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Abstract

From anonymous to androgynous
A qualitative study on brand gender and androgyny in brand communication

Traditional binary gender stereotypes are increasingly being challenged by gender fluid

expressions in an ongoing global societal shift that is particularly noticeable in Sweden.

Parallel with this societal change, previous research on how brands communicate gender

expressions is also being challenged, which enables an increased number of brand gender

positions. Although an androgynous brand gender position is described as the most

favorable, it is so far relatively unexplored. From a management perspective, the study

thus explores brand gender and how it can be expressed in brand communication, with a

focus on androgynous brand gender. With a theoretical framework consisting of symbolic

brand communication and a gender perspective on brand personality, the brand gender of

two Swedish fashion brands is analyzed through a multimodal analysis from a social

semiotic perspective. The analysis shows that one brand has an androgynous brand

gender with masculine elements, and one has a partly androgynous and partly feminine

brand gender. Based on this result, it is concluded that androgyny can be communicated

in several different ways, and that the brand gender position is not necessarily determined

by the product of the brand. Finally, the study supplies knowledge on how strategic

communicators with communicative means can contribute to a favorable interpretation of

a brand gender.

Keywords: androgyny, brand gender, brand personality, fashion brand, multimodal

analysis, social semiotics, symbolic brand communication

Number of characters incl. spaces: 98 612



Sammanfattning

Från anonym till androgyn
En kvalitativ studie om varumärkesgenus och androgynitet i varumärkeskommunikation

Traditionella binära könsstereotyper utmanas idag allt mer av könsöverskridande uttryck i

ett pågående globalt samhällsskifte som i synnerhet märks av i Sverige. Parallellt med

detta samhällsskifte utmanas även tidigare forskning i hur varumärken kommunicerar

könsuttryck, vilket möjliggör för ett ökat antal varumärkesgenuspositioner. Trots att en

androgyn genusposition beskrivs som mest gynnsam är denna hittills relativt outforskad.

Ur ett managementperspektiv undersöker studien därmed varumärkesgenus och hur det

kan ta uttryck i varumärkeskommunikation, med fokus på androgyna varumärkesgenus.

Med ett teoretiskt ramverk bestående av symbolisk varumärkeskommunikation och ett

genusperspektiv på varumärkespersonlighet analyseras två svenska modevarumärkens

varumärkesgenus genom en multimodal analys ur ett socialsemiotiskt perspektiv.

Analysen visar att ett varumärke har ett androgynt varumärkesgenus med maskulina

inslag, och ett har delvis androgynt och delvis feminint varumärkesgenus. Utifrån detta

resultat dras slutsatsen att androgynitet kan framställas på flera olika sätt, samt att

varumärkets produkt inte nödvändigtvis avgör dess varumärkesgenusposition. Slutligen

bidrar studien med kunskap om hur strategiska kommunikatörer med kommunikativa

medel kan influera till en gynnsam tolkning av ett varumärkesgenus.

Nyckelord: androgynitet, modevarumärke, multimodal analys, socialsemiotik, symbolisk

varumärkeskommunikation, varumärkesgenus, varumärkespersonlighet

Antal tecken inkl. mellanslag: 98 612



Innehållsförteckning

1. Inledning 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Problemformulering 2
1.3 Syfte och frågeställningar 3
1.4 Disposition 4

2. Teori och tidigare forskning 5
2.1 Meningsskapande kommunikation 5
2.2 Symbolisk varumärkeskommunikation 6

2.2.1 Emotionell varumärkeskommunikation 7
2.2.2 Varumärkespersonlighet 8

2.3 Varumärkesgenus 9
2.3.1 Androgynt varumärkesgenus 11

3. Metod 14
3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 14
3.2 Analysmaterial 15

3.2.1 Urval och avgränsningar 15
3.2.2 Studiens empiriska exempel 17

3.3 Analysmetod 17
3.3.1 Det socialsemiotiska perspektivet 18
3.3.2 Multimodal analys 19
3.3.3 Semiotiska resurser och dess betydelsepotentialer 20

4. Analys 23
4.1 Multimodal analys av Odeur 23

4.1.1 Ett illaluktande budskap? 23
4.1.2 Kontraster uppmärksammar femininitet och maskulinitet 25
4.1.3 Androgyna uttryck genom posering och kontakt 28
4.1.4 Oåtkomliga ansiktsuttryck framhäver maskulinitet 31

4.2 Multimodal analys av Hope 34
4.2.1 Självsäkert och hoppfullt 34
4.2.2 Mötet mellan det självklara och det okonventionella 35
4.2.3 Varumärke eller vän? 39
4.2.4 Det androgyna utmanar det anonyma 42

5. Diskussion och slutsatser 46



5.1 Odeurs och Hopes varumärkesgenus 46
5.2 Implikationer för strategisk kommunikation 48
5.3 Förslag på vidare forskning 50

6. Referenser 51

7. Bilagor 56
Bilaga 1: Frågemall Bildanalys 56
Bilaga 2: Frågemall Typografisk logotypanalys 57
Bilaga 3: Frågemall Grafisk logotypanalys 58
Bilaga 4: Odeur – Logotyp 59
Bilaga 5: Odeur – Bilder 60
Bilaga 6: Hope – Logotyp 63
Bilaga 7: Hope – Bilder 64



1. Inledning

I nedanstående inledande avsnitt kontextualiseras studien genom en presentation av

dess bakgrund följt av problemformulering, syfte och frågeställningar. Genomgående

i avsnittet motiveras studiens relevans för strategiska kommunikatörer och koppling

till strategisk kommunikation som forskningsfält. För att guida läsaren genom studien

redogörs avslutningsvis den övergripande dispositionen.

1.1 Bakgrund

I ett pågående och världsomspännande samhällsskifte utmanas traditionella, binära

könsstereotyper allt mer av nya, mer flytande och gränsöverskridande könsuttryck (t.

ex. Gosling, 2018; Watson, 2021). Detta skifte drivs inte minst av den unga

generationen, Generation Z, som i första hand identifierar sig som fristående individer

snarare än genom traditionella könsnormer (Cable, 2019). Den yngre generationen

sätter numera krav på att företag ska efterfölja och anpassa sig till denna

samhällsutveckling (Stefanyk, 2020). Fenomenet med mer flytande könsuttryck blir

särskilt intressant att studera utifrån en svensk kontext. Sverige ses nämligen ofta som

en internationell förebild när det kommer till jämställdhet, med en uttalat feministisk

regering och en lag mot könsdiskriminering (Svenska institutet, 2021). Dessutom ses

Sverige som en föregångare vad gäller könsöverskridande mode (Stockholms stad,

2020). Vidare beskriver Hofstede (1998) den svenska kulturen som en extremt

feminin kultur i sin kulturdimensionsteori, där nationskulturers maskulinitet och

femininitet mäts utifrån en binär skala. Den svenska kulturen sticker återigen ut, här

som den mest feminina kulturen i världen (Hofstede, 1998).

I linje med detta samhällsskifte utmanar ett växande antal varumärken, bland

annat inom modebranschen, de traditionella normerna. Modevarumärken inom både

lyxsegmentet och budgetkedjorna följer trenden genom att lansera unisexkollektioner
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och andra former av könsöverskridande koncept (t. ex. Caesar, 2021; Strömquist,

2017). Numera förväntar sig konsumenter att varumärken ska uttrycka sina

ståndpunkter i olika samhällsfrågor och det finns inte utrymme för neutralitet i

kontroversiella ämnen. Noterbart är att en problematik kan uppstå för varumärken

med kommersiella syften, och kritik gällande varumärkets legitimitet kan efterfölja de

kommunikationsinsatser som lanseras för att följa trenden (Vredenburg et al., 2020).

Samhällsutvecklingen av att inkludera mer gränsöverskridande könsuttryck

märks inte enbart av i praktiken utan även i teorin, och inte minst inom forskning i

varumärkeskommunikation som en del av strategisk kommunikation. Inom detta

forskningsfält riktas särskilt intresse till begreppet varumärkesgenus, som syftar till

att ett varumärke tilldelas en specifik genusposition genom en analys av varumärkets

egenskaper och personlighetsdrag (Lieven, 2018). Den tidigare forskningen om

varumärkesgenus baseras på en binär skala där genuspositionen hos ett varumärke

endast kan uttryckas vara antingen feminin eller maskulin (t. ex. Rosenbaum-Elliott et

al., 2018). Detta perspektiv på varumärkesgenus utmanas numera av ny forskning

som grundas i antagandet att feminina och maskulina personlighetsdrag kan

samexistera. Denna utveckling i forskningen innebär att varumärkesgenus inte enbart

kan positioneras som feminint eller maskulint, utan även som androgynt eller

odifferentierat, vilket öppnar upp för möjligheten att undersöka fyra positioner av ett

varumärkesgenus istället för två (Grohmann, 2009; Lieven, 2018).

1.2 Problemformulering

Att skapa en stark varumärkesgenusposition är fördelaktigt och ligger i strategiska

kommunikatörers intresse, eftersom det leder till stärkt lojalitet gentemot varumärket

(Vacas de Carvalho et al., 2020). Vidare visar tidigare forskning (t. ex. Lieven, 2018)

att androgyna varumärkesgenus är den mest framgångsrika positionen att inneha. Den

är överlägsen både fullständigt feminina och fullständigt maskulina varumärkesgenus,

medan ett odifferentierat varumärkesgenus däremot är den mest underlägsna

positionen då denna består av både svag femininitet och svag maskulinitet (Lieven,

2018). Samtidigt som en androgyn varumärkesgenusposition beskrivs vara mest
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fördelaktig finns dock beaktansvärda kunskapsluckor i forskningen när det kommer

till att identifiera just androgyna varumärkesgenus (Grohmann, 2009; Ulrich et al.,

2011). Vidare resonerar tidigare forskning att denna kunskapslucka vad gäller

androgyna varumärkesgenus kan bero på den dåvarande bristen på androgyna

könsroller i samhället. Ett samhällsskifte som välkomnar androgyna personligheter

och könsroller skulle således vara fördelaktigt för att vidare undersöka och fylla

kunskapsluckan kring androgyna varumärkesgenus (Grohmann, 2009). Den tidigare

forskningen är dessutom övervägande kvantitativ vilket motiverar oss till att bidra

med ett kvalitativt perspektiv på varumärkesgenus. Vidare definierar Hallahan et al.

(2007, s. 3) strategisk kommunikation som ‘‘the purposeful use of communication by

an organization to fulfill its mission’’. Studien blir därmed relevant för forskning i

strategisk kommunikation eftersom den utgår från ett managementperspektiv medan

tidigare forskning om varumärkesgenus till stor del haft ett konsumentperspektiv.

Vidare blir studien relevant för strategisk kommunikation i digitala medier eftersom

det empiriska analysmaterialet är ett fall av digital varumärkeskommunikation.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien blir således att öka förståelsen för hur ett varumärkesgenus kan

uttryckas i visuell och språklig varumärkeskommunikation, samt vilka semiotiska

resurser som kan bidra till att förmedla en androgyn varumärkesgenusposition. Vidare

syftar studien till att öka förståelsen för hur varumärkesgenus kan användas som en

medveten kommunikationsstrategi av strategiska kommunikatörer. För att uppfylla

syftet ämnar vi till att besvara följande frågeställningar:

● Hur kan det visuella och det språkliga uttrycket i olika

varumärkesgenusdimensioner bidra till en viss varumärkesgenusposition?

● Hur kan strategiska kommunikatörer använda semiotiska resurser för att

påverka till en tolkning av att varumärket innehar en androgyn

varumärkesgenusposition?
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1.4 Disposition

Uppsatsen består av fem kapitel och är strukturerad enligt följande. Inledningsvis

presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar mot bakgrund av

en samhällelig och teoretisk kontext. I detta kapitel presenteras även studiens relevans

för både praktiker och forskare i fältet strategisk kommunikation. I kapitlet Teori och

tidigare forskning introduceras studiens teoretiska referensram och den tidigare

forskningen om varumärkesgenus och varumärkespersonlighet som symbolisk

varumärkesstrategi. I kapitlet Metod beskrivs och motiveras studiens urval och

avgränsningar, empiriska analysmaterial och den multimodala analysmetoden ur ett

socialsemiotiskt perspektiv. Här presenteras även relevanta semiotiska resurser och

dess betydelsepotentialer. I kapitlet Analys redogörs studiens djupgående analyser av

det empiriska materialet utifrån det teoretiska ramverket. Fortsättningsvis diskuteras

och sammanfattas analysresultatet i kapitlet Diskussion och slutsatser, mot bakgrund

av studiens syfte och frågeställningar. Diskussionen leder avslutningsvis till slutsatser

och resonemang kring studiens praktiska och teoretiska kunskapsbidrag samt förslag

på vidare forskning.
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2. Teori och tidigare forskning

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska inramning samt relevant tidigare

forskning. Det sistnämnda blir särskilt relevant för studien då tidigare forskning

ytterligare påvisar den kunskapslucka som identifierades i avsnitt 1. Inledningsvis

presenteras den meningsskapande synen på kommunikation, följt av en redogörelse

av symbolisk varumärkeskommunikation. Avslutningsvis presenteras forskning om

varumärkespersonlighet utifrån ett genusperspektiv samt den teoretiska utvecklingen

från två till fyra varumärkesgenus.

2.1 Meningsskapande kommunikation

Kommunikation kan ses ur ett antal olika perspektiv. Ett traditionellt synsätt på

kommunikation är transmissionsperspektivet, vilket ser kommunikation som en linjär

process med en avsändare och en mottagare. Inom detta perspektiv anses sändaren ha

kontroll över det budskap som de planerade kommunikationsinsatserna ska förmedla,

medan mottagaren av kommunikationen innehar en mer passiv roll (Gulbrandsen &

Just, 2020). Denna studie frångår detta traditionella perspektiv på kommunikation och

utgår istället från ett meningsskapande, eller rituellt, perspektiv.

