kan kopplas till ett förändrat synsätt i samhället. Eftersom hela reklamfilmen har 

för syfte att väcka ett motstånd och yrkar på förändring gällande typiska manliga normer blir 

bedömningen att filmen istället faller in under nivå 5 på medvetenhetsskalan, som innefattar att 

jämställdhet mellan män och kvinnor visas upp i reklamen. 117 

 
115 https://www.youtube.com/watch?v=koPmuEyP3a0 (Hämtad 2019-11-24) 
116 Laftky et al. (1996), s380 
117 Alexandersson, C och Fardelin, E (2014), s71-72 
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7.4.2 Kroppsspråk och klädsel 

 

Då kvinnornas kroppsspråk studeras kan kopplingar till de övriga kvinnliga reklamfilmerna 

göras. I en del av scenerna ligger kvinnorna ner likt kvinnorna från de övriga reklamerna och 

den feminina beröringen som lyfts i tidigare forskning kan urskiljas även i denna film. I 

synnerhet då kvinnorna rakar sig och stryker med sina händer över den egna kroppen.118  

Kvinnorna är klädda på ett sätt som visar upp mycket av deras hud och kameran fokuserar på 

dessa områden, som i de kvinnliga reklamfilmerna från 70 och 90-talet. Tillskillnad från de 

övriga filmerna blir min tolkning att detta inte är för att visa upp kvinnan som len och sexig, 

utan för att visa upp kvinnornas åkommor på huden. Detta skiljer sig från den tidigare 

forskningen och mönstret kring att kvinnor ska förbättra sina brister. 119 Som sagt tyder detta 

på ett förändrat synsätt i samhället kring kvinnan som sexsymbol i reklamfilmer. 

Reklamfilmens sätt att gå emot normen kring kvinnan som felfri och med len hud, sätter sig 

emot det gamla mönstret kring kvinnliga rakning. Detta kan kopplas till teorin kring 

tankemönstrets makt och filmen som medel för att förändra gamla normer .120 

Då kroppsspråket studeras i den manliga reklamfilmen visar den första och andra delen upp 

olika bilder. I den första delen av reklamfilmen kan kroppsspråket liknas vid de iakttagelser 

som gjordes i de övriga manliga reklamfilmerna, i synnerhet reklamfilmen från 50-talet. 

Männen klär sig typiskt manligt och i linje med den tidigare forskningen visas männen upp som 

aktiva och med typiska manliga viktiga sysslor. Även kroppsspråket och beröringen går att 

liknas vid den tidigare forskningen då männen har en självsäker och fast beröring.121 I den andra 

delen av reklamfilmen går en förändring från de övriga reklamfilmerna att urskilja, männen blir 

mer ömma i sin beröring och använder lätta händer. Detta visas framförallt i scenerna där män 

tröstar eller berör barn. Denna lätta beröring går emot den tidigare forskningens mönster och 

kan snarare liknas vid den kvinnliga lätta och ömma beröringen från de kvinnliga 

reklamfilmerna. 122 Männens förändrade beröring kan ses som ett motstånd till de typiska 

manliga könsnormerna och som en förstärkning till det budskap reklamfilmen har för syfte att 

lyfta.  

 
118 Goffman, E (1987), s30 
119 Ibid, s157 
120 Feministisk filmforskning, NE https://www-ne-

se.ezproxy.bib.hh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/feministisk-filmforskning (Hämtad 2019-12-18); 

Herzig, R.M (2016), s13-14; 
121 Goffman, E (1987), s30-40 
122  Ibid, s30 
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7.4.3 Blickar   

 

Kvinnornas blickar är lik blickarna i de övriga kvinnliga reklamfilmerna. Kvinnorna fäster sina 

blickar in i kameran och söker ett en kontakt med publiken. I synnerhet kan kvinnornas blickar 

i denna reklamfilm jämföras med blickarna i reklamfilmen från 50-talet. Kvinnorna ser in 

kameran som att de ser på en bekant eller en väninna, tillskillnad från reklamfilmerna från 70 

och 90-talet anser jag att det inte finns den sexuella spänningen i kvinnornas blickar, som det 

fanns under de årtiondena. Detta skulle kunna kopplas till att reklamfilmen har för syfte att nå 

den kvinnliga publiken och där av inte söker efter den manliga sexualiserade betraktningen.123 

