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2 Forord
“Hvis du så gerne vil have den terrasse, så byg den selv”, sagde min kæreste, efter
jeg havde forsøgt at overtale ham med mine bedste retoriske evner til at bygge den i
flere måneder. Provokeret gik jeg i gang på trods af en manglende tro på mig selv,
og fandt efterhånden ud af, at det kunne jeg sagtens. Dog blev min egen nyvundne
og stadig usikre tro på mig selv udfordret i byggemarkedet - hvor jeg ikke oplevede
at blive inkluderet i det publikum, som både værktøj og reklamer henvendte sig til.
Mine betragtninger i byggemarkedet vækkede en motivation for som retoriker at
undersøge, hvilken betydning markedsføring og design af værktøj har for det
indskrevne publikum, og hvorvidt kvinder indkluderes i dette publikum. Med
udgangspunkt i en sådan undersøgelse, vil jeg med dette produktspeciale forsøge
med retoriske virkemidler at få flere kvinder, der ikke stoler på deres egne evner til
at anvende værktøj i praksis, til netop at bruge værktøj. Jeg vil forsøge at indskrive
et kvindeligt handlekraftigt publikum for værktøjets retorik.
Min erfaring fungerer således som motivation for at lave dette produktspeciale. Men
den alene skal ikke retfærdiggøre opgavens problemstilling. Min erfaring i
byggemarkedet peger på et større retorisk felt og problemstilling: Kan genstandes
publikummer være kønnede, og hvordan kan vi med retoriske virkemidler påvirke og
forme disse til at inkludere nye publikummer? Dette undersøges på tre måder: I en
analyse af markedsføring af konkret værktøj og en tilsvarende analyse af design af
værktøj, og til sidst i udformningen af produktet, som består af værktøj og
markedsføring af det.
Jeg har sammen med to industrielle designere etableret startuppet FLID tools, som
designer og producerer håndværktøj. FLID tools er blevet til i gensidig udveksling
med dette speciale. Jeg har med FLID tools efter påbegyndelsen af dette speciale
fået investeringer fra Innovationsfonden og Fonden for Entreprenørskab til at udføre
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og etablere FLID tools i praksis, og har derfor haft mulighed for at få lavet fysiske
prototyper af selve værktøjet, som også vil blive inddraget i dette speciale.
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3 Indledning
3.1 Kontekst
At differentiere sit publikum på baggrund af køn blev etableret allerede med
Aristoteles, der med sin retorik tydeliggjorde, at kvinden adskilte sig fra manden.
“The first departure from type is indeed that the offspring should become female
instead of male” I værket On the Generation of Animals (Perez, 2019, 1) Simone De
Beauvoir problematiserer denne forståelse af mandens rolle, som “udgangspunktet”
i Le Deuxéme sex (1949), og udlægger her, hvordan manden betragtes som
subjektet og kvinden som objektet. Manden er udgangspunktet, og kvinden forstår
sig selv i relation til manden (De Beauvoir, 2015, 7). Præcis 70 år senere udkommer
bogen Invisble Women (2019), hvor Caroline Criado Perez ser på, hvordan design i
et bredt spekter af samfundet er centreret om manden som udgangspunktet, og i
samme overser behov hos kvinden (Perez, 2019, 5). Her fremhæver hun en artikel,
der viser, hvordan artikler, der handler om kvinder, bruger ord som “female”,
“woman” og “lady”, hvor artikler om mænd tilsvarende ikke har ord, der refererer til
køn, fordi det mandlige køn er det implicitte udgangspunkt (Perez, 2019, 13). I
bogen fremhæver hun ligeledes, hvordan Apple udgav en sundheds-app, der kunne
måle sodiumindtag, men ikke tracke menstruation1. Her havde Apple designet en
app, som havde overset et udbredt behov hos den kvindelige halvdel af dens
brugere. På lignende vis, kommer design bias ind og har konsekvenser i designet af
sikkerheden i biler, som er designet til en gennemsnitlig mandekrop. Det betyder, at
kvinder har en 47 procent større risiko for at komme slemt til skade i et biluheld
(Perez, 2019, 186). Perez afdækker bredt, hvordan design tager udgangspunkt i
mandens fysik, mandens transportmønstre, helbred, symptomer, generelle adfærd
osv. Og hvordan dette har konsekvenser for kvinden. Denne bog fungerer i høj grad

1

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/12/how-self-tracking-apps-exclude-women/3836
73/
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som et bredere belæg for at se på, om vi også i retoriske sammenhænge, bevidst
eller ubevidst indskriver et publikum af mænd og i visse tilfælde samtidig også
afskriver kvinden som en del af publikum. Dette, der i bred forståelse betegnes
design bias (Perez, 2019, 3), ønsker jeg at koble til retorisk teori og praksis. Ved at
bruge retorisk analyse, kan vi undersøge denne problemstilling, for at se, hvordan
publikum indskrives for en en given genstand. Og denne analyse kan ligge til grund
for et bevidst arbejde med at indskrive et bredere og mere nuanceret publikum. Det
er i denne kontekst, dette speciale skal læses. Som et bidrag til at belyse og arbejde
med nogle af de design bias’, som bevidst eller ubevidst påvirker, hvem der
inviteres til at agere i en given kontekst.

3.2 Problemformulering
Jeg vil undersøge, hvorvidt køn har betydning for det indskrevne publikum i
udvalgte reklamer for håndværktøj. Yderligere undersøges det, hvordan det fysiske
værktøj kan blive retorisk via et indskrevet publikum, og om dette publikum
defineres via kønnede referencer til identifikation.
Denne analyse danner det retoriske grundlag for udformningen af specialets
produkt, der består både af strategi for, hvordan det ønskede kvindelige publikum
indskrives i produktets forskellige delelementer, som består af en instagramprofil,
byggevejledninger og af udformningen af et design af en fysisk værktøjskasse, der
sammen stræber efter at indskrive det ønskede publikum.

3.3 Tese
Dette speciale tager udgangspunkt i følgende tese:
Værktøj har i både design og markedsføring en implicit maskulin appel via kønnede
referencer, som afskriver nogle kvinder fra værktøjets publikum.
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Ved at ændre på de kønnede referencer, kan man designe og markedsføre værktøj,
så de indskriver et defineret publikum af kvinder, der ikke er erfarne med værktøj.
Denne tese tester jeg med min analyse og efterfølgende mit produkt, der sammen
danner udgangspunktet for specialets diskussion og konklusion.