Gulbrandsen och Just (2020) menar att anhängare av det meningsskapande

perspektivet på kommunikation utgår ifrån antagandet att det inte finns en objektiv

verklighet, utan att verkligheten skapas av människors subjektiva tolkningar. Inom det

meningsskapande perspektivet fastställs mening genom den dialog som uppstår två

eller fler betraktare emellan, och budskapet kan således inte kontrolleras till lika hög

grad av sändaren. Vidare främjar det moderna samhällets teknologiska utveckling och

digitalisering denna meningsskapande process, eftersom tillgängligheten av

kommunikationsmaterial och möjligheten till dialog ökar genom exempelvis

användandet av sociala medier (Falkheimer & Heide, 2018).
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Vidare menar Weick (1995) att människor strävar efter att strukturera och

skapa förståelse av det för oss okända. Meningsskapande handlar således om hur

människor genom språk och tolkningar omvandlar svårförstådda omständigheter till

meningsfulla och verkliga situationer. Det engelska uttrycket sensegiving, att ge

mening, innebär att avsändaren kan göra ett försök till att påverka hur människor

tolkar och skapar mening av en kommunikationsinsats. Detta försök till påverkan sker

genom medvetna val av inramning och sammanhang i exempelvis bild och text

(Weick, 1995). Sensegiving går därmed i linje med att strategiska kommunikatörer

gör medvetna och målinriktade val i skapandet av kommunikationsinsatser i strävan

efter tillfredsställande resultat. Detta sker inte minst inom det nedan presenterade

forskningsområdet varumärkeskommunikation.

2.2 Symbolisk varumärkeskommunikation

Inom forskningsfältet strategisk kommunikation är varumärkeskommunikationsteori

ett centralt forskningsområde. I varumärkeskommunikation kan varumärken

kategoriseras som antingen funktionella varumärken med låg involveringsgrad från

konsumenter, eller som symboliska varumärken med hög involveringsgrad från

konsumenter (Rosenbaum-Elliott et al., 2018). Symbolisk varumärkeskommunikation

innebär att varumärken ses som menings- och identitetsskapande resurser för

människor som konsumerar symboliska varumärken. Konsumenterna skapar och

återskapar då ständigt sin identitet genom de symboliska värden som symboliska

varumärken tillhandahåller (Elliott & Davies, 2006).

Som sociala varelser influerar människor varandra till att konsumera

varumärken som symboliserar vissa värderingar för att på ett effektivt sätt kunna

uttrycka en viss identitet. Identiteten ska på så vis överensstämma med andra

individer i en samhällsgrupp som man önskar inkluderas i (Saviolo & Marazza,

2013). För att ett symboliskt varumärke ska kunna tillhandahålla identitetsskapande

resurser på ett effektivt sätt betonar Hatch och Schultz (2008) vikten av att

organisationens strategiska vision, den organisatoriska kulturen och intressenternas

bild av organisationen överensstämmer med varandra. Eftersom konsumenter är en
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viktig intressent till många organisationer är det av stor vikt att den strategiska

visionen bakom ett symboliskt varumärke överensstämmer med den bild som

konsumenterna har av organisationen. I ett sådant fall blir människor mer benägna att

använda varumärket i sitt menings- och identitetsskapande, samtidigt som den

symboliska varumärkesstrategin effektivt differentieras gentemot konkurrerande

varumärken på marknaden.

2.2.1 Emotionell varumärkeskommunikation

Ett sätt att humanisera ett varumärke och göra det mer identifierbart för potentiella

konsumenter är genom att använda emotionell varumärkeskommunikation som en

symbolisk varumärkesstrategi. Emotionell varumärkeskommunikation handlar om att

utforska människors omedvetna och känslomässiga aspirationer för att kunna nå

individerna på ett djupgående emotionellt plan och etablera en långvarig relation

mellan individ och varumärke (Gobé, 2001). Ett varumärke har en unik möjlighet att

uppnå detta eftersom emotionell varumärkeskommunikation fokuserar på människors

strävan efter att uppnå känslomässig belåtenhet framför materiell tillfredsställelse

(Gobé, 2001, 2007), vilket kopplar an till symbolisk varumärkeskommunikation.

Vidare konstaterar Carlén och von Essen (2010) att emotionell

varumärkeskommunikation ska skapa igenkänning och identifiera känslor som

personer tidigare upplevt för att tillfredsställa och underlätta deras identitetsskapande

process. Enligt Gobé (2007) innebär en förståelse av människors omedvetna och

känslomässiga aspirationer att kommunikationspraktiker kan skapa innovativ och

fängslande varumärkeskommunikation, vilket i sin tur resulterar i en effektiv

differentiering gentemot andra konkurrerande varumärken på marknaden. För att

lyckas bör strategiska kommunikatörer ställa sig frågor om varumärket som

exempelvis besvarar vad varumärkets passion är, vem passionen ska delas med och

om varumärket innehar en trovärdighet. Med dessa frågor är det möjligt att etablera

varumärkets emotionella personlighet och identitet.

Med en väletablerad emotionell varumärkesidentitet kan ett varumärke skapa

identitetsskapande resurser som bemöter människors känslomässiga aspirationer
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(Gobé, 2007). Vidare menar Wong (2019) att ett av de mest framgångsrika

tillvägagångssätten för kommunikationspraktiker att bygga en effektiv emotionell

varumärkesstrategi på är genom att utforma en varumärkespersonlighet som

människor kan relatera och knyta an till.

2.2.2 Varumärkespersonlighet

Aaker (1996) fastställer att en varumärkesidentitet med attribut som ger varumärket

syfte och mening dels utgörs av en kärnidentitet och dels en utökad identitet. I

varumärkets kärnidentitet finns de tidlösa och konstanta attributen av varumärket som

är mest troliga att föras vidare vid exempelvis lansering på nya marknader. Den

utökade identiteten inkluderar däremot både psykiska och fysiska element som förser

varumärket med nyansering, textur och fullständighet (Aaker, 1996; Wong, 2019).

Fortsättningsvis presenterar Aaker (1996) fyra perspektiv på den utökade

varumärkesidentiteten som kommunikationspraktiker bör överväga i sin strävan efter

att skapa en tydlig bild av varumärkets värderingar, med ett flertal dimensioner

grupperade kring vardera perspektiv. Dessa fyra perspektiv är: (1) varumärke som

produkt, (2) varumärke som organisation, (3) varumärke som person och (4)

varumärke som symbol.

Denna studie fokuserar på perspektivet varumärke som person, på engelska

brand as person, som innebär att varumärket upplevs ha en personlighet och kan likt

en människa bli konsumentens vän, även kallat varumärke som vän (Aaker, 1996;

Lieven, 2018). Faurholt Csaba och Bengtsson (2006) konstaterar att varumärken

måste präglas av mänskliga personlighetsdrag för att sticka ut och bli framgångsrika.

De menar även att implementering av varumärkespersonlighet har kommit att bli en

av de dominerande strategierna för att uppnå differentiering inom marknadsföring och

varumärkeskommunikation. Att använda varumärkespersonlighet som strategi

innebär att varumärket uppfattas ha mänskliga personlighetsdrag som att exempelvis

vara kompetent, aktiv, humoristisk, formell eller ungdomlig (Aaker, 1996). Lieven

(2018) menar därtill att en unik relation mellan varumärket och konsumenten uppstår

när varumärket agerar som konsumentens vän. Till skillnad från relationer mellan
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människor accepteras konsumentens tillgivenhet alltid av varumärket och potentiell

avvisning blir en faktor som inte behöver övervägas. Framgångsfaktorer som ökad

varumärkeslojalitet, identifiering, tillit och köpavsikt kan således uppstå genom att

göra varumärket till en person med en varumärkespersonlighet (Lieven, 2018).

Vidare visar tidigare forskning hur olika personlighetsdrag kan sorteras i

följande fem dimensioner av en varumärkespersonlighet: uppriktighet, spänning,

kompetens, sofistikering eller robusthet (D. Aaker, 1996; J. Aaker, 1997). Redan i

denna modell kommer varumärkesforskningen i kontakt med begreppen feminint och

maskulint, vilket kommer att redogöras för mer djupgående i avsnitt 2.3. I D. Aakers

(1996) och J. Aakers (1997) fem dimensioner beskrivs feminint nämligen som ett

personlighetsdrag inom dimensionen sofistikering, medan maskulint presenteras som

ett personlighetsdrag inom dimensionen robusthet. Aaker (1997) påpekar att just

dessa två dimensioner, sofistikering och robusthet, skiljer sig från de övriga tre. Hon

resonerar kring att dessa två dimensioner reflekterar idealiserade personlighetsdrag

som människor önskar inneha, snarare än sådana som människor innehar i realiteten.

Detta kopplar återigen an till symboliska varumärken, och vikten av att strategiska

kommunikatörer möjliggör identitetsskapande genom att använda en attraktiv

varumärkespersonlighet som symbolisk varumärkesstrategi.

2.3 Varumärkesgenus

Då begreppet genus samt olika grader av femininitet och maskulinitet är centrala i

denna studie, är det av relevans att initialt definiera dessa begrepp för att klargöra

studiens utgångspunkt. Enligt Världshälsoorganisationen (u.å) beskrivs begreppet

genus enligt följande:

Genus hänvisar till egenskaper hos kvinnor, män, flickor och pojkar som är
socialt konstruerade. Detta inkluderar de normer, beteenden och roller som
är associerade med att vara kvinna, man, flicka eller pojke, samt deras
relationer med varandra. Som en social konstruktion varierar genus från
samhälle till samhälle och kan förändras över tid (u.å, egen översättning).
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Genus är således ett social konstruerat fenomen som tar form genom kommunikation

individer emellan, och skiljer sig från en människas biologiska kön. För att beskriva

de socialt konstruerade förväntningarna förknippade med människors kroppar bland

annat vad gäller karaktärsdrag, används traditionellt begreppen femininitet och

kvinnlighet samt maskulinitet och manlighet (Dahl, 2016).

Vidare definierar Friedmann (2019) skillnaderna mellan kropp, könsidentitet

och könsuttryck. Det förstnämnda inkluderar en människas fysiska aspekter såsom

hormonnivåer, kromosomer och könsorgan, medan könsidentitet handlar om det

socialt konstruerade genus en person identifierar sig med. Vad gäller könsidentitet är

även begreppet ickebinär av vikt, eftersom det innebär att en person kan identifiera

sig som varken man eller kvinna, som både och eller inget alls. Därefter beskriver

Friedmann (2019) begreppet könsuttryck som en utseendemässig aspekt av de sociala

konstruktioner som genus innebär, där kläder är en central uttrycksform. Mot

bakgrund av dessa väsentliga skillnader mellan fysisk kropp och genus är det av vikt

att tydliggöra att denna studie fokuserar på kommunikationen av genus, som social

konstruktion, och därmed inte människors biologiska kön.

Allt fler forskare i varumärkeskommunikationsteori har under de senaste

decennierna studerat genus i relation till symbolisk varumärkeskommunikation och

varumärkesstrategi. I och med genusbegreppets direkta koppling till människor och

mänskliga egenskaper blir det ett sätt att, likt emotionell varumärkeskommunikation

och varumärkespersonlighet, humanisera ett varumärke. Inom denna forskning har på

senare tid det engelska begreppet brand gender myntats (t. ex. Lieven, 2018; Ulrich et

al., 2011), ett begrepp som innebär att tilldela ett varumärke en specifik genusposition

genom genusbetingade egenskaper och personlighetsdrag. Då det i skrivande stund

finns en avsaknad av svenska studier där en svensk översättning av begreppet brand

gender används har författarna till denna studie valt att översätta begreppet till att på

svenska tala om varumärkesgenus.
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2.3.1 Androgynt varumärkesgenus

Begreppet androgyn består av en kombination av de grekiska orden andros (man) och

gyne (kvinna), och används för att beskriva en kombination av stereotypt kvinnliga

och stereotypt manliga egenskaper (Lieven, 2018). Till skillnad från utgångspunkten

att femininitet och maskulinitet befinner sig på varsin ände av en binär skala betyder

androgynitet att kvinnliga och manliga egenskaper existerar parallellt med och

oberoende av varandra. Androgyna personligheter kan alltså exempelvis utgöras av

“omhändertagande fäder eller ambitiösa, självständiga kvinnor” (Grohmann, 2009, s.

116). Androgynitet är ett relativt nytt begrepp inom forskning om femininitet och

maskulinitet (Lieven, 2018), och således även inom varumärkeskommunikationsteori,

då större delen av den tidigare forskningen om varumärkesgenus utgår från antingen

en helt feminin eller en helt maskulin genuspositionering (t. ex. Kotler et al., 2017;

Rosenbaum-Elliott et al., 2018). En av de första forskarna att studera ett varumärkes

genusposition utifrån ett androgynt perspektiv är Bianca Grohmann (2009) som i sin

studie presenterar ett utvecklat ramverk som gör det möjligt att positionera ett

varumärkes varumärkesgenus utifrån fyra varumärkesgenuskategorier. Dessa fyra

kategorier frångår det traditionella antagandet att en fullständigt feminin respektive

fullständigt maskulin genuspositionering är två ytterligheter på en binär skala.

Grohmanns (2009) ramverk baseras på Bems (1974) tidigare forskning om

androgynitet i psykologi. Ramverket består av följande fyra kategorier av

varumärkesgenus: feminint (hög femininitet och låg maskulinitet), maskulint (hög

maskulinitet och låg femininitet), androgynt (hög femininitet och hög maskulinitet)

samt odifferentierat varumärkesgenus (låg femininitet och låg maskulinitet). I och

med den symboliska varumärkeskommunikationens betydande roll i människors

identitetsskapande processer, beskrivet i avsnitt 2.2, går det att argumentera för att

denna nya kategorisering av varumärkesgenus är relevant för både människor och

varumärken i dagens samhälle. Detta eftersom att den binära uppdelningen av genus

idag upplevs tämligen utdaterad, medan ickebinära och mer flytande genusidentiteter

tar allt större plats i samhället (Cable, 2019).
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För att kunna kategorisera varumärken utifrån dessa fyra varumärkesgenus

presenterar Grohmann (2009) två grupper om sex genusbetingade personlighetsdrag

som associeras med femininitet respektive maskulinitet. De personlighetsdrag som

enligt hennes studie upplevs vara feminina är: uttrycker ömma känslor, ömtålig,

graciös, känslig, ljuvlig och ömsint. De maskulint betingade personlighetsdragen

beskrivs vara: äventyrlig, aggressiv, modig, djärv, dominerande och robust. Vidare

presenterar Ulrich et al. (2011) en modell för att beskriva vad ett varumärkesgenus

utgörs av genom att dela upp dess beståndsdelar i sex dimensioner, se figur 1 nedan.