Då de manliga blickarna studeras går det att urskilja en förändring från de övriga manliga 

reklamfilmerna. Männen betraktar sig själva på ett självgranskande sätt. De fäster inte blicken 

på den aktivitet som utförs likt mönstret från tidigare forskning. Kameran filmar närbilder på 

män som ser in i sina egna ögon och ger ett intryck av att kameran är som en spegel. Detta kan 

mer liknas vid mönstret gällande kvinnors blickar och tyder där av på ett försök till att skapa en 

samhörighet och igenkänning med publiken.124 En frekvens i reklamfilmen visar små pojkar 

som fäster sina blickar upp mot andra män då de går emot typisk manliga normer. Detta kan 

kopplas till teorin kring filmen som medel för att skapa ett ideal kring hur en man bör vara. I 

reklamfilmen från 70-talet gjordes kopplingar till att skådespelaren försökte skapa ett ideal 

kring mannen som välrakad och framgångsrik.  I denna reklamfilm blir tolkningen att syftet är 

att skapa en idealbild av mannen som normbrytande och en förbild för barn, vilket förstärks av 

att barnens blickar fästs upp emot dessa män. 125 

7.4.4 Tilltal 

 

Då det kommer till tilltalet i den kvinnliga reklamfilmen är detta den första filmen där budskapet 

endast förmedlas i form av text och utan en fysisk röst. Som Hirdman skriver går det i texten 

också att urskilja vilken form av tilltal som används trots att ingen fysisk röst hörs. 126 Det är 

tydligt att tilltalet i denna film är personligt, då det bygger på kvinnornas olika citat. Liksom i 

de övriga kvinnliga reklamerna har tilltalet för syfte att bidra till en kontakt med publiken och 

en igenkänning. Dock fokuserar inte denna igenkänning på att kvinnorna i filmen har lösningen 

på publikens ”kvinnoproblem”, vilket är ett mönster som gått att urskilja i de övriga kvinnliga 

 
123 Hirdman, A (2001), s259-260 
124 Ibid, s259-260 
125 Connell, R.W (2008), s115 
126 Hirdman, A (2001), s25 
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reklamfilmerna och i iakttagelser av kvinnlig media i den tidigare forskningen.127 I denna 

reklamfilm handlar det istället om att bidra med känslan av att publiken duger som dom är. 

Detta går åter att liknas vid teorin kring tankemönstrets makt och att förändringar kring normer 

sker då de utmanas samt då tankemönstren kring dessa ändras.128  

Då tilltalet i den manliga reklamfilmen studeras går även här en motsättning mot typiska 

manliga könsnormer att urskilja. Berättarrösten talar på ett personligt sätt och strävar efter att 

skapa en samhörighet med publiken och kan liknas vid det kvinnliga och personliga språket. 

Även tempot och berättarröstens artikulering ligger mer i linje med det kvinnliga ”fina” språket 

som beskrivs i tidigare forskning, än det manliga och tuffa.129  

De nyckelord som beskriver talets innehåll i den kvinnliga reklamfilmen är valmöjlighet och 

stolthet. Nyckelorden som valts ut för den manliga reklamfilmen är förebild och förändring. 

Dessa nyckelord skiljer sig från de tidigare reklamfilmerna och visar inte på de manliga och 

kvinnliga ordvalen som varandras motsatser. Nyckelorden från denna tidsperiod kan istället 

kopplas till teorin kring tankemönstrets makt och hur synsättet på könsnormer förändras då de 

synliggörs och utmanas. 130 

  

 
127 Ibid, s45, 135-137 
128 Hirdman, Y (1988), s13-14 
129 Einarsson, J (2004), s172-173; Hirdman, A (2001), s45 
130 Hirdman, Y (1988), s13-14 
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8 Resultat 
 

I följande avsnitt kommer resultatet av analysen att tydliggöras och sättas i relation till USA:s 

jämställdhetsutveckling.  