3.4 Formål
Da dette er et produktspeciale, er målet med analysen ikke at redegøre for, hvordan
køn spiller ind på retorisk handlekraft i reklamer for værktøj generelt, men i stedet at
lave en kvalificeret stikprøve, der kan kvalificere udformningen af produktet.
Reklamer og markedsføring er per definition persuasive. Målet her er dog ikke kun
alene at overtale flere kvinder til at bruge penge på et bestemt brand og købe FLID
tools værktøj. Målet med dette produkt er i høj grad at bruge reklamers persuasive
muligheder til at udvide kvindens handlekraft.

3.5 Retorikforståelse og tilgang til læsning
Opgaven har en konstitutiv tilgang til retorik, som dermed også afspejler valg af
teori. Og er samtidig inspireret af en feministisk retorisk tradition, som mener
feminismens sigte er, at bryde med en patriarkalsk struktur gennem retorisk kritik og
produktion (Roer og Lund, 2009, 22). Min analyse er derfor også en feministisk
kritik, som sætter fokus på køns betydning for en given diskurs (Foss, 2004,159).
Min analysetilgang er fortolkende retorisk kritik, som Michael Leff beskriver;
“betoner den konkrete undersøgelsesgenstand, og i stedet for at stræbe efter at
hæve sig over enkelthederne holder den sig til den ujævne grund, som fagets
materiale dækker.” (Leff, 2003, 6). Teori er med denne tilgang ikke noget, vi som
kritikere bare kan applicere på en given genstand, men et evigt samspil med
undersøgelsen af den retoriske praksis (Jasinski, 2001, 261). Jeg bliver dermed selv
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en aktiv part i den retoriske analyse, og kan ikke isoleres fra konteksten, da min
tolkning ikke vil kunne isoleres fra mine valg og min forforståelse af en given diskurs
eller kontekst. ”Retorer vælger, eller fravælger, at gøre visse situationer,
kendsgerninger, hændelser etc. signifikante.” (Vatz, 2000, 12).

3.6 Genstandsfelt og den retoriske situation
Hvor retorikkens primære genstandsfelt historisk har været skrift og tale, er dette
felt over tid blevet udvidet til at inkludere nye genstandsfelter, og i dag er visuel
retorik en etableret del af det retoriske genstandsfelt (Lund, et al, 2009, 24). Således
også i dette speciale. Dermed har jeg et postmoderne syn på, hvad der kvalificerer
sig som en retorisk tekst, og inkluderer ud over billeder i form af reklamer også
fysiske objekter, i form af håndværktøj i min retoriske læsning (ibid). Leslie Atzmon,
peger på, hvordan æstetiske kvaliteter ved et objekt kan analyseres som retoriske
og understreger samtidig værdien heraf i konkrete kontekster (Atzmon, 2011) Denne
opgave er et beskedent bidrag til denne efterspørgsel.
Genstandene er en sammensætning af fragmenter på tværs af tid og rum (McGee,
1990, 287), som cirkulerer i forskellige kontekster. Genstandene i deres helhed
adskiller sig tydeligt fra den mere traditionelle retoriske kritik af en samlet retorisk
diskurs, med en retor, et specifikt publikum og en afgrænset retorisk situation.
Genstandene er altså en del af mange varierende retoriske situationer med
skiftende omstændigheder. Jeg vil dog alligevel forsøge at udtrække noget generelt
om genstandene ved at fokusere på det indskrevne publikum, som fremgår i
genstandene som stilistiske spor (Black,1970). Genstandene er på ingen måde
udtømmende, og fungerer i denne analyse som case study, hvor analysen fungerer
som research til udformningen af specialets produkt. Jeg er bevidst om, at jeg med
mit valg af genstande fravælger en række fortolkningsmuligheder, som andre
fragmenter havde gjort muligt. Målet med delgenstandene er at bruge dem samlet til
at give et generelt indblik i, hvordan værktøj henvender sig til publikum, Jeg har
derfor valgt fem delgenstande af værktøj, der på forskellig vis skal give et indblik i
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værktøjets retoriske virkning. De første tre delgenstande er reklamer for værktøj, fra
tre forskellige retoriske situationer og med henholdsvis mænd, kvinder og begge
køn sammen afbilledet med værktøj. Delgenstand 4 og 5 består af en række billeder
af fysisk værktøj, som sælges i BAUHAUS, for at forstå, hvordan det fysiske design
af værktøjet kan være med til at definere det indskrevne publikum. I det kommende
gennemgås de valgte genstande, og hvorfor de er egnede til at belyse
problemstillingen og tesen.
Jeg har valgt BAUHAUS, fordi det er et af de største byggemarkeder med det
største udvalg, som stadig henvender sig til private kunder og ikke hovedsageligt
professionelle. Her har jeg selv taget fotografier af reklamer og værktøj. Det ikke er
alle produkter med værktøj, der reklameres for i BAUHAUS. Eksempelvis er der ikke
reklamer for håndværktøj som hammer og sav, men til gengæld en række reklamer
for boremaskiner, og derfor et relativt større datagrundlag af billeder til analysen af
netop boremaskiner.

3.6.1 Delgenstand 1: Mand med værktøj
Delgenstand 1. består af et fotografi af en reklame for Bosch vist i BAUHAUS Viby.
Billedet er valgt, fordi det viser en mand med en boremaskine.

3.6.2 Delgenstand 2: BOSCH Kvinde med værktøj
Delgenstand 2 består af en reklame fra BOSCH for deres IXO-skruemaskine.
Billederne er fra BOSCHs internationale hjemmeside og bliver også vist i Danmark
på Facebook. Reklamen er valgt, fordi den viser en kvinde med en skruemaskine.
Reklamen er den eneste reklame specifikt for et værktøjsbrand med en kvinde, som
jeg har kunne finde, der samtidig vises i Danmark. Den adskiller sig altså fra
delganstand 1 ved at være en del af en anden retorisk situation, da den ikke vises i
BAUHAUS, men online. Her skal det tilføjes, at der ikke var en eneste reklame af en
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kvinde med værktøj eller boremaskiner i BAUHAUS, under min research, og jeg
derfor har inkluderet denne reklame uagtet at den ikke vises i BAUHAUS.