Figur 1. Modifierad från “Brand Gender and Its Dimensions”, av I. Ulrich, E. Tissier-Desbordes och P.
L. Dubois, 2011, European Advances in Consumer Research, 9(1), s. 141, http://www.acrwebsite.org/v
olumes/1007037/eacr/vol9/E-09.

Ett varumärkesgenus består således av följande sex dimensioner: (1) genusbetingade

attribut i varumärkeskommunikation, (2) genusbetingad varumärkespersonlighet, (3)

genusbetingat varumärkesnamn, (4) genusbetingade attribut i logotyp, (5)

genusbetingad produktnytta och (6) genus på varumärkets huvudsakliga användare.

Varumärkesgenusdimensionerna innefattar således dels aspekter med ett tydligt fokus

på varumärkeskommunikation ur ett managementperspektiv (dimension 1-4), och

dels konsumentorienterade aspekter med ett produktfokus (dimension 5-6). Utifrån

studiens utgångspunkt i ett managementperspektiv går det därmed att argumentera för

att de fyra förstnämnda dimensionerna är av högre relevans att undersöka i denna

studie än de två sistnämnda.

Tidigare forskning har dock svårt att identifiera varumärken med en androgyn

varumärkesgenusposition (Grohmann, 2009; Ulrich et al., 2011), vilket visar på ett
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gap i forskningen vad gäller just denna kategori av varumärkesgenus. Grohmann

(2009) menar att denna kunskapslucka kan bero på den tidigare bristen på androgyna

könsroller och normbrytande könsuttryck i samhället. Vidare identifierar hon en

möjlighet för vidare forskning inom ämnet i takt med att samhället utvecklas till att ge

allt mer utrymme till androgyna personligheter. Kunskapsluckan blir särskilt

intressant mot bakgrund av den forskning som visar att androgyna varumärkesgenus

är överlägsna helt maskulina och helt feminina sådana. I samma studie visas den

odifferentierade varumärkesgenuspositionen vara minst framgångsrik eftersom att

denna både innebär en svag femininitet och en svag maskulinitet (Lieven, 2018).

Vidare konstaterar även Vacas de Carvalho et al. (2020) vikten av en stark

positionering vad gäller varumärkesgenus eftersom att det främjar konsumenters

symboliska identitetsskapande och varumärkeslojalitet.

Varumärkesgenusdimensionerna av Ulrich et al. (2011), tillsammans med

Grohmanns (2009) genusbetingade personlighetsdrag och tvådimensionella ramverk

av varumärkesgenuskategorier, möjliggör således för en utförlig analys av

varumärkesgenus. Mot bakgrund av den ovan beskrivna kunskapsluckan, tillsammans

med kläders symboliska roll i människors könsuttryck och identitetsskapande, blir en

analys av varumärkesgenus hos explicit könsöverskridande modevarumärken särskilt

intressant.
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3. Metod

I detta avsnitt presenteras studiens vetenskapsteoretiska ansats, en redogörelse av det

empiriska materialet samt de urval och avgränsningar som genomförts. Därefter

beskrivs studiens socialsemiotiska perspektiv och multimodala analysmetod.

Genomgående i avsnittet förs reflektioner kring de möjligheter och begränsningar

metoden innebär. I enlighet med analysmetoden beskrivs avslutningsvis de semiotiska

resurser och dess betydelsepotentialer, vilka utgör analysmetodens kodningssystem

och praktiska tillämpning.

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats

För att studera varumärkesgenus, inom ramen för varumärkeskommunikationsteori

och således strategisk kommunikation som forskningsfält, utgår denna studie från ett

konstruktionistiskt och interpretivistiskt synsätt på verklighet och kunskap. Ur ett

ontologiskt perspektiv och med det socialkonstruktionistiska synsättet ses världen och

verkligheten som socialt konstruerad, och därmed beroende av kommunikation och

sociala aktörer (Heide & Simonsson, 2014).

Studiens subjektiva verklighetsuppfattning linjerar med det teoretiska

ramverket eftersom detta betonas av subjektiva tolkningar av symbolisk

kommunikation och socialt konstruerade normer om könsuttryck. Utifrån ett

epistemologiskt perspektiv innebär det socialkonstruktionistiska synsättet således att

vi som forskare, i egenskap av sociala aktörer och medskapare av den subjektiva och

socialt konstruerade verkligheten, spelar en framträdande roll i studiens

kunskapsproduktion. Den kvalitativa forskningens utrymme för subjektiv tolkning har

dock kritiserats, inte minst på grund av dess bristande möjlighet till generaliserbarhet.

Samtidigt beskrivs kvalitativ forskning dock vara en förutsättning för utvecklingen av

ny, detaljrik och kontextberoende kunskap (Heide & Simonsson, 2014). En kvalitativ
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ansats, där ett fåtal enheter studeras i relation till den helhet de är en del av, linjerar

således med det kunskapsgap om androgyna varumärkesgenus som studien berör.

3.2 Analysmaterial

I studiens analys kommer två svenskgrundade modevarumärken att analyseras med en

multimodal analysmetod utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv. Nedan följer en

beskrivning av det urval och de avgränsningar som skett vid sorteringen av analysens

empiriska material mot bakgrund av studiens teoretiska ramverk, samt en presentation

av studiens empiriska exempel.

3.2.1 Urval och avgränsningar

Med studiens kvalitativa ansats i åtanke bör mängden empiri inte vara för stor

eftersom genomförandet av en djupgående analys av materialet då försvåras. Den

begränsade mängden empiri måste dock vara informationsrik och relevant för studien,

vilket kan säkerställas genom ett målmedvetet urval. Ett målmedvetet urval innebär

att empiri strategiskt samlas in och avgränsas baserat på studiens resurser,

frågeställningar och syfte (Emmel, 2013), vilket implementerats av författarna av

denna studie. Denna urvalsmetod kan dock bli kritiserad eftersom forskaren har makt

att välja empiri som kan gynna eller missgynna annan empiri. Således är tydliga

kriterier för det målmedvetna urvalet ytterst viktigt.

Som beskrivet i avsnitt 1 uppfattas Sverige som en föregångare gällande

androgynt mode (Stockholms stad, 2020; Strömquist, 2017), och svenska

modevarumärken blir därmed särskilt intressanta att studera i relation till syftet att

undersöka androgyna varumärkesgenus. Det målmedvetna kriterieurvalet för vilka

varumärken som skulle analyseras bestod således av att varumärkena skulle agera i en

svensk kulturkontext, vara modevarumärken, samt uttryckligen kommunicera att

deras produkt och vision är könsöverskridande, androgyn eller unisex. I avsnitt 3.3.2

presenteras den analysmetod som tillämpas, den multimodala analysmetoden, men

det bör nämnas att avgränsningen av det empiriska materialet påverkats av denna
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analysmetod. I multimodal analys analyseras mer än en uttrycksform, exempelvis

både text, bild, och ljud (Rasmussen, 2014). Detta innebar att två olika uttrycksformer

i form av de två varumärkenas logotyper (Bilaga 4 & 6) och varumärkesnamn, samt

tre fotografiska bilder från vardera varumärke (Bilaga 5 & 7) valdes ut.

Uttrycksformerna valdes eftersom de tillsammans omfattar de fyra genusbetingade

dimensionerna varumärkeskommunikation, varumärkespersonlighet, logotyp och

varumärkesnamn i varumärkesgenusmodellen av Ulrich et al. (2011) presenterad i

avsnitt 2.3.1. De ger således en nyanserad bild av varumärkenas varumärkesgenus.

Logotyper och bilder hämtades från varumärkenas respektive hemsidor och sociala

medier. Vidare krävdes tydliga kriterier i det målmedvetna urvalet kring innehållet i

de bilder som skulle analyseras från vardera varumärke. Detta för att undvika

favorisering av ett av de empiriska exemplen (Silverman, 2010), samt risken att

empirin från de olika varumärkena skulle inneha olika mängder informationsrikt

innehåll och således resultera i analyser av varierande kvalitet.

Det mest centrala målmedvetna kriterieurvalet gällande vad bilderna skulle

innehålla är att människor, eller mänskliga element såsom personlighetsdrag, skulle

närvara. Detta kriterieurval underlättar för analysen av varumärkesgenus eftersom

personlighet och könsuttryck är mänskliga ting, och för att kunna analysera bilderna

utifrån Grohmanns (2009) genusbetingade personlighetsdrag presenterade i avsnitt

2.3.1. Kriterieurvalet är således grundat i studiens teoretiska inramning. Det andra

målmedvetna kriterieurval för bilderna innebar att de skulle vara publicerade inom en

rimlig tidsram för att inte vara irrelevanta för det aktuella fenomen som androgynitet i

den svenska kulturkontexten innebär. Det utvalda materialet är därför inte publicerat

tidigare än år 2017 eftersom det tidigare mer anonyma unisexmodet på Stockholms

modevecka detta år ersattes av allt mer androgyna uttryck (Strömquist, 2017).

Slutligen har en avgränsning skett då studien placeras inom forskningsfältet

varumärkeskommunikation och inte inom forskningsfälten genusvetenskap eller

modevetenskap. Vidare har studiens omfång avgränsats med hänsyn till den givna

tidsramen. Då studien placeras inom ramen för strategisk kommunikation i digitala

medier var det dessutom av relevans att det empiriska analysmaterialet tog digital
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form. Fortsättningsvis kan tilläggas att studien utgår ifrån ett managementperspektiv

på varumärkeskommunikation, och därmed inte från ett konsumentperspektiv. Vidare

identifierar båda författare sig som kvinnor och kan inneha en annan verklighetssyn

än människor med andra könsidentiteter. Nämnvärt leder alltså författarnas

könsidentitet till en oundviklig påverkan på studiens socialt konstruerade

kunskapsproduktion.

3.2.2 Studiens empiriska exempel

Ett av studiens två empiriska exempel är modevarumärket Odeur. Varumärket

grundades i Stockholm år 2006 av Petter Hollström som tillsammans med Gorjan

Lauseger designar Odeurs kollektioner av kläder, accessoarer och skor. Samtliga

kollektioner skapas med en unisex utgångspunkt i sin design (Odeur, u.åa). Att

varumärket har ett fokus på unisex framträder även på varumärkets hemsida där

kollektionerna inte kategoriseras utifrån manligt och kvinnligt, samt att samtliga

produkter bärs av både manliga och kvinnliga modeller (Odeur, u.åb).

Studiens andra empiriska exempel är det svenska modevarumärket Hope som

grundades år 2005. Idag leds Hope av designchef Frida Bard, och sedan lanseringen

av konceptet A New Standard år 2017 har Hope märkt samtliga plagg ur sina

kollektioner med både dam- och herrstorlekar. Detta för att underlätta för människor

att utforska hela varumärkets klädsortiment istället för att enbart handla enligt den

traditionella könsuppdelningen (Strömquist, 2017), då de menar att stil kommer före

genus (Hope, u.åa).

3.3 Analysmetod

Följande avsnitt beskriver det socialsemiotiska perspektivet samt multimodal analys

som kvalitativ analysmetod. Vidare behandlas analysens praktiska tillämpning genom

en redogörelse av relevanta semiotiska resurser och dess betydelsepotentialer.
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3.3.1 Det socialsemiotiska perspektivet

Inom det socialsemiotiska perspektivet intresserar man sig, som en vidareutveckling

av traditionell semiotik, på tecken och den bakomliggande symboliska mening som

kan uttolkas ur dessa. Det finns dock ett flertal grundantaganden som särskiljer det

socialsemiotiska perspektivet från den traditionella semiotiken.

Där traditionell semiotik fokuserar på betydelsen av enskilda symboler var för

sig lägger det socialsemiotiska perspektivet även en tonvikt vid den helhet som

skapas när kommunikativa delar samverkar. Vidare har betydelsen av symboler inom

traditionell semiotik en given denotativ respektive konnotativ mening baserad på fasta

konventioner (Rasmussen, 2014). Det skiljer traditionell semiotik från socialsemiotik

där meningsskapande snarare ses som en flexibel och social process formad av den

sociala kontexten (Wong, 2019). Vidare grundar sig socialsemiotiken på att mening

skapas genom den strategiska kommunikatörens aktiva val av semiotiska resurser, det

vill säga kommunikativa sätt att skapa mening såsom exempelvis färger, gester och

perspektiv. Dessa resurser väljs målmedvetet ut av den strategiska kommunikatören

utifrån dennes intresse och resursens lämplighet att bidra till det önskade

meningsskapandet utifrån den specifika kontexten (Ledin & Machin, 2020).

Användningen av semiotiska resurser resulterar alltså i en symbolisk tolkning och

inte i ett absolut återgivande av verkligheten. Exempelvis kan resurser bidra till att en

viss könsidentitet gestaltas, oberoende av modellens faktiska könsidentitet i

verkligheten. Den socialsemiotiska analysen i denna studie syftar därmed till att tolka

de resurser som valts av varumärkena Odeur och Hope för att förmedla maskulin,

feminin, odifferentierad eller androgyn symbolik.