 

I analysen av de studerade reklamfilmerna går det att urskilja en förändring i användandet av 

könsnormer över tiden. Dessa förändringar går att liknas vid de som presenterats i den tidigare 

forskningen och visar på att nya könsnormer ersätter gamla under årtiondens lopp. I synnerhet 

går denna förändring att urskilja då män och kvinnors aktiviteter i reklamfilmerna studeras. 

Analysen visar även på könsnormer som lever kvar över årens lopp och är återkommande i 

årtionden efter årtionden, vilket även detta uppmärksammades i den tidigare forskningen. Dessa 

återkommande könsnormer går främst att urskilja i kroppsspråket och tilltalet i de studerade 

reklamfilmerna. 

Som det nämndes i analysdelen visar detta på förändringar i samhällets syn av könen men även 

på ett bistående synsätt. För att ge en tydligare bild av korrelationen av mediers användning av 

könsnormer och samhällets synsätt på könen, kommer analysens resultat att sätta i relation till 

Quffas studie kring jämställdhetsutvecklingen i USA. Quffas studie beskriver hur 

jämställdhetsarbetet i USA tagit form sedan början på 1920-talet fram till 2010-talet. I studien 

presenteras de lagar och förordningar kring jämställdhet som trätt i kraft i USA under dessa år. 

Quffa lyfter även vilka utmaningar som finns gällande den fortsatta jämställdhetsutvecklingen 

i USA. 131 

 

 

 

 

 

 
131 Quffa, W.A (2016) A Review Of The History Of Gender Equality In The United States Of America, 

https://pdfs.semanticscholar.org/5966/77d1de652728944da7114c9c0bafcc1466ac.pdf?_ga=2.135489329.140566

9346.1578044950-40777997.1578044950 (Hämtad 2019-12-30)  
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8.1 Resultat medvetenhetsskalan 
 

Diagram 1. 

 

Då resultatet av medvetenhetsskalan och den manliga och kvinnliga aktiviteten studeras går det 

att se att både manliga och kvinnliga reklamfilmer rört sig mot en mer jämställd porträttering.  

Under 50-talet visas mannen och kvinnan upp på skilda arenor, där mannen knyts till det 

offentliga och kvinnan till hemmet. Quffa beskriver att jämställdhetsarbetet för en mer 

jämnfördelning mellan könen, då det kommer till arbete och hushåll inte tog fart på allvar i 

USA förens 1960-talet. Detta resulterade i införandet av lagstiftningar för att motverka 

diskriminering på arbetsplatsen och en jämnare fördelning mellan könen, bland annat infördes 

den så kallade EPA (Equal Pay Act).132Detta förklarar den förändring i porträtteringen av 

könens aktivitet där kvinnorna på ett tydligt sätt rör sig från hemmets arena till det offentliga 

och männen börjar porträtteras som make och fader med anknytning till hemmet.  

Quffa beskriver vidare om det ökade arbetet för att motverka sexuell diskriminering som växt 

i USA sedan 90-talet och om de lagstiftningar som införts för att motverka detta på arbetsplatser 

och skolor. Quffa nämner även att motståndsrörelser som bildats samt att en ökade kritiken mot 

sexistisk media växt fram i USA under 2000-talet. Denna kamp mot sexuell diskriminering som 

växt fram i USA i takt med ett mer aktivt motståndsarbete återspeglas i de två reklamfilmerna 

från 2010-talet. Den kvinnliga aktiviteten har inte längre samma anspelningar på att sensuellt 

behaga publiken som i reklamfilmerna från 70 och 90-talet utan här visas kvinnorna istället som 

självständiga. Den manliga reklamfilmen från 2010-talet är den enda av samtliga reklamfilmer 

som når upp till nivå 5 på medvetenhetsskalan och det går alltså att konstatera att de manliga 

 
132 Ibid, s147 
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reklamfilmerna gjort den största progressionen, från den första filmen som föll in under nivå 1 

till den sista som bedömdes till nivå 5. De manliga reklamfilmerna har rört sig från en bild av 

mannen som självständig och bortkopplad från hemmet till att mer och mer kopplas samman 

med hemmets arena. I den sista reklamfilmen går det även att urskilja ett budskap om att 

motverka sexuell diskrimminring och en strävan efter jämlikhet, vilket är en tydlig förändring 

från den manliga reklamfilmen från 1950-talet.  