3.6.3 Delgenstand 3: #mitbauhausprojekt
Delgenstand 3 består af et billede fra BAUHAUS’ kampagne #mitbauhausprojekt.
Det er taget fra BAUHAUS’ avis for juli måned 2020 og kan findes på BAUHAUS’
hjemmeside. Det er valgt, fordi det viser en mand og en kvinde sammen. Her er tale
om en tredje retorisk situation, som dog stadig er relateret til BAUHAUS.

3.6.4 Delgenstand 4: Værktøjsudvalget i BAUHAUS
Anden del af min retoriske analyse består af en læsning af fysiske objekters
retoriske egenskaber (Atzmon, 2917 xxvi). Genstanden består af en række billeder
af værktøj taget i BAUHAUS. Billederne er udvalgt til at give et bredere visuel
visning af, hvordan værktøj ser ud og eksponeres i BAUHAUS. Dermed adskiller
denne genstand sig fra de andre ved at bestå af generelle betragtninger ved et
bredt udvalg frem for en næranalyse af et enkelt stykke værktøj, og indeholder otte
fotografier af det generelle værktøjsudvalg.

3.6.5 Delgenstand 5: BOSCH - Pink edition
Sidst inddrager jeg to billeder af pink værktøj, som er lanceret af BOSCH, og som
sælges i BAUHAUS. Disse billeder er inddraget, da jeg betragter dem som et forsøg
på netop at indskrive et kvindeligt publikum for det udvalgte værktøj. Her er det den
samme skruemaskine, som vi så i reklamen i delgenstand 2.

3.7 Opgavens opbygning
For at efterprøve min tese opbygger jeg opgaven således: Først redegør jeg for mit
retoriske udgangspunkt og genstandsfelt. Derefter gennemgår jeg opgavens
anvendte teori, som ligger til grund for den retoriske analyse af de valgte genstande.
Analysen består både af en billedanalyse af reklamer for værktøj, og en analyse af
værktøjs æstetiske design, og skal give et indblik i, om der er et overset publikum,
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til værktøj. Disse to analyser danner grundlaget for produktets udformning, der
består af design af en værktøjskasse med værktøj og markedsføring af værktøjet
med henblik på at indskrive et kvindeligt publikum.
Dette leder til en diskussion af, hvordan vi kan forhandle og påvirke kønnede
diskurser i både tekst, billeder og design, men også hvilke retoriske udfordringer der
opstår, når man ønsker at forhandle kønnet identifikation via kønnede værdier og
referencer. Jeg vil til sidst diskutere, om det er hensigtsmæssigt at lave et
værktøjsbrand, som specifikt henvender sig til kvinder. Er det en måde at inkludere
kvinder i værktøjets retorik på, eller opnår man i stedet det modsatte. At
marginalisere kvinden yderligere fra det allerede eksisterende værktøj og
reproducere endnu en kønnet stereotyp?
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4 Teori
Opgavens teoretiske fundament trækker på teori fra en række retoriske felter. Med
det følgende teoretiske afsæt vil jeg forsøge at besvare, hvordan køn kan analyseres
i etableringen af publikum for en retorisk genstand, og hvordan dette kønnede
aspekt kan have indvirkning på den retoriske handlekraft der etableres mellem retor
og publikum.
Først undersøges relationen mellem identifikation og persuasio, for at etablere en
forståelse af, hvordan publikum indskrives for en retorisk genstand. Dette kobles til
retorisk handlekraft, da jeg ønsker at undersøge retors mulighed for at påvirke
publikum til at indtage nye identiteter og handlinger som konsekvens af det
retoriske produkt.
Derefter undersøges hvordan konstruktionen af køn, kønnede diskurser og værdier
har betydning for etableringen af publikum for at skabe en forståelse af, hvornår det
indskrevne publikum defineres eller påvirkes af konstruktionen af køn i en given
genstand.
Herefter følger først en introduktion til særlige retoriske egenskaber ved reklamer,
som er en del af denne opgaves genstandsfelt. For til sidst at redegøre for, hvordan
fysiske objekter som værktøj, kan analyseres og fortolkes som retoriske genstande.
Dette kobles yderligere til det indskrevne publikum, og til hvordan køn kan påvirke
etableringen af dette.

4.1 Det indskrevne publikum og køn
4.1.1 Identifikation som forudsætning for overtalelse
Hvor Aristoteles så argumentet som det afgørende element for at overtale, kom
Kenneth Burke med sit bidrag til retorikken og flyttede fokus fra argumentet, som
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vejen til overtalelse over på identifikation. “You persuade a man only insofar as you
can talk his language by speech, gesture, tonality, order, image, attitude, idea,
identifying your ways with his.” (Burke, 1969, 55). Burkes definition af identifikation
har flere ligheder med Aristoteles ethosbegreb. Ethos, der består af phronesis, arete
og eunoia, knytter sig ikke kun til retor, men også til retors samspil med publikum
(Aristoteles 2013, 34). Uden gensidig velvilje kan retor ikke opnå en taleposition
overfor publikum. Når vi identificerer os, gennemgår vi en transformation og
forandrer os fra dem, vi var øjeblikket forinden og opnår en større forståelse af,
hvem vi er. Dette kalder Burke for “consubstantiality (Burke 1969, 20). Vi
identificerer os, når vi deler verdenssyn og holdninger og fælles interesser (ibid.)

4.1.2 The second persona - retors konstruktion af publikum
Edwin Black definerer i relation til identifikation et implicit publikum, som kan findes
i en given tekst gennem stilistiske spor, der afslører retors forestillinger om
publikum. The Second Persona, som er defineret ved ideologi.
“Especially must we note what is important in characterizing personae. It is
not age or temperament or even discrete attitude. It is ideology - ideology in
the sense that Marx used the term: the network of interconnected
convictions that function in a man epistemically and that shapes his identity
by determining how he views the world” (Black 1970, 112).
Denne ideologi, der ligger i teksten som overbevisninger og værdier definerer, hvem
der indskrives som publikum. Kritikeren kan i den indskrevne diskurs se, hvad retor
ønsker sit publikum skal blive til. Publikum aflæser det, der står mellem linjerne og
vurderer, om der tilbydes en identitet, som det ønsker at identificere sig med (Black,
1970, 113). En genstand har altså et indskrevet publikum, som kritikeren kan
analysere sig frem til ved at lede efter stilistiske spor i genstanden, der viser os,
hvordan publikum inviteres til at se verden. Konstruktionen af det indskrevne
publikum udsiger dermed ikke kun, hvem der indskrives i publikum, men også
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hvordan retor ønsker, at publikum skal se verden, og dermed retors forestillinger om
verden. Det gør det muligt at analysere en genstands implicitte publikum ved at lede
efter stilistiske spor i genstanden, der giver indblik i retors ønske om, hvem
publikum er.