Vidare utgår det socialsemiotiska perspektivet från att den meningsskapande

processen alltid är multimodal, vilket innebär att två eller fler kommunikativa

uttrycksformer har potential att jämbördigt bidra till det önskade meningsskapandet

(Klug, 2020; Wong, 2019). Socialsemiotiska studier är således tätt sammankopplade

till en multimodal analysmetod.
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3.3.2 Multimodal analys

För att praktiskt tillämpa det socialsemiotiska perspektivet används den multimodala

analysmetoden som fokuserar på att analysera en helhetsbild av en uttrycksform

snarare än en isolerad del (Ledin & Machin, 2020). I sin funktionella grammatik

presenterar Halliday (2013) tre metafunktioner som genom språk uppfyller

människans syfte med kommunikation. Språkets ideationella, interpersonella och

textuella metafunktioner har sedan utvecklats av forskare inom socialsemiotik och

multimodal analys till att även inkludera andra uttrycksformer, eller modes, än språk

(t.ex Jewitt & Oyama, 2001; Kress & Van Leeuwen, 2006). Rasmussen (2014)

poängterar att samtliga metafunktioner är av lika vikt, och att en multimodal analys

därmed avser att analysera hur samtliga metafunktioner tar uttryck i exempelvis en

bild. Den ideationella metafunktionen innebär att kommunikationen skapar

representation om världen bortom uttrycksformen, medan den interpersonella

metafunktionen innebär att kommunikationen skapar en relation mellan det avbildade

och den som tolkar det avbildade. Slutligen åsyftar den textuella metafunktionen de

kommunikativa delar som bidrar till att uttrycksformen bildar en förståelig helhet

(Jewitt & Oyama, 2001; Rasmussen; 2014). Utförandet av en analys med dessa

metafunktioner tar olika form bland olika forskare. Exempelvis grupperar och

analyserar Jewitt och Oyama (2001) olika semiotiska resurser under respektive

metafunktion. På så vis realiseras de tre metafunktionerna genom de semiotiska

resurser som framträder i uttrycksformen (Ledin & Machin, 2020). Utifrån den givna

tidsramen för studien kommer detta arbetssätt efterföljas.

Wong (2019) menar att en multimodal analys är särskilt användbar vid analys

av reklam eftersom den utforskar olika semiotiska resurser i uttrycksformen utan att

favorisera en viss del av budskapet. Vidare konstaterar Wong (2019) att den

multimodala analysen bidrar till uppdagandet av hur semiotiska resurser i olika

uttrycksformer resulterar i meningsskapande för den som tolkar uttrycksformen, samt

att den multimodala analysen kan avtäcka underliggande strukturer och ideologier.

Den multimodala analysen är därmed en lämplig analysmetod utifrån studiens syfte,

eftersom den tillåter oss att tolka meningen av de resurser som är närvarande i
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uttrycksformen på grund av resursernas potential att väcka särskilda associationer och

känslor. Vidare kan även betydelsebärande mönster identifieras i kommunikationen

från respektive varumärke som vittnar om varumärkets bakomliggande ideologi och

varumärkesgenus, och därtill bidra med en ökad förståelse för hur varumärkesgenus

tar form i varumärkeskommunikation.

3.3.3 Semiotiska resurser och dess betydelsepotentialer

För att beröra samtliga metafunktioner och således uppnå en fullständig multimodal

analys har ett flertal semiotiska resurser valts ut. Innebörden av och

betydelsepotentialerna hos de utvalda resurserna presenteras nedan, och kommer

genomgående under analysen kopplas till studiens teoretiska ramverk. För att ta del

av de frågemallar som analysen strukturerats utifrån, se Bilaga 1-3.

Placeringen av personer, föremål och andra element i en bild symboliserar

olika informationsvärden. Till vänster i en bild gestaltas det som är givet, det

självklara som tittaren redan vet. Till höger gestaltas det som är nytt, det som tittaren

inte visste innan och som tittaren bör ägna extra uppmärksamhet åt. Elementet som är

placerat i centrum är överordnat och mer betydelsefullt än det som är placerat i

marginalerna. Det som är placerat överst i bilden representerar den mest ideala eller

idealiserade delen av budskapet i bilden, medan det som är placerat nederst i bilden

skildrar den praktiska informationen i budskapet (Jewitt & Oyama, 2001).

Olika vinklar och perspektiv i en bild har olika betydelsepotential. Vertikala

vinklar kan symbolisera makt i en gradvis skala där ett fågelperspektiv ger åskådaren

symbolisk makt, ögonnivå skapar symbolisk jämlikhet, och ett grodperspektiv ger den

eller det gestaltade symbolisk makt över åskådaren. Horisontella vinklar berör

däremot graden av involvering där frontalitet symboliserar maximal involvering

medan olika grader av sidovinkel leder till avskildhet där tittaren blir en passiv

observant (Jewitt & Oyama, 2001). Ett sätt att skapa kontakt mellan åskådaren och

det gestaltade är genom att använda ögonkontakt. Ögonkontakt skapar en symbolisk

begäran från individen i bilden till åskådaren, medan en avsaknad av ögonkontakt

symboliserar ett erbjudande från individen i bilden till åskådaren (Jewitt & Oyama,
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2001). I en bild med ett begär avgör ansiktsuttryck och gester begärets betydelse. I en

bild med ett erbjudande erbjuds individerna i bilden till åskådaren som impersonella

objekt för observation och begrundande (Kress & Van Leeuwen, 2006). Åskådaren

får därmed ut en symbolisk betydelse av personerna som objektifieras i bilden.

Genom inramning kan symbolisk gemenskap eller särskiljning av olika

element skapas i en bild. Gemenskap kan skapas genom likheter i färg och form samt

avsaknaden av skiljelinjer och tomrum. Gemenskap mellan individer i en bild skapas

således genom visuella likheter som exempelvis samma kläder och gester.

Särskiljning kan däremot skapas genom exempelvis kontraster i färg och form samt

skiljelinjer och tomrum. Individualisering, när endast en person gestaltas i bilden,

symboliserar en intim relation mellan personen i bilden och åskådaren (Ledin &

Machin, 2020). Uppmärksamhet kan riktas till utvalda element i en bild genom

användningen av visuella kontraster som bland annat storlek, ljussättning och

färgkontrast (Jewitt & Oyama, 2001). Det mänskliga ögat dras till kontraster, vilket

innebär att vissa element medvetet kan göras mer iögonfallande än andra (Bergström,

2014). Konceptuella mönster i en bild representerar de gestaltade föremålens och

personernas möjliga symboliska betydelser. Det som gestaltas i en bild betyder eller

representerar något, kan tillhöra en kategori, eller symboliserar verkliga mänskliga

personlighetsdrag. Detta till skillnad från narrativa mönster där personer som innehar

aktiva och passiva roller gestaltas i ett händelseförlopp (Jewitt & Oyama, 2001).

Då utseendet av olika typer av teckensnitt, grafiska linjer och former bär med

sig olika betydelsepotential med explicita kopplingar till femininitet och maskulinitet,

blir typografi en central semiotisk resurs vid analysen av varumärkenas logotyper. I

linje med detta förklarar Ledin och Machin (2020) hur normativt feminint respektive

maskulint betraktade personlighetsdrag översatts till typografiska egenskaper.

Gällande krökning har runda linjer betydelsepotentialen att symbolisera mjuka,

försiktiga och moderliga egenskaper, medan kantiga linjer istället får en hård och

maskulin innebörd. Teckensnittets vikt kan antingen vara fet eller tunn, och

representerar således soliditet, djärvhet och självsäkerhet respektive subtilitet, lätthet

och ömsinthet. En utdragen teckenbredd tar mer plats och kan symbolisera
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självsäkerhet eller arrogans givet kontexten, medan en ihopknipt teckenbredd kan

symbolisera ödmjukhet eller begränsning. Ett teckensnitt med lutning ger ett

organiskt och personligt intryck eftersom teckensnittet då kan se handskrivet ut.

Avsaknaden av lutning kan snarare skapa en teknisk och formell symbolisk betydelse.

Separerade bokstäver kan symbolisera öppenhet, kreativitet och lättsamhet, men även

ofärdighet och fragmentering utifrån den givna kontexten. Bokstäver som är anslutna

till varandra kan däremot symbolisera intimitet och gemenskap.

En ihoptryckt och horisontell teckenhöjd kan förmedla attribut som stabilitet

och tyngd, medan en vertikal teckenhöjd med höga bokstäver kan förmedla lätthet,

men även arrogans. En regelbundenhet i typografin kan leda till en seriös och

ordningsam symbolik. Oregelbundenhet kan däremot leda till ett uttryck av lekfullhet,

eller kaos. Avslutningsvis kan ett utsmyckat teckensnitt med exempelvis seriffer eller

ikonografiska element ha olika betydelsepotentialer beroende på vad utsmyckningen

består av. Ett teckensnitt som saknar utsmycknad förmedlar således ett mer avskalat

och enkelt uttryck (Ledin & Machin, 2020). Tillsammans kommer samtliga resurser

presenterade ovan att ligga till grund för genomförandet av studiens analys.
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4. Analys

I följande avsnitt analyseras de två varumärkena Odeur och Hope. Analysen är

uppdelad i två delar där Odeur analyseras i den första delen, och Hope i den andra. I

respektive analys presenteras inledningsvis analysen av varumärkets logotyp och

varumärkesnamn. Således berörs dimensionerna genusbetingat varumärkesnamn och

genusbetingad logotyp i modellen av Ulrich et al. (2011) i 2.3.1. Därefter analyseras

tre bilder från varumärket, vilket berör dimensionerna genusbetingad kommunikation

och genusbetingad varumärkespersonlighet. Tillsammans kan analyserna bidra till en

nyanserad tolkning av vardera varumärke eftersom de fyra dimensionerna möjliggör

en holistisk uppfattning av respektive varumärkesgenus.

4.1 Multimodal analys av Odeur

Nedan presenteras analysen av varumärket Odeur ur ett socialsemiotiskt perspektiv.

För att omfatta det visuella språkets tre metafunktioner genomförs analysen mot

bakgrund av de semiotiska resurser som presenterades i avsnitt 3.3.3. Följande analys

av Odeurs varumärkesgenus har genomförts utifrån frågemallarna som återfinns i

bilaga 1 och 3.

4.1.1 Ett illaluktande budskap?

Bild 1. Modifierad från Odeur. (u.åc). O D E U R [Grafik]. https://odeur.se/
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Varumärkesnamnet Odeur utgörs av ett franskt ord som på svenska översätts till odör.

Ordet odör definieras enligt Svenska Akademien (2009a) som en otrevlig lukt eller

stank. Ordet har därmed onekligen en del negativa konnotationer eftersom ordet kan

associeras med en aggressiv lukt snarare än en ljuvlig doft. Varumärkesnamnet skulle

därmed, utifrån Grohmanns (2009) genusbetingade personlighetsdrag, kunna

upplevas aggressivt och således maskulint.

Odeur (u.åa) beskriver att varumärket inte har en traditionell ordbaserad

logotyp, utan använder sig istället av en signaturdoft i plaggen som beskrivs som vit,

ren och lätt. Doftens tre doftnoter visualiseras genom en triangulär symbol som

används i företagets varumärkeskommunikation (bild 1). Eftersom en traditionell

typografisk logotyp saknas kommer denna triangulära symbol att analyseras som

varumärkets logotyp. En triangel är kantig och kan därmed förmedla mekaniska och

tekniska attribut (Kress & Van Leeuwen, 2006), vilket kan kopplas till maskulina och

hårda egenskaper (Ledin & Machin, 2020). Till skillnad från en rektangel har

triangeln dessutom potential att förmedla en specifik riktning genom att peka åt ett

visst håll. Triangeln har således potential att vara en aktiv och dynamisk symbol som

kan associeras med rörelse och att fokusera ett budskap i en viss riktning (Kress &

Van Leeuwen, 2006; Ledin & Machin, 2020). Logotypens spets riktas uppåt, vilket

bidrar till att triangeln kan tolkas erbjuda betraktaren en positiv framåtrörelse och

således ett optimistiskt budskap. Detta budskap kan tolkas vara varumärkets positiva

inställning till könsöverskridande mode, som således förstärks av triangeln. Vidare

gestaltas triangeln med tunna linjer, vilket enligt Ledin och Machin (2020) kan ge ett

lätt och ömsint uttryck.

Sammanfattningsvis innehar logotypen en feminin egenskap i form av

triangelns tunna linjer som kan kopplas till Grohmanns (2009) feminina

personlighetsdrag ömsinthet, samt ett maskulint betingat personlighetsdrag i form av

triangeln som geometrisk symbol vilken kan associeras med mekanik och teknik.

Vidare bidrar varumärkesnamnet Odeur till ett maskulint intryck givet de aggressiva

konnotationerna som ordet innebär.
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4.1.2 Kontraster uppmärksammar femininitet och maskulinitet

Bild 2. Från Odeur. (u.åd). Force Obscure [Bild]. https://odeur.se/editorial/force-obscure/

I bild 2 från varumärket Odeur kan personen i förgrunden tolkas ha typiskt kvinnliga

ansiktsdrag och representerar därmed femininitet, medan personen i bakgrunden kan

tolkas ha typiskt manliga ansiktsdrag och representerar därmed maskulinitet.

Mannens ansikte i en knallrosa ton är placerat till vänster, och har därmed potential

att förmedla det givna som tittaren redan vet. Hans typiskt manliga ansiktsdrag

gestaltat tillsammans med en typiskt kvinnlig kulör kan tolkas symbolisera hur

varumärket presenterar androgynitet som en självklarhet. Till höger i bilden är tre

plustecken, vilka är interaktiva länkar till kläderna, placerade. Syftet att sälja kläder

framträder således i bilden, och är det som tittaren ska rikta sin uppmärksamhet mot.

Bilden på kvinnan i centrum av kompositionen kan tolkas vara det viktigaste

elementet, medan bilden på mannen i marginalerna således tolkas vara underordnad.

Vidare är personernas ansikten och ansiktsuttryck placerade överst i bilden. Därmed

kan budskapets mest framträdande ideologiska delar ta uttryck här medan länkarna

till kläderna i botten av bilden representerar det praktiska och kommersiella budskap

som varumärket erbjuder.
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Båda personerna i bilden skildras på ögonnivå vilket kan skapa en symbolisk

jämlikhet mellan personerna i bilden och åskådaren. Däremot syns en stor skillnad

mellan hur de horisontella vinklarna skildrar kvinnan och mannen. Kvinnan gestaltas

rakt framifrån, vilket skapar en maximal symbolisk involvering och identifikation

mellan tittaren och kvinnan, och kan tolkas som ett försök att få kvinnliga åskådare

att identifiera med bilden, kläderna och således varumärket. Mannen gestaltas dock

från sidan, vilket leder till att tittaren blir åsidosatt och observerar mannen från en

passiv position. Denna vinkel kan skapa en mer oåtkomlig relation mellan mannen

och tittaren, vilket skulle kunna återspeglas i den kontrast och androgyna ståndpunkt

som uppstår med den manliga mannen tillsammans med den feminint betingade rosa

färgtonen. I bilden har ingen av de gestaltade personerna ögonkontakt med tittaren.