Den kvinnliga reklamfilmen från 2010-talet når endast upp till nivå 3 på skalan trots 

porträtteringen av kvinnan på den offentliga arenan. Denna bedömning görs på grund av den 

kvarlevande könsnormen som knyter kvinnor till rollen som moder. Detta kan ifrågasättas då 

den manliga reklamfilmen från 2010-talet kvalificeras till nivå 5 dels på grund av att mannen 

här vissas upp som vårdande fader. Anledningen till att jag gör denna skilda bedömning beror 

på att jag anser att mannens porträttering som fader bryter den traditionella könsnormen och 

placerar mannen i den stereotypiska kvinnorollen. Medan porträtteringen av kvinnan som 

moder snarare visar på ett bibehållande av gamla mönster. Enligt Quffa har USA trots sitt ökade 

arbete mot sexuell diskrimminring, fortfarande mycket att arbeta på då det kommer till 

jämställdhetsutvecklingen. År 2014 så rankades USA på 20:e plats enligt Global Gap index och 

trots lagar och förordningar tjänar kvinnor i regel mindre än män och stannar oftare hemma 

med barn. Quffa beskriver att detta kan bero på de sociala konstruktioner om kön och 

könsnormer som fortfarande lever kvar i samhället, vilket även förklarar den kvardröjande 

könsnormen i den kvinnliga reklamfilmen från 2010-talet.133 

 

8.2 Sammanställning av nyckelord 

 

Tablå 4. 

Manliga nyckelord 

 

Kvinnliga nyckelord 

1950-talet 

Teknisk funktion, Hastighet, Smidighet 

1950-talet 

Design, Varsamhet, Mjukhet 

1970-talet 

Teknisk funktion, Framgång 

1970-talet 

Varsamhet, Kvinnoproblem 

1990-talet 

Enkelhet, Hastighet 

1990-talet 

Mjukhet, Förbättring 

2010-talet 

Förebild, Förändring 

2010-talet 

Valmöjlighet, Stolthet 

 
133 Ibid, s143-145 
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Då sammanställningen av nyckelorden från reaklamfilerna studeras går ett tydligt mönster att 

urskilja i de tre första tidsperioderna, som visar på könsnormer som levt kvar över årens lopp.  

Nyckelorden från 50-90-talet ligger i linje med de stereotyp kring kvinnlig och manlig rakning 

som växte fram redan under 1800-talets mitt, där kvinnans rakning kopplas till mjukhet och 

mannens till status. De kvinnliga och manliga nyckelorden från dessa tidsperioder går även att 

betrakta som varandras motsatser och ligger alltså i linje med Einarssons iakttagelser av 

skillnaden mellan manliga och kvinnliga ordval i media, men också med genusteorin och 

traditionen av att se kvinnor och män som varandras motsatser. 134  

Då analysen bettrakts går mönster i det manliga och kvinnliga kroppsspråket och dess blickar 

att urskilja för samma tidsperioder som mönstret för tilltalet. Detta blir en naturlig effekt då 

modellerna ofta använder kroppen och blicken för att förstärka det budskap som presenteras i 

reklamfilmerna. Detta bibehållande mönster i tilltalet och kroppsspråket under de tre första 

tidsperioderna kan förklaras genom Quffas konstaterande om de kvardröjande sociala 

konstruktionerna i samhället.135 

I de två reklamfilmerna från 2010-talet går en förändring av nyckelorden att urskilja och de 

ligger inte i linje med de övriga årtiondena. Orden målar inte längre upp kvinnan och mannen 

som varandras motsats utan har fått ett mer likvärdigt budskap. Här kan även en förändring i 

kroppsspråk och blickar urskiljas i synnerhet i den manliga reklamfilmen, där männen använder 

ömmare beröring och mer kontaktsökande blickar. I den kvinnliga reklamfilmen är 

kroppsspråket och blickarna i grunden lika de övriga kvinnliga reklamfilmerna, men syftet har 