4.1.3 Retorisk handlekraft - intersubjektivt mellem retor og publikum
Michael C Leff bruger Blacks second persona, når han analyserer retorisk
handlekraft. For Leff er retorisk handlekraft performativt og foregår i relation mellem
orator og publikum. Leff lægger vægt på retorisk handlekraft, som noget der opstår
i samspil mellem retor og publikum. Retor kan altså ikke besidde retorisk
handlekraft uden at få det af publikum. Hos Leff må taler identificere sig med
publikum for at etablere en taleposition. Det er det, vi kan se i realiseringen af
forholdet mellem retor og publikum.
“This fluid relationship between individual and community also seems to
describe the conception of agency implicit within humanistic rhetoric. Like
the jazz artist, the orator leads the community by merging with it, and
identifies the self not as a still, isolated essence but as something realized in
and through public performance” (Leff 2012, 219).
Det er denne forståelse af begrebet retorisk handlekraft, jeg henviser til. Denne
forståelse af forholdet mellem retor og publikum fremhæver Leff går tilbage til
Cicero, der netop påpeger, at retor må tilpasse sin forståelse af virkeligheden til
publikums og tale i overensstemmelse med dets verdenssyn, hvis retor skal opnå
publikums velvilje (ibid. 217). Dette, at kunne sætte sig i publikums sted, stemmer
overens med Burkes udlægning af identifikation som afgørende for at overbevise.
I sin analyse af retorisk handlekraft i Martin Luther Kings brev “A letter from
Birmingham Jail” undersøger Leff retors konstruktion af sig selv, retors konstruktion
af publikum og realiseringen af forholdet mellem publikum og retor (Leff 2004, 40).
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Her viser Leff, hvordan King lykkes med at gøre sit publikum handlekraftigt ved at
genfortolke og konstituere nye identiteter. Med Leff tilbydes vi en tilgang til retorisk
analyse, hvor vi ved at analysere retor, publikum og realiseringen mellem dem, kan
vurdere hvilken etablering af retorisk handlekraft, der finder sted i en genstand.

4.1.4 Konstruktion af køn
Da denne opgave har et feministisk kritisk sigte, er det relevant at tilføje et kønnet
perspektiv på både konstruktionen af det indskrevne publikum og dermed
etableringen af retorisk handlekraft.
Sonja K Foss definerer en tilgang til feministisk retorisk kritik. Hun analyser
konstruktionen af køn i en given genstand, og ser efter, hvad der fremstilles som
“appropriate behavior for men and women” (Foss, 2004, 158). Hun ser ikke alene
på, hvilket verdenssyn publikum tilbydes, men også hvilke syn på køn det tilbydes
(ibid). Og hvordan et artifact positioner sit publikum i relation til køn, da et
publikums perspektiv ofte vil være kønnet, og beskriver en forståelse af verden,
hvor mænd og kvinder har forskellige positioner (Foss, 2004, 159).
“This position requires a particular cultural experience, to make sense of the
artifact and is the result of the structures of characters, meanings, aesthetic
codes, attitudes, norms and values the rhetor projects into the text“
(Foss, 2004, 157)
For Foss er konstruktionen af publikum dermed ofte påvirket af vores opfattelser af
køn. Hvilke værdier og verdenssyn, der typisk deles af henholdsvis mænd og
kvinder, og hvilke forestillinger der etableres om, hvad der er troværdigt i relation til
køn. Dermed får vi med Foss koblet etos og publikum til konstruktionen af køn.
Her problematiserer hun ligeledes, som vi så det indledningsvis med Perez (Perez,
2017) og De Beauvoir (De beauvoir 1947), hvordan kvinder må kunne identificere sig
med et maskulint synspunkt, for at blive indskrevet i den handlekraft, der tilbydes.
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“Mens experiences are universelized so that the masculine is aligned with the
universal; What happens to men or what men find desirable and appropriate
is seen as applying to women.” (Foss, 2004, 159).
Det at kunne identificere sig med det maskuline, som tilbydes som universelt, bliver
forudsætningen for at blive en del af et handlekraftigt publikum (Foss, 2004, 159).
Dermed bliver det i en retorisk analyse relevant at stille spørgsmålet: Hvilken
handlekraft antager retor, at publikum har i sin konstruktion af publikum, og er det
defineret eller begrænset af kønnede værdier? Tilbydes publikum andre alternativer
til den mest dominerende diskurs? (Foss, 2004, 159). Her antager Foss, at et
maskulint synspunkt er anderledes end et feminint, og at et universelt synspunkt
typisk vil være kodet som maskulint. Det er i konstruktionen af køn og de værdier,
der kobles på denne konstruktion, at vi kan vurdere hvilken betydning køn har for
etablering af publikum og dermed også etableringen af retorisk handlekraft.