Det finns alltså inget begär utan snarare ett symboliskt erbjudande från personerna till

tittaren. På ett praktiskt plan erbjuder personerna en bild av produkterna som

varumärket vill sälja, och på ett symboliskt plan kan personerna tolkas erbjuda

tittaren varumärkets medvetna gestaltning av femininitet och maskulinitet. Eftersom

bakgrunden är tom placeras personerna i en dekontextualiserad miljö där de och

kläderna hamnar i fokus framför allt annat i bilden (Ledin & Machin, 2020).

Personerna får således en starkare symbolisk betydelse i kontrast till bakgrunden.

Det finns element som skapar särskiljning mellan de två personerna i bilden

och det är tydligt att det är två separata bilder som satts samman i kompositionen.

Särskiljningen syns exempelvis genom skiljelinjerna kring kvinnans bild, kontrasten

mellan den ljusa bakgrundsfärgen i kvinnans bild och den mörka färgen på mannens

kläder, att mannens bild är liggande medan kvinnans är stående, samt den rosa färgen

som endast gestaltas på mannen och inte på kvinnan. Bilden gestaltar således kvinnan

och mannen mer som enskilda individer än som grupp. Den vänstra delen i bilden blir

iögonfallande genom den starka rosa tonen som står i kontrast till den i övrigt

svartvita färgskalan. I relation till kvinnan är mannen även iögonfallande på grund av

valet att gestalta honom som större än kvinnan. Dock finns det även flera element

som bidrar till att tittarens uppmärksamhet riktas till kvinnan. Bilden på kvinnan är

placerad i förgrunden av kompositionen, samt som tidigare nämnt i centrum, vilket
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påvisar hur bilden på mannen är underordnad kvinnan. Uppmärksamhet riktas även

till kvinnan genom ljussättningen då ett tydligt ljus faller på hennes ansikte. Trots

dessa element bidrar storleken och färgsättningen på mannen till att båda personer blir

iögonfallande och ges uppmärksamhet. Detta tydliga fokus på både mannen och

kvinnan i bilden ligger således i linje med begreppet androgynitet som innebär att

extrem maskulinitet och extrem femininitet samexisterar. Vidare menar Bergström

(2014) att horisontella och vertikala element i en bild är starka motsatspar som skapar

en spänning och dragningskraft sinsemellan, vilket går att applicera på denna bild.

Den horisontellt placerade mannen och den vertikalt placerade kvinnan skapar en

symbolisk dragningskraft som förstärker den upplevda kontrasten mellan femininitet

och maskulinitet.

Vad gäller personernas ansiktsuttryck är kvinnans avslappnat eftersom hon

varken ser glad eller ser ledsen ut. Dock blundar hon, vilket kan tolkas olika beroende

på den sociala kontexten som bilden agerar i. Ett sätt att tolka hennes slutna ögon är

att hon inte vågar möta åskådarens blick och därmed uppvisar sårbarhet. Utifrån den

givna kontexten i bilden där kvinnan skulle kunna inneha en maktposition och begära

något från tittaren genom att öppna ögonen kan det dock tolkas vara hennes medvetna

val att sluta ögonen. Hon väljer bort att ha ett begär, vilket tillsammans med den

symmetriska kompositionen i kvinnans bild bidrar till en upplevd harmoni

(Bergström, 2014). Man kan därmed tolka att hennes avslappnade ansiktsuttryck och

medvetet slutna ögon symboliserar det, enligt Grohmann (2009), feminint betingade

personlighetsdraget behaglig. Mannens ansiktsuttryck tolkas däremot vara mer

bestämt och allvarligt. Hans blick är fäst vid någonting framför honom, vilket kan

tolkas som att mannen är målinriktad. Trots att han inte möter tittarens blick tolkas

den bestämda blicken symbolisera de maskulint betingade personlighetsdragen djärv

och dominerande, beskrivet av Grohmann (2009). De två personernas olika

ansiktsuttryck leder till att de personlighetsdrag som symboliseras kan tolkas vara

väldigt kontrastrika och därmed resultera i en helhetsbild som både är väldigt feminin

och väldigt maskulin, i linje med det androgyna begreppets innebörd.
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4.1.3 Androgyna uttryck genom posering och kontakt

Bild 3. Från Odeur. (u.åe). Duplex Stills [Bild]. https://odeur.se/editorial/duplex-stills/

I bild 3 ovan från Odeur kan personen till vänster tolkas ha typiskt maskulina

ansiktsdrag och representerar manlighet, medan personen till höger kan tolkas ha

typiskt feminina ansiktsdrag och representerar kvinnlighet. Mannen är placerad i

centrum, medan kvinnan står till höger om honom. I linje med betydelsepotentialen i

mannens centrala position borde mannen därmed inneha ett högre informationsvärde

än kvinnan som befinner sig närmare bildens marginaler. Samtidigt leder kvinnans

högerplacering till att hon symboliserar det nya som tittaren inte redan vet och som

tittaren därför borde ägna extra uppmärksamhet åt, till skillnad från det givna och

självklara som tittaren redan vet. Överst i bilden gestaltas de starka lamporna och

personernas ansikten, medan de interaktiva länkarna till klädernas produktsidor är

placerade i bildens nedre del. Placeringen tyder på att lamporna och personernas

ansikten står för bildens idealiserade och symboliska budskap, medan länkarna till

klädernas respektive produktsidor istället förmedlar mer praktisk information.

Majoriteten av ljussättningen faller på kvinnan i bilden, vilket gör henne mer

iögonfallande och en förstärkt symbolisk betydelse i att det är hon som är bildens

huvudperson skapas. Eftersom det mänskliga ögat dras till de ljusaste partierna av en

mörk bild (Bergström, 2014), förstärks uppmärksamheten mot kvinnan ytterligare av
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de ljusa lamporna i bakgrunden intill henne. Dessa lampor skapar en hög ljuskontrast

i den annars skuggiga och mörka bilden. Samtidigt som de starkt lysande lamporna

förstärker uppmärksamheten mot kvinnan bidrar de även till att dämpa

uppmärksamheten mot mannen. Lamporna bakom mannens huvud stjäl

uppmärksamheten från mannens svagt upplysta ansikte. Ljuset och lamporna i bilden

verkar således till kvinnans fördel och samtidigt till mannens nackdel.

Bilden är tagen ur ett grodperspektiv, det vill säga att betraktaren upplevs titta

upp mot de två människorna i bilden. Perspektivet ger personerna i bilden en

symbolisk maktfullhet. Utifrån den vertikala vinkelns symboliska betydelsepotential

besitter således mannen och kvinnan en jämlik makt gentemot varandra. Vad gäller

den horisontella vinkeln skiljer sig däremot de två personerna åt, då mannen står

vinklad bort från åskådaren medan kvinnan gestaltas rakt framifrån. Eftersom att den

horisontella vinkeln berör graden av involvering kan den något snedvinklade mannen

tolkas vara mer avskild och skapar en känsla av passivitet, till skillnad från kvinnan

som involverar och engagerar åskådaren. Vidare bidrar den diagonala linjen som

skapas av väggen till vänster i bild till en inramning av de två personernas ansikten.

Kvinnans ansikte ramas in ytterligare av det mörka mellanrummet mellan de två

raderna av lysrörslampor. Inramningen bidrar således återigen till att en högre grad

uppmärksamhet riktas mot henne, vilket särskiljer mannen och kvinnan åt. Eftersom

de bär samma typ av vita halsbeklädnad och står tätt intill varandra upplevs

personerna dock höra ihop vilket även skapar en stark gemenskap. Denna gemenskap

förstärker bildens könsöverskridande budskap om att personernas kläder, och därmed

varumärket, för de två personerna samman.

Vad gäller de gestaltade personernas kontakt med tittaren skiljer sig deras

blickar åt. I bilden tittar mannen nedåt, medan kvinnan har blicken fäst rakt framför

sig. På grund av bildens grodperspektiv upplevs kvinnan titta framåt mot något som

befinner sig bakom betraktaren, istället för att möta betraktarens blick. Vidare går det

att uttolka att de symboliserar ett erbjudande, vilket skulle kunna linjera med

varumärkets önskan att erbjuda och sälja de kläder som personerna bär. Kvinnans

beslutsamma blick gör att hon ser målmedveten och djärv ut, i linje med Grohmanns
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(2009) maskulina personlighetsdrag. Mannens försiktiga och försynta nedåtvinklade

blick symboliserar däremot Grohmanns (2009) feminina personlighetsdrag, såsom

känslig och ömsint. I relation till androgynitetsbegreppet blir denna kontrast särskilt

intressant, eftersom att både den ömsinte mannen och den djärva kvinnan således

symboliserar androgyna personligheter.

Bilden är asymmetrisk, och har därmed betydelsepotential att symbolisera

spänning och dynamik (Bergström, 2014). Spänningen förstärks ytterligare av att

lysrörslamporna i bakgrunden skapar ett upprepande mönster, vilket bidrar till ett

tempo och ett driv, i kontrast till de två människorna som ser ut att stå stilla.

Teckensnittet som texten Duplex Stills är satt i bidrar till bildens spänning och den

symboliska kontrast. Det upplevs nämligen ha så pass hög kontrast mellan de tjocka

och de tunna linjerna att enbart de tjocka delarna av bokstäverna närvarar. Trots

kontrasten går bokstäverna ändå att tyda eftersom betraktaren per automatik fyller i

de tomma luckorna på egen hand. Därmed bidrar typografin till bildens kontrastrika

symbolik.

Bildens konceptuella, och symboliska, mönster föreslår två huvudsakliga

betydelser. För det första går det att uttolka ett mönster som symboliserar att kvinnan

till höger i bild är mer betydelsefull än mannen som befinner sig i bildens mitt.

Hennes betydelsefullhet tas i uttryck visuellt genom att hennes inramning och

iögonfallande visuella kontraster riktar uppmärksamheten bort från den centralt

placerade mannen. Bildens andra huvudsakliga betydelse tolkas vara att de två

personer som gestaltas symboliserar androgynitet. Personen till höger i bild

symboliserar nämligen både femininitet och målmedvetenhet medan personen till

vänster symboliserar både maskulinitet och ömsinthet, vilket linjerar med den

androgyna utgångspunkten att femininitet och maskulinitet samexisterar.
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4.1.4 Oåtkomliga ansiktsuttryck framhäver maskulinitet

Bild 4. Från Odeur. (u.åf). Synthetic Series [Bild]. https://odeur.se/collections/aw18-syntheticseries/

I ovanstående bild från Odeur kan personerna som gestaltas längst ut till höger och

vänster tolkas ha typiskt maskulina skarpa ansiktsdrag, med exempelvis en

väldefinierad käklinje, och representerar därmed maskulinitet. De två personerna i

centrum kan tolkas ha mer maskulina ansiktsdrag än endast typiskt feminina, och

representerar därmed inte femininitet på ett lika tydligt sätt som kvinnorna i de

tidigare analyserna av Odeurs bilder. Utifrån deras placering blir kvinnorna, enligt

Jewitt och Oyama (2001), det viktigaste elementet i bilden jämfört med männen som

gestaltas som det underordnade elementet. Vidare framträder bildens element i

symmetri vilket Bergström (2014) menar skapar en tilltalande ordning, och som i

detta fall leder till att bilden kan tolkas som harmonisk. Likt föregående bilder

gestaltas personernas ansikten och ansiktsuttryck överst i bilden, och förmedlar

därmed varumärkets ideologiska och symboliska budskap, medan personernas kläder

syns nederst i bilden och representerar varumärkets kommersiella och praktiska

budskap.
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Det vertikala perspektivet placerar åskådaren i ögonnivå med personerna i

bilden, kombinerat med ett knappt märkbart grodperspektiv. Det är de gestaltade

personerna som har symbolisk makt över åskådaren som således hamnar i en position

av symbolisk underordning. Denna underordning resulterar i att personerna upplevs

oåtkomliga. Att personerna gestaltas i helbild bidrar ytterligare till denna upplevelse

eftersom det inte uppstår en intim relation mellan åskådaren och personerna som

snarare upplevs som främlingar till åskådaren. Det horisontella perspektivet i bilden

visar både kvinnorna och männen som något bortvända från åskådaren. Dock

gestaltas kvinnornas ansikten i en högre grad av frontalitet än männen, vilket

resulterar i att åskådaren kan uppleva en högre grad av involvering med kvinnorna.

I kontakten mellan personerna i bilden och betraktaren uppstår ännu en

skillnad mellan hur männen och kvinnorna i bilden gestaltas. Det är kvinnorna som

möter åskådarens blick och har ett symbolisk begär från åskådaren, medan männen

undviker ögonkontakt och har ett symboliskt erbjudande till åskådaren. I bilden

skapar kvinnornas kalla blick en symbolisk relation mellan dem och åskådaren där

åskådaren hamnar i en underordnad position. Kvinnorna bjuder inte in betraktaren,

utan håller dem på avstånd och begär att åskådaren uppfattar dem som oåtkomliga.

Deras lätt lutade huvuden bidrar till en tolkning av att kvinnorna är tuffa men

avslappnade. Genom att identifiera sig med kvinnorna i bilden representeras således

ett ideal för den kvinnliga åskådaren där kvinnor är dominerande och oåtkomliga.

Männen erbjuder däremot betraktaren ett mer passivt erbjudande och liknar snarare

opersonliga modeller med syftet att visa upp kläder än individer med krav på

åskådaren. Männens uttryck symboliserar därmed inga tydliga genusbetingade

personlighetsdrag, utan förmedlar mer odifferentierade uttryck. Bilden symboliserar

därmed både androgyna och odifferentierade personlighetsdrag framför traditionellt

feminina kvinnor och maskulina män.

Vidare uppstår en särskiljning mellan männen och kvinnorna på grund av

deras kroppsspråk och posering där männen står vända åt ett håll och kvinnorna åt ett

annat. Det är dock även tydligt att personerna fortfarande ingår i samma grupp och

har en gemenskap. Det finns en avsaknad av skiljelinjer, tomrum och färgkontraster
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vilket effektivt hade kunnat särskilja individerna från varandra. Lamporna som är

placerade till höger, vänster och i taket ramar in de fyra personerna och skiftar fokus

mot dem. Ledin och Machin (2020) menar att personer i en bild även kan grupperas

och homogeniseras genom att exempelvis ha på sig liknande kläder eller utföra

samma handling, vilket de fyra individerna gör.