ändrats och det finns inte längre ett fokus på att sexualisera kvinnokroppen. Detta kan liksom 

förändringen av aktiviteten i reklamerna, kopplas till Quffas beskrivning av det ökade 

jämställdhetsarbetet i USA. Det ökade jämställdhetsarbetet i USA går att knyta an till teorin om 

tankemönstrets makt, som växer i takt med att samhället uppmärksammar och ifrågasätter 

gamla mönster. I takt med att samhällets tankemönster kring könsnormer förändras porträtteras 

kvinnor och män i reklamerna på ett annat sätt, vilket i sin tur genererar i en förändrad bild av 

manlig och kvinnlig rakning.136  

  

 
134 Einarsson, J (2004), s174; Hrdman, Y (1988), s13 
135 Quffa, W. A (2016), 143-145 
136 Hrdman, Y (1988), s13; Quffa, W.A (2016), s143-145 
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9 Avslutande diskussion 
 

Avslutningsvis vill jag åter lyfta den frågeställning som varit grunden för denna undersökning: 

På vilket sätt har användandet av könsnormer i amerikansk tv-reklams marknadsföring 

förändrats över tiden?  

 Då analysen och resultatet studeras går det att konstatera att det skett en förändring i 

användandet av könsnormer i USA:s kvinnliga och manliga marknadsföring av rakhyvlar. 

Förändringarna som går att urskilja i årtionden till årtionden kan till stor del knytas an till den 

jämställdhetsutveckling som skett i landet. I de kvinnliga reklamfilmerna går det tydligt att 

urskilja en förändrad porträttering av den kvinnliga aktiviteten. För att summera går det att 

beskriva kvinnans porträttering under 50-talet som en passiv hemmafru. Under 70-talet växer 

porträtteringen av kvinnan som sexsymbol fram med ett fokus på kvinnans mjuka och lena 

kropp, något som dröjer sig kvar in på 90-talet. I porträtteringen under 90-talet visas även 

kvinnan ta en större plats på den offentliga arenan, vilket fortsätter bli allt tydligare under 2010-

talet. I reklamfilmen från 2010-talet förändras bilden av kvinnan som sexsymbol och istället 

visar kvinnorna stolt upp sina naturliga kroppar.  

I de manliga reklamfilmerna visas mannen under 50-talet upp som självständig och aktiv på 

den offentliga arenan. Under 70-talet knyts mannen inte endast till det offentliga rummet som 

vältrimmad och framgångsrik företagare utan även till hemmet, som make. Under 90-talet växer 

porträtteringen av mannen som sexsymbol fram och trots den fortsatta kopplingen till det 

offentliga visas mannen även upp inom hemmets arena. Slutligen porträtteras mannen under 

2010-talet som förebild och fader och som en motkämpe mot gamla könsnormer.  

 Trots de förändringar som går att urskilja i de kvinnliga och manliga reklamfilmerna går det 

även att konstatera att förändringarna sker långsamt och att vissa könsnormer lever kvar i media 

även i dagens samhälle. Trots att jämställdhetsdebatten i USA haft ett ordentligt fäste sedan 60-

talet, är det först i reklamfilmerna från 2010-talet som ett tydligt avvikande från typiska 

könsnormer går att urskilja samt en förändrad bild av den manliga och kvinnliga rakningen.  

Att förändringen i media och inom reklamfilmer sker så långsamt kan bedömas som en 

bidragande faktor till att könsnormer klamrar sig fast och dröjer sig kvar i samhället, trots de 

utvecklingar som sker inom jämställdhetsdebatten. Detta visar på att undersökningar kring 



49 
 

medias genusframställning är viktiga. Det är först när media granskas som kvardröjande 

könsnormer kan identifieras och där med ifrågasättas.  