4.1.5 Køns betydning for det indskrevne publikum
Hvordan vi kan forhandle denne konstruktion af køn og dens betydning for det
indskrevne publikum, nuancerer Judith Butlers konstitutive tilgang til køn. Butler
undersøger vores måde at performe og etablere køn på i Gender trouble (1990).
Hun definerer køn som konstrueret og diskursivt og dermed åbent for intervention
og genbetegnelse (Butler, 2010. 82). Netop denne forhandling af identitet, og
hvordan den performes, er der handlekraften opstår. Dog skal det bemærkes, at
Butler ikke bruger begrebet retorisk handlekraft, som vi ser det hos Leff.
“I en vis forstand finder alle betegnelser sted inden for gentagelseststrangens
kredsløb; “handlekraft” skal derfor placeres indenfor muligheden af en
variation over denne gentagelse. Hvis de regler, der styrer betegnelse, ikke
kun indskrænker, men også muliggør påstanden om alternative domæner for
kulturel forståelighed, dvs. nye socialt kønnede muligheder, som anfægter de
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rigide koder for hierarkiske binariteter, så bliver en subversion af identitet kun
muligt inden for praksisser af repetitiv betegnelse” (Butler, 2010. 240).
Variationer over gentagelsen får altså en central rolle i konstitueringen af nye
identiteter, og ser man gentagelsen som appellen til det allerede etablerede, får vi
med Butlers kønsperspektiv tilbudt en strategi lig Leffs. Når subjektet konstitueres,
betyder det blot, at subjektet er en konsekvens af bestemte diskurser, der styrer
opfattelsen af identitet. Som Butler formulerer det: “”Handlekraft” skal derfor
placeres indenfor muligheden af en variation over denne gentagelse.” (Butler 2010,
240).
Med Butler kan vi se, hvordan kønnet kan diskuteres og performes på nye måder og
hvordan etablerede kønsopfattelser og diskurser hele tiden forhandles gradvis i
relation til eksisterende. Vi kan altså genforhandle diskurserne ved selv at bidrage
med variationer til de allerede etablerede. Vi kan indskrive et nyt publikum i en
eksisterende diskurs, så længe der etableres gensidig velvilje og troværdighed
mellem retor og publikum, ved at appellere til de værdier og verdenssyn, som deles
af retor og det ønskede publikum.
Det, at vi kan afkode de værdier og verdenssyn som præsenteres i en given tekst, er
forudsætningen for at identifikation etableres. Med Butler og Foss bliver verdenssyn
formet af etablerede diskurser, og de er varierende for de forskellige køn. Værdier
og verdenssyn kan altså ikke etableres uafhængigt af de gældende diskurser, men
gennem en forhandling med dem, gennem reartikuleringer og variationer af de
allerede etablerede værdier og verdenssyn. Med Foss og Butler får vi her defineret
en forståelse af, hvordan køn ofte vil have indflydelse på hvilke værdier og
verdenssyn, man kan spejle sig i, da vores køn performes i relation til allerede
etablerede diskurser og normer, og disse er ofte forskellige for henholdsvis mænd
og kvinder. Dermed bliver det relevant at analysere en genstands konstruktion af
publikum i relation til køn, for netop at finde frem til, om den position publikum
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tilbydes, er defineret med udgangspunkt i kønnede referencer, og om en eventuelt
forhandling finder sted.

4.2 Reklamers retoriske egenskaber
Denne opgaves analyse består af en række reklamer for værktøj i form af billeder.
Derfor inddrager jeg her Jens E. Kjeldsens retoriske tilgang til billedanalyse ved at
se på billeder som kondenserede argumenter (Kjeldsen, 2002. s. 215). Billederne
bruges argumenterende ligesom enthymemet, hvor publikum ikke kender alle
præmisser for argumentet. Dette er kendetegnet ved visuel argumentation, og
publikum bliver dermed medskabere af argumentationen, og bidrager til deres egen
overtalelse (ibid). Hvordan vi gør det, kan være forskelligt, og billedet bliver
polysemisk. “Når vi som beskuere er delagtige i (re)konstruktionen af billedets
udsagn, bidrager vi samtidig til at overbevise os selv” (Kjeldsen 2009, s. 301).
Ulempen er til gengæld også, at afsender ikke kan afgøre, hvordan billedet
fortolkes. (ibid). Enthymemisk polysemi giver mulighed for fortolkning hos publikum.
Det giver med Kjeldsens ord en “kontrolleret frihed”, hvor flertydigheden er så
begrænset, at publikum stadig kan afkode billedet som meningsfuldt, men på flere
måder. Dette kan være hensigtsmæssigt, hvis man vil henvende sig til flere
målgrupper (Kjeldsen, 2002, s. 75).
Reklamer definerer Kjeldsen som ideologiske, der vil repræsentere et bestemt
værdisæt og livssyn. “Reklamebilleder udtrykker altid noget som allerede findes i
forbrugeren. Kommerciel reklame er aldrig nyskabende i den forstand, at den vil få
mennesker til at tænke grundlæggende anderledes” (Kjeldsen, 2002, 59). Reklamen
er altså både i indhold og udtryk konservativ, da den appellerer til tendenser, som
allerede har en vis udbredelse (ibid).
Hvordan publikum eventuelt vil tolke denne polysemiske egenskab, ser jeg nærmere
på i den kommende billedanalyse, ved også her at se på hvilke værdisæt, der
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tilbydes publikum og hvilke ideologiske antagelser, der danner præmissen for
billedets argument.

4.2.1 Symboler i reklamer
I reklamer kan vi bruge semiotikken til at fortolke, hvordan billedet etablerer
argumenter. Hvor Kjeldsen bruger tegn og objekt til at beskrive, hvordan en
genstand overfører symbolsk betydning til en anden i et billede, bruger Williamson
signifier og signified, til at beskrive symbolet og det, symbolet symboliserer (Rose,
2016, s. 113). Williamson argumenterer for, at når vi præsenteres for en signifier og
det signified i en reklame, så er det publikum, der skaber sammenhængen mellem
de to. Vi overfører betydning fra det ene til det andet. Denne tilgang til læsning er lig
Kjeldsen, der fremhæver denne kvalitet som enthymemisk polysemi (Kjeldsen, 2002,
74).
Williamson fremhæver, at vi identificerer os med det, vi køber. Med vores genstande
fortæller vi, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være. Og det er ved at appellere til den,
vi gerne vil være, at reklamer sælger produkter til os. Det er via reklamens symboler,
at værdier kan aflæses i genstanden. Symbolerne bliver identitetsskabende, da de
formidler de værdier, som deles af publikum. Det bliver derfor relevant at forstå,
hvilke symboler og deres værdier, som etableres af retor for at indskrive publikum
(Williamson, 1978, 47).
“You do not simply buy the product to become a part of the group it
represents; you must feel that you already, naturally, belong to that group
and therefore you will buy it.” (Williamson 1978 s. 47).
Med Williamson analyseres billeder ikke som argumenter, som vi ser det hos
Kjeldsen, men som symboler, der formidler mening, der tolkes og afkodes af
publikum via identifikation med de verdenssyn og identiteter, reklamen forsøger at
etablere.
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4.2.2 Konstruktion af køn i reklamer
Samtidig fremhæver Kjeldsen, hvordan et billede, der bekræfter publikum i det, det
allerede tror på, godtages som medieret evidensia. “Visuel evidensia afkodes ikke,
den vækker resonans, genklang”( Kjeldsen, 2002, 277). Ellers afskriver publikum
billedet som usandt, hvis det ikke stemmer overens med allerede etablerede
overbevisninger. Billeder har dermed kun den magt, som beskueren giver dem.
(ibid, 251). Den effektive reklame skal altså ikke få seeren til at huske noget nyt, men
i stedet vække minder, seeren allerede har. (Ibid, 279). Dette kan kobles til Butlers
teori om, hvordan vi forhandler vores køn i relation til allerede etablerede diskurser.
En fremstilling i en reklame, skal virke troværdig, for at den kan være virkningsfuld.
Dermed skal kønnet også performes troværdigt og vække genklang, før det virker
overbevisende.