Vid första anblick är det ljusskenet i bakgrunden av bilden som är

iögonfallande och som står i starkt kontrast till den i övrigt mörka bilden. Bergström

(2014) konstaterar att det mänskliga ögat dras till detta ljusa parti och att det kraftfullt

talar om var bildens startpunkt är. Att kvinnorna står mitt i ljusskenet innebär att det

är dem som skapar den största ljuskontrasten, vilket påvisar hur kvinnorna är

symboliskt dominanta och männen symboliskt underordnade i bilden. En annan

kontrast uppstår i dimensionen om hårt och mjukt. Det hårda och kalla golvet blir en

motpol till de mjuka och avslappnade kläderna, något som dels kan representera

varumärkets syfte att skapa attraktion till klädesplaggen, men även Grohmanns

(2009) personlighetsdrag. Feminina personlighetsdrag som ljuvlig och ömsint kan

nämligen appliceras på de mjuka kläderna medan maskulina personlighetsdrag som

aggressiv och robust kan appliceras på golvet. Således infinner sig både feminina och

maskulina personlighetsdrag i bilden.

Flera konceptuella mönster tar uttryck i bilden eftersom bilden inte gestaltar

ett händelseförlopp utan det är personernas symboliska betydelser som står i fokus.

Kvinnorna i bilden gestaltas snarare som robusta och dominanta framför graciösa

eller ömtåliga, och representerar därmed en symbolisk maskulinitet utifrån

Grohmanns (2009) personlighetsdrag. Bakgrundsmiljön i bilden är mörk och kan

upplevas som kall och smutsig, och bidrar ytterligare till tolkningen att det är

maskulina personlighetsdrag som robust och äventyrlig som framträder i bilden.

Maskulina personlighetsdrag framträder alltså dels i kvinnornas ansiktsdrag och

ansiktsuttryck, dels i männens ansiktsdrag och dels i den omkringliggande miljön.

Trots att kvinnorna är placerade i centrum, har ett begär av åskådaren, och utgör den

största kontrasten gentemot bakgrundsljuset tolkas det således vara personlighetsdrag

av maskulin karaktär som präglar bilden i sin helhet.
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4.2 Multimodal analys av Hope

Nedan presenteras analysen av varumärket Hope ur ett socialsemiotiskt perspektiv.

För att omfatta det visuella språkets tre metafunktioner genomförs analysen mot

bakgrund av de semiotiska resurser som presenterades i avsnitt 3.3.3. Följande analys

av Hopes varumärkesgenus har genomförts utifrån frågemallarna som återfinns i

bilaga 1 och 2.

4.2.1 Självsäkert och hoppfullt

Bild 5. Från Hope. (u.åb). HOPE [Grafik]. https://hope-sthlm.com/se/en/

I logotypen ovan från varumärket Hope är teckensnittets vikt fet snarare än tunn och

har en utdragen teckenbredd vilket leder till att logotypen tar upp en del plats. Detta

innebär att logotypen har betydelsepotential att förmedla positiva egenskaper som

vågad och självsäker, men även mer negativa egenskaper som dominerande och

arrogant. Bokstäverna i logotypen saknar lutning vilket kan förmedla ett tekniskt och

opersonligt intryck. Eftersom krökningen på bokstäverna är kantig snarare än rund

kan logotypen tolkas uttrycka maskulina och hårda värderingar framför feminina och

mjuka värderingar. Vidare kan bokstävernas tydliga separation från varandra förmedla

olika intryck. Logotypen kan symbolisera öppenhet, kreativitet och lättsamhet, men

även mindre positiva attribut som ofärdig och fragmenterad. Logotypens teckenhöjd

är ihoptryckt och kan därmed tolkas kommunicera ett stabilt och jordnära budskap.

Slutligen förmedlar det regelbundna och outsmyckade teckensnittet en seriös, enkel

och stilren bild av varumärket.

Det engelska ordet hope, översatt på svenska till hopp, betyder att en

förväntan sker med självsäkerhet. Ordet innebär att den hoppfulla har en optimistisk

och känslomässig utgångspunkt i sin önskan om att se en positiv utveckling (Svenska
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Akademien, 2009b; Merriam-Webster, 2021). Mot bakgrund av dessa positiva attribut

kombinerat med bokstävernas typografiska betydelsepotentialer kan logotypen tolkas

förmedla den positiva egenskapen självsäkerhet framför den negativa egenskapen

arrogans. Därtill kan logotypen tolkas vara öppen och kreativ, snarare än ofärdig.

Ordet hope, och därmed varumärkesnamnet, kan tolkas vara ett mjukt och

känslomässigt ord och därmed förmedla Grohmanns (2009) feminint betingade

personlighetsdrag. Dock kommunicerar logotypens typografiska egenskaper mer

maskulint betingade personlighetsdrag, som exempelvis teknisk, vågad och hård.

Sammanfattningsvis kan det således tolkas att både en hög grad femininitet och en

hög grad maskulinitet representeras i logotypen.

4.2.2 Mötet mellan det självklara och det okonventionella

Bild 6. Från Hope [@hopestockholm]. (2020, 7 maj). Countless dresses have inspired political
changes, set off trends, or kept us coming back to them time and time again [Bild]. Instagram.
https://www.instagram.com/p/B_4f8EYHqAh/
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Till vänster i bild 6 från Hope gestaltas personens kropp bakifrån. Betraktaren kan

inte se personens ansikte, utan endast baksidan av en oidentifierbar människa med

kort blont hår och iklädd en svart klänning. Detta element är således det givna i

bilden, en person som bär en klänning och har en blonderad lockig frisyr som kan

tolkas som typiskt feminin. Det som tittaren ska uppleva som givet och självklart är

därmed element som skapar en typisk syn på femininitet. Det nya i bilden gestaltas

till höger, vilket är personen framifrån i spegelns reflektion. I denna reflektion syns

personens ansikte som kan tolkas inneha något typiskt maskulina ansiktsdrag. Det nya

som tittaren ska ägna uppmärksamhet åt blir därmed en mer könsöverskridande

gestaltning av en något maskulin kvinna.

Likt tidigare bildanalyser placeras personens ansikte överst i bilden och

därmed representerar personens huvud och ansiktsuttryck de ideal och den symbolik

som bilden och varumärket vill förmedla. Personens kropp och således de kläder som

personen bär placeras följaktligen i botten och fyller därmed den mer praktiska

funktionen där varumärkets kläder exponeras för tittaren. Från ett vertikalt perspektiv

befinner sig betraktaren av bilden i ett grodperspektiv och tittar upp på personen,

vilket sätter personen i bilden i en betydelsefull symbolisk maktposition gentemot

betraktaren. Åskådaren ser både bokstavligt och symboliskt upp till personen i bild.

Från det horisontella perspektivet uppstår en större involvering mellan åskådaren och

personens spegelbild än med den frånvända gestaltningen till vänster, men trots att

personens spegelbild är framåtriktad vänds huvudet bort från åskådaren. Perspektivet

resulterar i att åskådaren snarare blir en passiv observatör av personens spegelbild, i

motsats till att det skulle kunna uppstå en full involvering.

Tittaren får ingen ögonkontakt med kvinnan i bild. Därmed uppstår inget

begär, utan snarare ett erbjudande från kvinnan till tittaren. Detta erbjudande kan dels

tolkas vara att visa upp varumärkets kläder, men personen erbjuder även en

nyskapande bild av att maskulinitet och femininitet kan samexistera på ett mer

okonventionellt sätt. Den uteblivna ögonkontakten leder även till att kvinnan blir ett

objekt för tittaren att observera och begrunda (Kress & Van Leeuwen, 2006), vilket

resulterar i en tolkning där kvinnan inte vet om att hon blir iakttagen. Istället för att

36



möta åskådarens blick tittar personen i bilden på sig själv i spegeln. Redan här

uppstår en gemenskap mellan personen och hennes spegelbild. Förutom de uppenbara

likheterna i exempelvis hårfärg och klädesplagg som uppstår mellan personen och

hennes spegelbild kopplar linjen mellan vägg och tak samman hennes “två” ansikten

och bidrar till ytterligare gemenskap. Dock bildar personen och spegelbilden i sig

även en inramning av kläderna som är upphängda i bakgrunden. Åskådarens blick

leds därmed även mot dessa kläder tack vare bildens två gestaltade kroppar, vilket

återspeglar varumärkets vinstdrivna syfte med bilden. Å ena sidan kan alltså en

särskiljning mellan personen och hennes spegelbild tolkas uppstå på grund av

kläderna i bakgrunden och det vita tomrum som finns ovanför dessa kläder. Å andra

sidan kan en gemenskap skapas i bilden där spegeln har en betydande roll.

Bilden har flera iögonfallande element som fångar betraktarens

uppmärksamhet. Den naturliga ljussättningen liknar solljus och ger åskådaren ett

behagligt intryck av bilden. Det finns en hög kontrast mellan det ljusa rummet med

vita väggar, tak och möbler mot de mörka klädesplaggen. Uppmärksamheten riktas då

mot de utstickande mörka kläderna i ett övrigt ljust rum, vilket kan tänkas förklaras

genom varumärkets bakomliggande intention att driva attraktion mot klädesplaggen

de säljer. Den mjuka klänningen, möblerna och det lockiga håret står även i kontrast

till kvinnans strama och mer hårda ansiktsuttryck, vilket riktar uppmärksamhet mot

kvinnans ansikte och maskulina ansiktsdrag. Slutligen blir hennes tatuering

iögonfallande genom kontrasten mellan den mörka klänningen och hennes ljusa arm.

Tatueringen på armen föreställer en tunn cirkel. En cirkel har potential att symbolisera

evighet men också värme, mjukhet och moderlighet (Kress & Van Leeuwen, 2006;

Ledin & Machin, 2020). Dessa betydelsepotentialer stämmer mer överens med

Grohmanns (2009) feminint betingade personlighetsdrag, som exempelvis ömsint, än

de maskulint betingade personlighetsdragen. Medan kantiga former som rektanglar

och trianglar kopplas till maskulint betingade ord som teknologi och robusthet (Ledin

& Machin, 2020), återfinns cirklar och mjuka linjer i naturen och upplevs som

feminint betingade former (Kress & Van Leeuwen, 2006). Den iögonfallande

tatueringen förmedlar därmed en tydlig feminin symbolik. Den kan även tolkas
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förstärka den konventionella gestaltningen av femininitet som tidigare nämnt

förmedlas av det mer givna och självklara elementet som personen till vänster

gestaltar.

Kvinnan i spegelbilden kan tolkas inneha några typiskt maskulina ansiktsdrag

och symboliserar således varken enbart traditionell maskulinitet eller femininitet. Hon

kan därmed inte tolkas tillhöra en specifik kategori av manligt eller kvinnligt, utan

symboliserar ett mer könsöverskridande uttryck. Vidare innebär gestaltningen av

endast en person i bilden en individualisering och att en intim symbolisk relation

uppstår mellan personen i bild och betraktaren (Ledin & Machin, 2020). Denna

intimitet förstärks av miljön som kan tolkas vara hennes hem. Vidare syns ett tydligt

fokus på kläderna i bilden, inte minst då de mörka plaggen utgör en tydlig

färgkontrast mot den i övrigt ljusa hemmiljön. Klädernas fokus kan förklaras genom

varumärkets vinstdrivande intresse. Avslutningsvis förmedlar även spegeln i bilden

ett symboliskt budskap. Att spegla sig kan förmedla fåfänga, att endast fokusera på

sig själv och att glömma världen omkring sig. Att den vid första anblick typiskt

feminina kvinnan till vänster i bilden ser på sin spegelbild kan därmed tolkas som att

hon tittar på en alternativ verklighet där hon framträder i ett mer okonventionellt

könsuttryck. Varumärket förmedlar därmed en bild av flytande könsuttryck som ett

svåruppnåeligt ideal som existerar i den bästa av världar till skillnad från den

konventionella verklighet som kvinnan till vänster i nuläget befinner sig i.
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4.2.3 Varumärke eller vän?

Bild 7. Från Hope [@hopestockholm]. (2020, 20 maj). What does a dress represent today? Presenting
our next dress ambassador Tsemaye Opubor, renowned journalist and stylist. “I usually wear [Bild].
Instagram. https://www.instagram.com/p/CAaspZnnpHb/

I bild 7 från Hope har den gestaltade personen typiskt feminina ansiktsdrag och kan

därmed tolkas representera femininitet. Kvinnan är onekligen bildens mest

betydelsefulla element eftersom hon är centralt placerad. Hennes höga

informationsvärde förstärks ytterligare av den lätt suddiga bakgrunden och

avsaknaden av övriga föremål i bilden. Vidare är hennes ansikte placerat överst i

bilden och har därmed potential att symbolisera de ideal och den symbolik som

varumärket vill kommunicera. I bildens nedre del syns däremot kvinnans klänning,

vilket istället symboliserar Hopes praktiska och kommersiella budskap. Vidare

placerar det vertikala perspektivet i bilden åskådaren i ögonhöjd med kvinnan vilket

kan symbolisera att åskådaren är hennes jämlike. Varken kvinnan eller åskådaren
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innehar alltså en maktposition som ett fågel- eller grodperspektiv hade förmedlat.

Detta vertikala perspektiv är det första av flera symboliska element som bidrar till en

symbolisk nära och intim relation mellan åskådaren och den gestaltade kvinnan i

bilden. Det horisontella perspektivet i bilden sätter däremot åskådaren i en passiv roll

genom en fullständig sidovinkel. Denna sidovinkel skulle kunna ha den symboliska

betydelsen att åskådaren har en låg grad involvering gentemot kvinnan i bild, men

givet bildens kontext och närheten åskådaren har till kvinnan skapas trots sidovinkeln

en upplevelse av involvering.