Det är viktigt att komma ihåg att reklamfilmerna största syfte är att sälja och att det på så vis är 

konsumenternas betraktning av median som blir den avgörande. Förändringarna som går att 

urskilja i de studerade reklamfilmerna kopplas till tankemönstertas makt som beskrivs i 

genusteorin, vilket bidar till ett förändrat synsätt hos konsumenterna i samhället. Detta betyder 

att vi som konsumenter har makten att acceptera eller ta motstånd mot de könsnormer som visas 

upp i media. En makt som även kan ses som ett ansvar, ett ansvar för att ställa krav på vilken 

bild som förmedlas kring manlighet och kvinnlighet. Som det beskrivs inom den feministisk 

filmforskning och den hegemonisk maskulinitetsteori visar reklamerna från 2010-talet på en 

effekt av ett aktivt motstånd mot traditionella könsnormer, där reklamfilmen blivit förmedlare 

av nya mönster och nya ideal kring manlighet och kvinnlighet.  

För att sammanfatta och ge svar på frågeställningen, så sammanfaller denna undersökning till 

stor del med den tidigare forskningens iakttagelser av könsnormer i media. Över tiden förändras 

könsnormer i media och ersätts av nya, samtidigt som vissa manliga och kvinnliga egenskaper 

är bistående från årtionden till årtionden. Även om media har rört sig i riktning mot en allt mer 

jämställd porträttering av de båda könen går det fortfarande att urskilja vissa typiska kvinnliga 

respektive manliga könsnormer som dröjer sig kvar. Det som kan bidra till att medias 

porträttering av män och kvinnor ändras är samhällets och konsumenternas förändrade 

uppfattning kring könsnormer. I takt med att samhällets tankemönster skiftar kommer även 

medias porträttering att förändras.  

Vidare forskning inom detta ämne skulle kunna innefatta just konsumenternas förändrade 

inställning till könsnormer inom media. Denna undersökning skulle även kunna jämföras med 

reklamer som säljer andra typer av produkter eller reklamer från andra länder, för att studera 

om likande förändringar går att urskilja. Som nämnt ovan visar denna undersökning på att trots 

att samhället vi lever i idag är betydligt mer jämställt än under 50-talet, lever könsnormer 

gällande hur män och kvinnor bör eller kan vara, fortfarande kvar. Detta visar på att det 

fortfarande finns ett behov av genusundersökningar och diskussioner kring könsnormer i 

samhället.  
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10 Könsnormer och reklam i undervisningen 
 

I detta sista avsnitt kommer den genomförda undersökningen sättas i relation till 

undervisningen i historia ämnet. Eftersom jag studerar till ämneslärare känns det viktigt att 

koppla samman denna undersökning med min framtida yrkeskarriär och det ämne jag kommer 

undervisa i, nämligen historia på gymnasienivå.  

 

På skolverkets hemsida beskrivs historia ämnets syfte och vilka kunskaper elever ska få ta del 

av under historia undervisningen. Det förklaras bland annat att elever ska få ta del av kunskaper 

om historiska förändringsprocesser som påverkat samhället vi lever i idag. De ska även ges 

möjlighet att utveckla förståelse för olika tidsperioders levnadsvillkor och människors roll i 

samhällsförändringar. I kursplanen för historia 1B beskrivs det under punkten för centralt 

innehåll, att förändringsprocesserna eleverna ska studera bland annat kan innefatta olika syn av 

könsmönster samt jämställdhetsutvecklingen. 137 

I relation till skolverkets riktlinjer för ämnet historia på gymnasiet kan liknelser göras med den 

genomförda undersökningen. Genom att tillsammans med eleverna studera kvinnliga och 

manliga reklamer från olika årtal och identifiera förändringen av könsnormer, kan även 

förändringsprocesser kring jämställdhetsutvecklingen synliggöras. Tornbjer beskriver vikten av 

att studera genus i relation till ämnet historia. Då genus studeras i skolan är det viktigt att man 

tar hänsyn till de konstruktioner som fanns gällande manligt och kvinnligt, under den samtid då 

den studeras.138 Det är alltså viktigt att som lärare heltiden synliggöra de rådande 

samhällskonstruktionerna av könen i relation till de tv-reklamer som undersöks, detta för att 

eleverna ska kunna förstå anledningen till sättet kvinnor och män porträtteras på.  