4.3 Fysiske objekter som retoriske genstande
Da dette speciale også inkluderer fysiske objekter i den kommende analyse kommer
her en teoretisk tilgang til at analysere fysiske objekter, som kobles til etablering af
et retorisk publikum. Richard Buchanan analyserer i Design and the New Rhetoric:
Productive Arts in the Philosophy of Culture (2001), hvordan design af genstande
kan forstås som retoriske.
“In approaching design from a rhetorical perspective, our hypothesis should
be that all products - digital and analog, tangible and intangible are vivid
arguments about how we should lead our lives. (Buchanan, 2001, 194).
Når en designer formgiver et produkt, kommunikerer designeren til et publikum, der
forstår at aflæse de værdier og funktioner, som produktet rummer. (Buchanan,
2001, 193.) En genstand kan som en retorisk tekst appellere til både ethos, pathos
og logos. Og akkurat som en teksts stil ikke bare skal ses som ren ornamentik, men
kan ses som en del af inventio, kan designet af en genstand ikke isoleres fra
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genstandens retoriske funktioner (Buchanan, 2001, 192). Alle designprocesser viser,
hvordan designeren ser verden, og inviterer sit publikum til at dele dette perspektiv
med sig (Buchanan, 1989, 95).
Disse perspektiver bygger Per L. Halstrøm og Per Galle videre på i Design as
co-evolution of problem, solution, and audience (2014) hvor de betragter design
med en konstitutiv tilgang, hvor et produkt tilbyder et publikum en position som
subjekt via produktet. (Halstrøm et al. 2014) Og trækker dermed også på Blacks
Second Persona og Burkes identification som motivation for handling. Men også på
Charlands forståelse af, at publikum via retorik kan træde ind i en ny subjekt
position via identifikation (Charland, 1987, 142).
“We would suggest that in many such cases design’s persuasive abilities are
better explained if we talk about design as a creator of subject positions that
an audience is willing to enter because they identify with it. A Swatch watch
gives us an opportunity to confirm a subject position as an audience that
expresses fashionable living and the joy of life.“ (Halstrøm et al, 2014, 3.10).
Med denne tilgang kan vi analysere det implicitte publikum indskrevet af designeren
i en fysisk genstand som eksempelvis en hammer eller en sav. En designer må som
en given retor formidle sit design, så publikum kan aflæse og genkende det. En
radikal ny ide uden nogen genkendelige referencer kan være vanskelig hvis ikke
umulig for et givet publikum at afkode (ibid.) Her får vi altså tilbudt en tilgang til
retorisk kritik, der trækker på både Burke og Black, og hvor objektet selv har
stilistiske spor af retor, der anviser publikum, hvordan det skal forstå verden.

4.3.1 Æstetik er aldrig bare pynt
Disse stilistiske spor i designet af et fysisk produkt, materialer, form og farve, kan vi
analysere som retoriske retoriske strategier (Atzmon, 2011, xiii). Æstetik er dermed
aldrig bare pynt, men indeholder designerens fortolkning af publikum.
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“I would like to argue that material and aesthetic qualities of designed
artifacts likewise embody a range of meanings that owe much to the
designer’s beliefs and intentions as well as to the historical contexts in which
the artifact were designed.” (Atzmon, 2011, xiii)
Her argumenterer hun for, at den retoriske kritiker ikke kun skal se efter intentionen
fra en afsender, men i de udtryk for verdenssyn og overbevisninger, som kommer til
udtryk i designet (ibid xiv). Og dermed tilbyder Atzmon en tilgang til analyse lig
Black, hvor vi kan se efter stilistiske spor i en genstand, der kommunikerer disse
overbevisninger (Black, 1970). Det er i vores “frie” associationer til genstanden, at
sammenhænge og mening opstår, og disse associationer er netop ikke frie, som vi
måske antager, men styrede af genstandens design, og de referencer der ligger deri
(Atzmon 2011, xvii).

4.3.2 Et kønnet publikum for fysiske objekter
Med denne tilgang til retorisk analyse kan vi altså analysere retoriske egenskaber
ved fysiske objekter. Hvor jeg i afsnit 4.1.5 koblede konstruktionen af det
indskrevne publikum med konstruktionen af køn i relation til kønnede diskurser,
kommer jeg frem til, at dette også kan være relevant i en analyse af fysiske objekter.
I analysen af et objekt, antager jeg, at kritikeren ligeledes kan undersøge, hvorledes
køn etableres og hvilken handlekraft der tilbydes henholdsvis mænd og kvinder
(Foss, 2004,158). Og hvilken forhandling af en eventuelt kønnet diskurs, der gør sig
gældende (Butler, 2010, 240 ). Dette er mit sigte med denne opgaves analyse, for
at se om det indskrevne publikum for givne objekter er påvirkede af, hvordan
konstruktionen af køn etableres.