Det finns ingen direkt ögonkontakt mellan betraktaren och den gestaltade

personen. Således har kvinnan inget begär, utan ett erbjudande, till åskådaren. Till

skillnad från bild 6 där den gestaltade kvinnan tolkas vara omedveten om tittarens

närvaro bidrar närheten till kvinnan i denna bild, och hennes glada ansiktsuttryck, till

tolkningen att hon är medveten om tittarens närvaro och trivs i den. Utifrån kontexten

att klänningen är varumärkets egna och att den syns tydligt i bild är ett uppenbart

praktiskt erbjudande att exponera varumärkets produkter och således uppmuntra till

ökad köpavsikt. Ett mer symboliskt erbjudande kan tolkas vara att kvinnan

symboliserar ett traditionellt feminint könsuttryck eftersom Grohmanns (2009)

feminina personlighetsdrag ljuvlig och ömsint kan appliceras på kvinnan. Hon kan

således erbjuda tittaren en praktisk bild av klänningen tillsammans med en symbolisk

bild av typisk kvinnlighet.

I bilden finns flera element som kan tolkas rama in kvinnans klänning.

Kvinnans ansikte och blick riktas ner mot klänningen. Denna riktning förstärks av

den vertikala linjen som gallret i bakgrunden skapar. Vidare belyser även solljuset

klänningen genom att falla framifrån på plagget. Gallret i bakgrunden med de

horisontella linjerna ramar även in kvinnans huvud och ansikte och placerar fokus på

dessa element, snarare än på hennes rygg. Horisontella linjer kan symbolisera

kontinuitet, alltså någonting som fortsätter utan avbrott (Ledin & Machin, 2020).

Kvinnans placering framför de horisontella linjerna i gallret kan därmed tolkas

symbolisera hur kvinnan är på väg framåt, och bilden i sig kan därmed förmedla

framåtskridande, utveckling och rörelse.
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En tydlig kontrast i bilden är den som uppstår mellan de mjuka element som

kopplas till kvinnan, exempelvis hennes klänning och hår, och den hårda och urbana

bakgrundsmiljön. Det skarpa solljuset skapar dessutom en ljuskontrast mellan

kvinnan och bakgrunden eftersom solens strålar träffar såväl kvinnans hår som

klänning, till skillnad från den fullständigt skuggiga bakgrunden. Den betongpräglade

bakgrundsmiljön kan kopplas till Grohmanns (2009) maskulina personlighetsdrag

robust och djärv, medan den mjuka klänningen kan kopplas till feminina

personlighetsdrag som graciös och ljuvlig. Följaktligen representeras både feminina

och maskulina element i bilden. Dock är kvinnan och hennes feminint betingade

personlighetsdrag som tidigare nämnt det mest betydelsefulla elementet mot vilket

åskådarens uppmärksamhet riktas. Klänningen i sig blir ännu mer iögonfallande på

grund av färgkontrasten som uppstår mellan den ljuslila klänningen och bildens i

övrigt jordnära färgtoner i grått och brunt. Denna kontrast bidrar återigen till det

fokus som riktas mot klädesplagget i bilden och därtill bildens kommersiella syfte.

Kvinnans skrattande ansiktsuttryck ger, tillsammans med hennes solglasögon

och den soliga utomhusmiljön, ett övergripande positivt intryck som förmedlar glädje

och värme. Vidare finns ett tydligt symboliskt konceptuellt mönster i bilden där

kvinnan kan tolkas vara betraktarens vän. Detta mönster utgörs exempelvis av att

kvinnan är ensam i bild, vilket leder till en individualisering av kvinnan och att en

intim relation mellan henne och åskådaren uppstår. Hon befinner sig på ett kort

avstånd från betraktaren vilket bidrar ytterligare till tolkningen att det finns en intim

relation och att kvinnan snarare uppfattas som en glad vän än en glad främling.

Hennes nedåtriktade huvud uppfattas därmed inte som avvisande utan snarare som

avslappnat, där bilden tolkas som en ögonblicksbild av ett samtal två promenerande

vänner emellan. Kvinnan blir en förlängning och ett uttryck av varumärket, där

betraktaren ser både henne och varumärket som en vän. Denna symboliska vänskap

går således i linje med den varumärkesstrategi av Lieven (2018), vilken presenterats i

avsnitt 2.2.2, där ett varumärke agerar som åskådarens vän. Slutligen kan ytterligare

ett konceptuellt mönster tolkas ur bilden. Kvinnans feminint betingade

personlighetsdrag och det röda läppstiftet kommunicerar ett traditionellt kvinnligt
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könsuttryck och bilden representerar därmed typisk femininitet. De maskulina

elementen gestaltas i bildens bakgrund och marginaler, medan femininiteten får en

iögonfallande och central placering. I bilden uttrycks således femininitet som det

viktigaste elementet, och avskiljs tydligt från den underordnade maskuliniteten.

4.2.4 Det androgyna utmanar det anonyma

Bild 8. Från Hope. (u.åc). We will dress up again [Bild]. https://hope-sthlm.com/se/en/dress-up

Personerna i bild 8 från Hope är placerade i centrum. Detta medför att de tolkas vara

det mest betydelsefulla elementet i bilden jämfört med den vita bakgrunden i

marginalerna. Likt tidigare analyser placeras personernas ansikten överst i bilden och

kan därmed tolkas förmedla varumärkets symboliska ideal och budskap. Nederst i
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bilden gestaltas personernas kläder, vilka förmedlar varumärkets intresse av att

exponera sina produkter. Personen till vänster representerar det givna i bilden, det

som tittaren ska uppfatta som självklart. Att denna person är delvis skymd av sitt hår

och därmed kan tolkas ha ett mindre tydligt könsuttryck leder till att varumärket

förmedlar ett budskap om att mindre tydliga könsuttryck är det självklara i bilden.

Personen till höger representerar det nya i bilden som tittaren bör ägna mer

uppmärksamhet åt. Uppmärksamheten förstärks av att personen till höger placerats

något framför personen till vänster. Med ett i övrigt typiskt feminint könsuttryck,

exempelvis det röda läppstiftet och bältet som markerar midjan, kombinerat med den

självsäkra och dominanta poseringen representerar personen till höger både typiskt

maskulina och feminina personlighetsdrag och därmed androgynitet. Med sina mer

odifferentierade egenskaper kan personen till vänster tolkas representera en

uppfattning om könsöverskridande uttryck där varken manliga eller kvinnliga drag är

särskilt utmärkande. Personerna förkroppsligar således ett androgynt respektive

odifferentierat genus utifrån Grohmanns (2009) fyra varumärkesgenuspositioner.

Den vertikala vinkeln placerar åskådaren i ögonhöjd med personerna vilket

bidrar till en maximalt upplevd jämlikhet och maktbalans mellan dem och åskådaren.

Den horisontella vinkeln gestaltar personerna rakt framifrån vilket bidrar till att

åskådaren kan uppleva en hög involvering gentemot dem. Baserat på dessa vinklar

som semiotiska resurser har bilden potential att skapa en intim relation mellan

personerna och åskådaren. Gällande ögonkontakt skiljer sig de två gestaltade

personerna drastiskt från varandra. Personen till vänster möter inte betraktarens blick

och har därmed ett symboliskt erbjudande till betraktaren. Detta erbjudande kan

tolkas vara en uppvisning av kläderna som personen bär, givet den kommersiella

kontexten som bilden är skapad i. Ett mer symboliskt erbjudande tar form genom

mystiken i att delar av personens ansikte skyms av personens hår. Personen blir

således svårare för åskådaren att kategorisera utifrån ett normativt perspektiv på

femininitet och maskulinitet, och representerar snarare ett mer könsöverskridande

uttryck. Personen till höger möter däremot åskådarens blick vilket leder till att

personen har ett symboliskt begär från åskådaren. Att betraktaren kan se att det är
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polaroidbilder som tagits av paret innebär dock att en ny kontext uppstår i bilden där

personen till höger tittar in i en kamera, snarare än att se betraktaren i ögonen.

Personens begär riktas därmed mot fotografen som håller i polaroidkameran.

Tolkningen av att blicken riktas in i en kamera förstärks av att personen tolkas ha en

medveten posering. Polaroidbilden blir en uppenbar mellanhand mellan personen i

bild och betraktaren, vilket leder till att personens ögonkontakt inte resulterar i den

intima relation som ögonkontakt annars har potential att skapa.

De gestaltade personerna i bild 8 delar flera visuella element som skapar en

gemenskap och gruppering mellan dem. De bär båda svarta kläder med långärmade

överdelar och byxor i festlig stil, de har liknande frisyrer med mittbena, och personen

till vänster lägger sin hand på den andra personens axel. Dessa element bildar således

en symbolisk gemenskap de två personerna emellan. Tillsammans med det faktum att

personerna är gestaltade i helbild kan en viss distans tolkas uppstå mellan åskådaren

och den gestaltade gruppen, eftersom personerna i bilden skapar en tydlig enhet och

en intim närhet till åskådaren uteblir. En mer bokstavlig inramning skapas även

genom polaroidbildernas vita ramar. De fyra polaroidbilderna skapar i sig en tydlig

uppdelning, där personernas huvuden symboliskt särskiljs från resten av deras

kroppar. Trots att polaroidbildernas placering skapar en sammanhängande helhet av

de fyra delarna skapar de vita ramarna potential att betrakta personernas ansikten och

kläder separat från varandra. Den högra mittenbilden bidrar även till att fokus skiftas

till personen till höger eftersom dennes kläder ramas in, medan kläderna på personen

till vänster delas upp och blir mer oigenkännliga.

En tydlig visuell kontrast är den som uppstår mellan de mörka kläderna och

den i övrigt ljusa bilden. Åskådarens uppmärksamhets leds mot kläderna, vilket kan

tänkas vara fördelaktigt för varumärkets kommersiella syfte och därmed ett medvetet

val. Vidare uppstår en kontrast mellan den tomma, vita bakgrunden och de

innehållsrika polaroidbilderna. Kontrasten leder åskådarens blick ytterligare mot de

gestaltade personerna i bilden. Detta linjerar med Wongs (2019) argument om att

socialsemiotiska resurser alltid målmedvetet väljs ut utifrån det bakomliggande

intresse som kommunikationspraktikern har med kommunikationsmaterialet.
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I bild 8 finns två olika miljöer. Dels den vita bakgrunden som polaroidbilderna

lutar mot, dels den miljö som kan tydas bakom och kring de gestaltade personerna i

polaroidbilderna. Den vita bakgrunden skapar en dekontextualisering där personernas

symboliska betydelser förstärks eftersom den omkringliggande miljön inte förmedlar

ett tydligt symboliskt värde som en urban eller naturlig miljö hade medfört. Miljön i

polaroidbilderna kan genom dörrkarmen, lampknappen och pappersdekorationerna

tolkas vara en hemmiljö vilket resulterar i ett bekvämt, familjärt och personligt

intryck. Denna personliga känsla förstärks ytterligare av polaroidbilderna i sig då de

kan skapa igenkänning, dels bland de som upplevde dess popularitet runt 1970-talet,

dels bland millenniegenerationen som bidrog till direktkamerornas uppsving under

2010-talet (McHugh, 2018).

Bergström (2014) menar att ett bildkollage kan skapa dynamik och spänning,

så länge de olika bilderna förmedlar olika information. Eftersom de olika

polaroidbilderna gestaltar olika delar av personerna uppstår symbolisk dynamik och

spänning i bilden. Det går även att likna bildkollaget vid ett pussel, vilket ofta

används som metafor för att försöka lösa ett komplicerat problem som lett till

förvirring, men syftar även till att det finns en lösning när bitarna väl fallit på plats

(Institutet för språk och folkminnen [ISOF], 2016). Eftersom polaroidbilderna lagts

till rätta och skapar en sammanhängande helhet, kan bilden tolkas symbolisera hur

varumärket erbjuder åskådaren en färdig lösning utan medföljande problem och

förvirring. Bild 8 skapar därmed avslutningsvis ett symboliskt budskap av att

varumärket är hjälpsamt och vänligt, med viljan att lösa åskådarens problem.
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5. Diskussion och slutsatser

I detta avslutande avsnitt sammanfattas inledningsvis mönster och varumärkesgenus

från analysresultatet. Därefter diskuteras slutsatser och studiens kunskapsbidrag

genom att belysa dess implikationer för såväl strategiskt varumärkesarbete i praktik

som strategisk kommunikation i teori. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare

forskning om varumärkesgenus inom ramen för strategisk kommunikation.

5.1 Odeurs och Hopes varumärkesgenus

Studien syftade till att bidra med ny kunskap i forskningen om varumärkesgenus

genom att öka förståelsen för hur ett varumärkesgenus kan uttryckas i visuell och

språklig varumärkeskommunikation, samt vilka semiotiska resurser som kan bidra

till att förmedla en androgyn varumärkesgenusposition. Vad gäller Odeur visar

resultaten från den genomförda multimodala analysen att varumärket genomgående

applicerar en robust och äventyrlig, och således maskulin, miljö i sina bilder. Ett

annat mönster är den uppmärksamhet som i huvudsak riktas mot kvinnorna i Odeurs

bilder genom den valda ljussättningen. Det är även kvinnorna i samtliga bilder som

skapar starkast involvering med åskådaren genom deras gestaltade frontalitet. Vidare

använder Odeur en övervägande majoritet av kvinnliga modeller med stereotypt

feminina ansiktsdrag, och manliga modeller med stereotypt maskulina ansiktsdrag.