 Genom att eleverna får studera och identifiera den utveckling som skett i manliga och kvinnliga 

reklamer från 50-talet och fram till idag i relation till samhällets utveckling, kan de abstrakta 

begreppen förändringsprocess och jämställdhetsutveckling konkretiseras. Bronäs och Runebou 

beskriver vikten av att göra det abstrakta konkretet för eleverna och ge dem praktiska exempel 

 
137 Ämne- historia, Skolverket. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-

amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje

ctCode%3DHIS%26courseCode%3DHISHIS01a1%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor

_HISHIS01a1 (Hämtad- 2020-01-03)  
138 Tornbjer, C. Kristina och kanonen- Ett genusperspektiv på några historiedidaktiska frågor. I Historien är nu- 

en introduktion till historiedidaktiken, Karlsson, K-G & Zander, U (red.) (2009), s241. 
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att knyta samman begrepp med. 139 Genom att eleverna får arbeta med könsnormer och dess 

förändring i relation till tv-reklamer är också målet att ett intresse för ämnet ska skapas. 

Reklamer på olika plattformar är något eleverna möter dagligen och har en förkunskap kring.  

Genom att studera tv-reklamer som förmedlare av könsnormer genom tiderna kan ett förändrat 

synsätt skapas kring reklamer, som eleverna tar med sig även utanför undervisningen.  

Enligt skolverket är syftet med historia inte endast att få en uppfattning om det förgångna utan 

även att ge en förståelse för dagens samhälle och perspektiv på framtiden.140 Då eleverna själva 

får studera den förändring som skett i användandet av könsnormer i tv-reklamer, är också målet 

att de ska identifiera bibehållande normer kring manligt och kvinnligt. Genom att låta eleverna 

jämföra äldre reklamer med nutidens kan inte bara jämställdhetsutvecklingen som skett 

tydliggöras, utan även vilket arbete som fortfarande finns kvar att utföra.  

 

  

 
139 Bronäs, A och Runebou, N (2010) Ämnesdidaktik- en undervisningskonst, s118-119 
140 Ämne- historia, Skolverket. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-

amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje

ctCode%3DHIS%26courseCode%3DHISHIS01a1%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor

_HISHIS01a1 (Hämtad 2020-01-06)  
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11 Källförteckning 
 

11.1 De granskade reklamerna 
 

1950s Gillette Satinless Razor Blue Blades- 

https://www.youtube.com/watch?v=XHxh_7UJDUY (Hämtad 2019-11-24) 

 

1957 Lady Schick Electric Shaver - https://www.youtube.com/watch?v=6-DULRQZUAI 

(Hämtad 2019-11-24)  

 

1972 Lady Remington Electric Shaver- https://www.youtube.com/watch?v=eWiyfuk-SX0 

(Hämtad 2019-11-24) 

 

I liked the shaver so much I bought the company- Remington Ad 1979- 

https://www.youtube.com/watch?v=qf22bddvLnc (Hämtad 2019-11-24) * 

 

Gillette for Women Commercial 1998 - https://www.youtube.com/watch?v=5H2e9f4nfz0 

(Hämtad 2019-11-24)  

 

Gillette Mach 3 Razors 2000 Commercial- https://www.youtube.com/watch?v=Xom8K9-

od48 (Hämtad 2019-11-24) 

 

My Skin. My Way Stories- Gillette Venus- 

https://www.youtube.com/watch?v=RxbZsZ5mOQM (Hämtad 2019-11-24)  

 

The Best Men Can Be | Gillette (Short Film)- 

https://www.youtube.com/watch?v=koPmuEyP3a0 (Hämtad 2019-11-24) 
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12 Förteckning av tablåer och diagram 
 

Diagram 1:  Linjediagram som visar resultatet av medvetenhetsskalan för de manliga respektive 

kvinnliga reklamfilmerna.  

Tablå 1: Tablå över de manliga respektive kvinnliga egenskaper som framhävs under 50-talet, 

enligt tidigare forskning.  

Tablå 2: Tablå över de manliga respektive kvinnliga egenskaper som framhävs under 70-talet, 

enligt tidigare forskning 

Tablå 3: Tablå över de manliga respektive kvinnliga egenskaper som framhävs under 90-talet, 

enligt tidigare forskning.  

Tablå 4: Tablå över sammanställning av nyckelorden från respektive studerade reklamfilmer.  
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