4.4 Samlet teoretisk afsæt
Med dette samlede teoretiske afsæt har jeg netop forsøgt at etablere, at publikum
kan indskrives i en retorisk genstand via identifikation. Denne identifikation etableres
gennem værdier og verdenssyn, som publikum genkender, afkoder og finder
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troværdige. Hvad publikum genkender og finder troværdigt, er afhængig af de
etablerede diskurser, som publikum er en del af, og det kan derfor være relevant at
se, hvordan køn konstrueres og hvilke værdier og verdenssyn, der kobles til disse
kønsopfattelser, i konstruktionen af publikum.
Dette kan gøres ved at analysere hvilke værdier og verdenssyn, der appelleres til i
en given genstand, og hvad det fortæller om, hvem der er publikum og hvad retors
forestillinger er om publikum. Dette gælder både i et fysisk objekt som en
boremaskine, men også i reklamer for eksempelvis en boremaskine.
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5 Analyse: Værktøjs publikum
Første del af analysen består af en tolkning og vurdering af en række reklamer for
værktøj med henholdsvis mænd og kvinder afbilledet sammen og hver for sig. Dette
gøres for at analysere, hvordan det indskrevne publikum konstrueres (Black, 1970),
og hvilken konstruktion af køn, der etableres (Foss, 2004). Dette gøres for at se, om
køn har betydning for, hvem der indskrives i publikum, for at efterprøve min tese - at
værktøj har et implicit maskulint publikum, jf afsnit 3.3. I anden del af analysen laver
jeg en tolkning og vurdering af fysisk værktøj, for også her at undersøge, hvem der
konstitueres som publikum, og om køn har en betydning for etableringen af dette
publikum.
Hvor jeg tidligere har redegjort for, hvordan man i retoriske tekster kan finde spor af
retors konstruktion af det indskrevne publikum, vil jeg her se efter dette, ved at
analysere de symboler og værdier, som stilistiske spor af retors forestilling om
publikum og dets værdier og verdenssyn (Williamson 1978 s. 47). Ved at se på
konstruktion af køn i genstanden, kan vi koble dette til det indskrevne publikum, for
at se om disse værdier og verdenssyn, er formet af kønnede diskurser, i forhold til
hvad der etablerer et troværdigt etos i relation til køn. Det Butler beskriver som en
genforhandling i forhold til det etablerede, (Butler 2010, 240).