Utifrån analysen av Odeurs bilder kan slutsatser dras kring de två

varumärkesgenusdimensionerna genusbetingad varumärkespersonlighet och

genusbetingade attribut i varumärkeskommunikation. Medan bild 4 uttrycker en

övervägande maskulinitet representerar bild 2 och 3 androgynitet och androgyna

personlighetsdrag, dock på två olika sätt. I bild 2 kan kompositionen ses som en

bidragande faktor till det androgyna uttrycket. Kompositionen i bilden skapar en hög

grad av maskulinitet i form av mannen med maskulina ansiktsdrag och ett djärvt
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uttryck, samt en hög grad av femininitet i form av kvinnan med feminina ansiktsdrag

och ett behagligt uttryck. Kompositionen bidrar även till en tydlig uppdelning mellan

mannen och kvinnan genom att två enskilda fotografier kombinerats till en bild. I

bild 3 gestaltas personerna däremot tillsammans och det androgyna uttrycket i bilden

uppstår genom personernas ansiktsuttryck och personlighetsdrag. Kvinnans feminina

ansiktsdrag och målmedvetna uttryck tillsammans med mannens maskulina

ansiktsdrag och ömsinta uttryck gör dem båda till androgyna personligheter. Det kan

därmed konstateras att ett androgynt uttryck kan skapas på två olika sätt. Dels genom

komposition, och dels genom kontrasterande uttryck och ansiktsdrag. Vi drar således

slutsatsen att Odeurs genusbetingade varumärkespersonlighet och genusbetingade

attribut i varumärkeskommunikation är övervägande androgynt med maskulina

inslag. Vidare kan följande slutsatser dras om dimensionerna genusbetingat

varumärkesnamn och genusbetingad logotyp. Odeurs varumärkesnamn innehar

endast maskulina personlighetsdrag vilket leder till slutsatsen att denna dimension är

maskulin. Logotypen har däremot både maskulina och feminina personlighetsdrag

vilket resulterar i slutsatsen att denna dimension är androgyn. Avslutningsvis kan det,

trots uppmärksamheten och involveringen mot kvinnorna i Odeurs bilder, intressant

nog konstateras att dessa fyra varumärkesgenusdimensioner tillsammans resulterar i

slutsatsen att Odeur har ett androgynt varumärkesgenus med flertalet fullständigt

maskulina inslag.

Analysen av Hope visar att varumärket i huvudsak väljer att skapa en intim

relation mellan betraktaren och personerna i bild. Den symboliska relationen skapas

genom att exempelvis placera åskådaren i ögonhöjd, använda en hemmiljö och

individualisera personen i bild som åskådarens vän. Ett annat mönster som

identifierades i Hopes bilder var att i de bilder där androgyna personligheter

gestaltas, alltså spegelbilden i bild 6 och den målmedvetna kvinnan i bild 8, placeras

dessa till höger. Därmed symboliserar de androgyna personligheterna det nya och

okonventionella som varumärket vill att åskådaren ska ägna uppmärksamhet åt.

Dessa androgyna personligheter framställs även framifrån vilket skapar högre

involvering till dessa jämfört med övriga personer i Hopes bilder. Utifrån analysen av
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Hopes bilder kan det konstateras att genus uttrycks på varierande sätt, och att ingen

bild uttrycker samma varumärkesgenus. Bild 6 kan tolkas uttrycka en hög grad

femininitet i form av kvinnan till vänster, samt en hög grad androgynitet i form av

spegelbilden. Även Bild 8 uttrycker en hög grad androgynitet i form av kvinnan till

höger, men innehar också ett tydligt inslag av odifferentiering i form av den mer

anonyma personen till vänster. Bild 7 förmedlar däremot ett huvudsakligen feminint

uttryck med den ljuvliga kvinnan i fokus. Utifrån dessa skilda uttryck i bilderna dras

slutsatsen att Hopes genusbetingade varumärkespersonlighet och genusbetingade

attribut i varumärkeskommunikationen är delvis androgyna och delvis helt feminina.

Vidare innehar Hopes varumärkesnamn enbart feminina personlighetsdrag vilket

leder till slutsatsen att denna dimension är feminin. Logotypen symboliserar däremot

maskulinitet vilket leder till slutsatsen att denna dimension är maskulin.

Anmärkningsvärt gestaltas återkommande det fullständigt feminina i Hopes

bilder som det mer givna och självklara, medan det androgyna framställs som det nya

och okonventionella. Trots gestaltningen av androgynitet som det mest iögonfallande

kan vi utifrån de fyra dimensionerna dra slutsatsen att Hopes varumärkesgenus består

av en tydlig androgynitet samt en tydlig femininitet. Slutsatserna ovan avtäcker hur

två varumärken med till synes könsöverskridande uttryck ändå innehar

varumärkesgenus med traditionella inslag. Således garanterar inte genusbetingade

produkter ett visst varumärkesgenus. Det som avgör denna position är snarare den

medvetna användningen av semiotiska resurser i varumärkeskommunikationen.

Vikten av att strategiska kommunikatörer har kunskap om hur ett varumärkesgenus

tar uttryck framträder därmed i studien, vilket diskuteras vidare i avsnittet nedan.

5.2 Implikationer för strategisk kommunikation

Studien syftade även till att öka förståelsen för hur varumärkesgenus kan användas

som en medveten kommunikationsstrategi av strategiska kommunikatörer. I linje

med det socialsemiotiska perspektivet sker en meningsskapande process alltid genom

flera uttrycksformer och är därmed alltid multimodal (Wong, 2019). Detta

resonemang linjerar med hur dimensionerna av ett varumärkesgenus agerar som
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enskilda delar och endast tillsammans kan skapa mening av helhetsuppfattningen av

ett varumärkesgenus, vilket återspeglas i vår analys. Exempelvis konstateras det att

Hopes logotyp, som enskild del, symboliserar maskulinitet medan Hopes

varumärkesgenus som helhet är androgynt och feminint. Således kan vikten av att

strategiska kommunikatörer anammar ett multimodalt synsätt i arbetet med

varumärkesgenus, men även varumärkeskommunikation i stort, fastställas. Vidare

utgör semiotiska resurser olika delar i en uttrycksform, och bidrar till hur

uttrycksformen tolkas i sin helhet. I en bild kan olika delar som posering,

ögonkontakt, ljussättning eller komposition förändra intrycket av bilden. Genom att

gestalta en kvinna med typiskt feminina ansiktsdrag i en bild kan både ett feminint

intryck, som i bild 7, eller ett androgynt intryck, som i bild 2 och 3, förmedlas. Som

ovan nämnt visar analysen hur kompositionen och kontrasterna i bild 2 bidrar till det

androgyna uttryck som utan inkluderingen av dessa semiotiska resurser skulle

uteblivit. I bild 3 är det de gestaltade personernas posering som bidrar till det

androgyna uttrycket. Studien bidrar således med kunskap om hur strategiska

kommunikatörer kan använda semiotiska resurser på ett gynnsamt sätt för att influera

till en tolkning där varumärket innehar en androgyn varumärkesgenusposition.

Denna insikt är värdefull för strategiska kommunikatörer eftersom Lieven (2018)

konstaterar att den androgyna varumärkesgenuspositionen är mest fördelaktig.

I analysen framträder även varumärkenas kommersiella syfte i form av att

produkter inkluderats i samtliga bilder. Trots att valet av semiotiska resurser kan rikta

olika stort fokus på kläderna behöver inte produkternas genusbetingade attribut vara

en avgörande faktor i helhetsintrycket av en bild, utan är likt övriga resurser endast

en enskild del. Därmed visar denna studie att varumärken, oavsett genusbetingad

produkt, har möjlighet att inneha ett androgynt varumärkesgenus genom ett strategisk

användande av semiotiska resurser. Med det sagt kan varumärkens kommersiella

syfte, i linje med argumentet av Vredenburg et al. (2020), ge upphov till att

varumärkens legitimitet ifrågasätts. Det kan tänkas vara relevant att som strategisk

kommunikatör reflektera över de etiska aspekter som valet av att uttrycka femininitet

och maskulinitet i varumärkeskommunikation innebär. Användningen av typisk

49



femininitet och maskulinitet i syfte att uppnå ett androgynt varumärkesgenus skulle

nämligen kunna likställas vid att reproducera rådande könsstereotyper i ett

kommersiellt syfte. Den strategiska kommunikatören kan därmed tänkas besitta dels

ett professionellt ansvar i sitt varumärkesarbete för att upprätthålla varumärkets och

kommunikatörsrollens rykte, och dels ett socialt ansvar i att inte reproducera

utdaterade könsnormer.

Slutligen bidrar studiens resultat med ny kunskap till den ytterst begränsade

forskningen om varumärkesgenus. Genom att applicera ett kvalitativt perspektiv på

varumärken som uttrycker sig vara könsöverskridande har studien bidragit med nya

insikter om den näst intill outforskade androgyna varumärkesgenuspositionen.

Slutligen bör resultatet, i linje med studiens kvalitativa ansats, inte ses som

obestridligt utan som en möjlig subjektiv tolkning av det empiriska materialet. Mot

bakgrund av studiens genomgående fokus på genus bör avslutningsvis det faktum att

författarna identifierar sig som kvinnor, då det påverkar den subjektiva tolkningen,

tas i beaktande.

5.3 Förslag på vidare forskning

Eftersom denna studie visat hur kvalitativ forskning kan bidra med nya insikter om

androgyna varumärkesgenus föreslår vi att vidare forskning utökar detta kvalitativa

perspektiv. Denna studie utgick från ett managementperspektiv, och ett förslag är

därför att undersöka varumärkesgenus ur ett konsumentperspektiv med exempelvis

kvalitativa intervjuer. Intervjuer skulle möjliggöra för appliceringen av samtliga sex

varumärkesgenusdimensioner av Ulrich et al. (2011) på ett varumärke, till skillnad

från denna studie som applicerat fyra. Vidare föreslår vi att framtida forskning kan

undersöka ett av Lievens (2018) kvantitativt identifierade varumärken med androgynt

varumärkesgenus, som exempelvis Apple eller Disney, ur ett kvalitativt perspektiv.

Ett kvalitativt arbetssätt skulle därmed kunna generera nya insikter om dessa

varumärken och därtill om androgynt varumärkesgenus. Sådan forskning skulle även

anamma ett mer globalt perspektiv på androgynt varumärkesgenus, och därmed skilja

sig från denna studie som utgår ifrån en svensk kontext.
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7. Bilagor

Bilaga 1: Frågemall Bildanalys

Textuella metafunktioner – komposition:

● Vad går att tolka vad gäller informationsvärdet av de olika elementen i bilden?

(centralitet/marginaler, höger/vänster, över/under)

● Vad går att tolka vad gäller inramningen av de olika elementen i bilden? (gemenskap

och särskiljning)

● Vad går att tolka vad gäller uppmärksamheten av de olika elementen i bilden?

(iögonfallande visuella kontraster såsom storlek, ljus, färg med mera)

Interpersonella metafunktioner – interaktion:

● Vilken kontakt mellan åskådaren och det gestaltade går att tolka ur bilden?

(ögonkontakt, blickar, ansiktsuttryck och gester)

○ Gestaltas ett begär eller ett erbjudande?

● Vilka perspektiv går att tolka ur bilden? (horisontella och vertikala vinklar)

○ Vad säger perspektiven om maktbalans respektive involvering mellan

åskådaren och det gestaltade i bilden?

Ideationella metafunktioner – representation:

● Vilka konceptuella mönster går att tolka ur bilden? (symboliska betydelser, att vara

betyda något, att tillhöra en kategori eller att inneha vissa karaktärsdrag)

Varumärkesgenusteori:

● Hur relaterar bildens semiotiska resurser och dess betydelsepotential till Grohmanns

(2009) genusbetingade personlighetsdrag?

● Hur relaterar den/de gestaltade personen/personerna i bilden till Grohmanns (2009)

genusbetingade personlighetsdrag?
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Bilaga 2: Frågemall Typografisk logotypanalys

Typografi:

● Vad går att tolka ur logotypen vad gäller bokstävernas krökning? (runda eller kantiga)

● Vad går att tolka ur logotypen vad gäller bokstävernas vikt? (tjocka eller tunna)

● Vad går att tolka ur logotypen vad gäller bokstävernas teckenbredd?

● Vad går att tolka ur logotypen vad gäller bokstävernas teckenhöjd?

● Vad går att tolka ur logotypen vad gäller bokstävernas lutning?

● Är logotypens bokstäver separerade eller anslutna, och vad går att tolka ur detta?

● Är logotypens bokstäver regelbundna eller inte, och vad går att tolka ur detta?

● Är logotypens bokstäver utsmyckade eller inte och vad går att tolka ur detta?

Varumärkesnamn:

● Vad går att tolka vad gäller betydelsen av det/de ord varumärkesnamnet består av?

Varumärkesgenusteori:

● Hur relaterar logotypens semiotiska resurser och dess betydelsepotential till

Grohmanns (2009) genusbetingade personlighetsdrag?

● Hur relaterar varumärkesnamnet till Grohman (2009) genusbetingade

personlighetsdrag?
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Bilaga 3: Frågemall Grafisk logotypanalys

Grafik:

● Vad går att tolka ur logotypen vad gäller formen?

○ Har logotypen en geometrisk form, och vad går att tolka ur detta?

○ Har logotypen tunna eller tjocka linjer, och vad går att tolka ur detta?

○ Har logotypen mjuka eller kantiga linjer, och vad går att tolka ur detta?

Varumärkesnamn:

● Vad går att tolka vad gäller betydelsen av det/de ord varumärkesnamnet består av?

Varumärkesgenusteori:

● Hur relaterar logotypens semiotiska resurser och dess betydelsepotential till

Grohmanns (2009) genusbetingade personlighetsdrag?

● Hur relaterar varumärkesnamnet till Grohman (2009) genusbetingade

personlighetsdrag?
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Bilaga 4: Odeur – Logotyp

Bild 1. Modifierad från Odeur. (u.åc). O D E U R [Grafik]. https://odeur.se/
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Bilaga 5: Odeur – Bilder

Bild 2. Odeur. (u.åd). Force Obscure [Bild]. https://odeur.se/editorial/force-obscure/
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Bild 3. Från Odeur. (u.åe). Duplex Stills [Bild]. https://odeur.se/editorial/duplex-stills/
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Bild 4. Från Odeur. (u.åf). Synthetic Series [Bild]. https://odeur.se/collections/aw18-syntheticseries/
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Bilaga 6: Hope – Logotyp

Bild 5. Från Hope. (u.åb) HOPE [Grafik]. https://hope-sthlm.com/se/en/
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Bilaga 7: Hope – Bilder

Bild 6. Från Hope [@hopestockholm]. (2020, 7 maj). Countless dresses have inspired political
changes, set off trends, or kept us coming back to them time and time again [Bild]. Instagram.
https://www.instagram.com/p/B_4f8EYHqAh/
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Bild 7. Från Hope [@hopestockholm]. (2020, 20 maj). What does a dress represent today?  Presenting
our next dress ambassador Tsemaye Opubor, renowned journalist and stylist. “I usually wear [Bild].
Instagram. https://www.instagram.com/p/CAaspZnnpHb/
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Bild 8. Från Hope. (u.åc) We will dress up again [Bild]. https://hope-sthlm.com/se/en/dress-up
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