5.1 Analyse af reklamer for væktøj
5.1.1 Analyse af delgenstand 1: Bosch
5.1.1.1 Konstruktion af publikum
På figur 1 kan vi se en mand afbilledet i seks forskellige positioner, hvor han på dem
alle har tydeligt Bosch-værktøj i hænderne. Manden har jeans og skovmandsskjorte
på og er hverken tydelig ung eller tydelig gammel. På reklamens midterste del ses
han seks gange i det samme rum i forskellige aktive stillinger i fuld gang i et
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nyistandsat rum med hvide vægge uden genstande, der fortæller, hvem eller hvad
rummet skal bruges til. På reklamens øverste del ser vi 16 nærbilleder af hænder
med værktøjet og får indtryk af de mange forskellige funktioner, det har. Det er ikke
helt nemt at afkode, om det er det samme stykke værktøj med mange forskellige
funktioner eller om det er en række af individuelle stykker værktøj, med hver deres
funktion. Og det er fra Boschs grønne serier, som er til private og ikke
professionelle.
Manden i sig selv ænser ikke kameraet men er fokuseret på det, han er ved at
bygge, og det er meget, han kan nå at få for hånden. Han kan være seks steder på
en gang. Hans ansigt er ikke fremtrædende. Det er hans hænder og hans aktive
krop, der er i fokus. Søger man som publikum efter øjnene, vil man følge mandens
øjne, der konsekvent er fokuseret på værktøjet han har i sine hænder, og som
publikum vil ens søgen efter øjenkontakt ende på værktøjet.
Det er ikke tydeligt, hvad han bruger værktøjet til i den midterste del af billedet,
medmindre man allerede kender til værktøjets forskellige funktioner, og hvilke
opgaver de kan løse. Er han ved at lægge nyt gulv eller fjerne det gamle? Hvad er
det, han laver rundt langs panelerne? Reklamen indskriver dermed et publikum,
som allerede kender til de funktioner, som værktøjet har og bruges i, og som kan
forestille sig, hvad de selv kunne bruge det til, hvis vi antager at publikum må være
dem, der kan afkode reklamen som meningsfuld (Kjeldsen, 2002, 75). Her bliver
reklamen ligeledes ekskluderende for dem, der ikke kan afkode reklamen som
meningsfuld. Dette gør publikum til en gruppe, som har en forståelse for at bruge
værktøj, og som identificerer sig netop via brugen af værktøjet.
Dette kan tolkes som et forsøg på at konstruere en arbejdsom og handlekraftig
mand, der med sit værktøj og sine hænder kan bygge løs. Dette understøttes
yderligere af hænderne, som er på hver af de 16 billeder, og bliver det primære
symbol i billedet. Hænderne smelter stort set sammen med værktøjet, som bliver en
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forlængelse af hænderne. Her er det ikke det unikke, der er i fokus, men de mange
funktioner, som værktøjet sammen med hænderne kan udføre. Dette tolker jeg som
et verdenssyn og værdisæt, der værdsætter det at være handlekraftig og
arbejdsom. Der er ikke en masse andre genstande, der signalerer tydelige værdier,
som publikum kan identificere sig med. Det læser jeg som, at værktøjet i sig selv
bliver værdibærende. At være en “handyman” bliver en identitet, der tilbydes
publikum. Publikum er nødt til på forhånd at identificere sig med at være handy for
at blive indskrevet i publikum, og dem der ikke allerede føler sig handy afskrives
som en del af publikum, som Williamson fremhæver (Williamson, 1978, 47).
Det bliver mængden af handlinger i billedet, som bliver signifikant. Alt det du kan
bruge værktøjet til, men med fokus på funktionerne i værktøjet mere end det, du kan
skabe med værktøjet, som overlades til publikum.
At vi ikke ved, hvad det er manden konkret udfører af opgaver, bliver en
polysemiske egenskab ved billedet (Kjeldsen 2009, s. 301). Det vil både gøre det
mere attraktivt for nogle at føle sig indskrevet i publikum, da de selv kan tilføje lige
præcis de byggeprojekter de ønsker. Et nyt køkken, soveværelse, garage. Her kan
det indskrevne publikum indføre sine egne drømme i reklamens blanke spots og
bliver som Kjeldsen definerer det, medskabere af billedets argument (Kjeldsen,
2002. s. 215). Samtidig bliver reklamen meget åben og dermed eksluderende for
dem, der ikke kan afkode de handlinger, der foregår i billedet eller kan genkende
eller forestille sig, hvordan de selv vil bruge værktøjet. Og det er dermed en
overvejelse, om hvilket publikum, der har forudsætningerne for at afkode denne
reklame som meningsfuldt, på en måde så de føler sig inkluderet i publikum.
5.1.1.2 Køns betydning for det indskrevne publikum
Med Foss kan vi se på, hvordan køn konstrueres (Foss, 2004, 159). Ikke kun ved at
se på hvilket køn, der repræsenteres, men også hvilke genstande og dermed
værdier, der knyttes til dette køn. Der konstrueres en tydelig mand i reklamen. Han
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står med en række værktøjer. Tolkes værktøj i sig selv som maskulint, understøtter
værktøjet mandens maskuline udtryk, og han performer sit køn troværdigt. Her
bekræftes de allerede eksisterende forventninger til, hvad det vil sige at være “en
mand”. Det er dermed et eksempel på det, Kjeldsen definerer som medieret
evidensia, hvor den konstruerede persona virker troværdig på publikum, fordi det
stemmer overens med allerede etablerede forestillinger om værktøj og mænd
(Kjeldsen, 2002, 251). Manden agerer maskulint, og publikum opfatter dette som
troværdigt, da det stemmer overens med den allerede etablerede forståelse af,
hvordan en mand performer sit køn troværdigt (Foss, 2004, 158). Dermed tolker jeg
dette billede som, at der ikke sker en forhandling eller udvidelse af kønnenes
handlerum (Butler, 2010, 60).
Der er samtidig ingen feminine referencer eller symboler i billedet. Denne reklame er
et eksempel på, at mandens dominans og naturlige handlekraft etableres (Foss,
2004, s. 159). Og et eksempel på, hvordan mandens erfaring gøres universel, og
overføres til kvinder (ibid.) Dermed etableres der ikke en ny retorisk handlekraft, som
vi ser det hos Leff i “Letter from Birmingham Jail” (Leff, 2004). Der skabes ikke en ny
identitet, som inkluderer et nyt publikum og etablerer nye handlemuligheder for et
publikum via identifikation med en ny identitet. Kun hvis man som kvinde
identificerer sig med denne persona, der fremstilles maskulint og uden andre
feminine referencer, kan man inkluderes i denne genstands publikum. Men det
bliver på trods af ens køn og ikke i kraft af ens køn. Kan man som kvinde modsat
ikke identificere sig med dette maskuline publikum, vil man ikke via denne reklame
opnå en øget retorisk handlekraft. Man vil efter min vurdering ikke begynde at bruge
værktøj, som konsekvens af denne fremstilling, da der ikke finder en forhandling af
køn sted i selve reklamen (Butler, 2010, 240).
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Figur 1: Delgenstand 1. Reklame for Bosch, Foto taget i BAUHAUS Viby, september
2019 af Solveig Kolstad
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5.1.2 Analyse af delgenstand 2: Bosch IXO
5.1.2.1 Konstruktion af publikum
På delgenstand 2 (figur 2) ser vi en kvinde med langt lyst hår samlet i en høj
hestehale. Hun har en buksedragt i lavendelfarvet babyfløjl på, høje spidse stiletter
og mintfarvede nylonstrømper. Hendes buksedragt har referencer til den mere
typiske håndværkermondering, kedeldragten, men her er det i en fløjlsblød og
modebevidst udgave. I hånden har hun en lille skruemaskine fra Bosch i Boschs
klassiske grønne farve af modellen IXO. Her har vi altså at gøre med det samme
brand som afsender, Bosch, som ved delgenstand 1.
Trappen, som kvinden sidder på smilende med sin skruemaskine, fører ingen steder
hen, men er som en piedestal, en kulisse, som er med til at sætte kvinden i fokus.
På hylderne på trappen står en række genstande. Champagneglas, store
kaffekopper og en lille kaktuslignende plante. Alt sammen malet over. Yderst i
billedet er kanten af et gardin eller scenetæppe, som muligvis fører ud til
“backstage”.
Produktet, der reklameres for, selve skruemaskinen, fylder ikke i billedet. Den er lille
i forhold til kvinden. Men den er placeret i det gyldne snit. Kvinden holder
skruemaskinen i hånden og ser ud til at bruge den. Hun kigger på skruemaskinen
og er med til at flytte publikums fokus mod skruemaskinen. Skruemaskinen er også
det eneste, der skiller sig ud fra pastelfarverne med en klassisk grøn bosch-farve.
Hvad kvinden bruger skruemaskinen til er uklart. Hun “skruer” i en ensfarvet globus
uden lande på. Ser vi på globussen som symbol for jordkloden, så vil det ikke være
så dumt at reparere den, med alle de udfordringer, som kloden står overfor. Jeg
bemærker dog, at hun ikke holder på det, hun skruer i. Så med mindre globussen er
monteret på trappen, så vil den dreje rundt, når hun forsøger at skrue i den. Dette
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kunne tolkes som et set-up, understreget af omgivelsernes kulissepræg, der
understreger, at hun ikke skruer “rigtigt”, men bare lader som om.
Her kommer billedets polysemiske karaktertræk ind, når publikum skal fortolke
billedet. Publikum må forestille sig, hvad hun kan bruge sin skruemaskine til, og
samtidig vurdere om de finder det troværdigt, at denne persona kan bruge denne
skruemaskine og til hvad. Da alle billedets ledetråde er kunstige og ikke refererer til
objekter, der umiddelbart kan kobles med en skruemaskine, bliver det svært at
etablere en tydelig sammenhæng, og billedets egenskaber som overbevisende
argument risikerer dermed at blive så polysemisk, at publikum ikke kan afkode
billedet som meningsfyldt eller troværdigt (Kjeldsen, 2002, s. 75).
Går vi mere i dybden med de genstande som placeres i billedet: En plante.
Kaffekopper. Champagneglas. Et vækkeur. Små kasser eller rammer. Her etableres
kvinden som ung, smuk og festlig. Hun går på ingen måde i et med tapetet, men tør
stille sig midt på scenen og er sig selv bevidst; en moderne powerkvinde, som kan
selv. Publikum bliver på baggrund af disse træk dem, der kan identificere sig med
denne persona og de værdier, hun udtrykker. Identificerer man sig med at være en
stilbevidst, festlig kvinde, der føler sig godt tilpas i rampelyset, er man inkluderet i
publikum.
5.1.2.2 Køns betydning for det indskrevne publikum
Her konstrueres det kvindelige køn tydeligt gennem feminine referencer som
makeup, tøjvalg og stiletter ud over kvinden selv. Denne reklame ser jeg som et
bevidst forsøg på at indskrive et publikum af kvinder som ikke allerede identificerer
sig med at bruge værktøj, men som her får mulighed for at identificere sig med en
række kønnede objekter og værdier, der overføres til skruemaskinen, der dermed
gøres mere feminin (Williamson, 1981, 45). Identificerer du dig med denne
moderigtige powerdame, kan du også bruge en skruemaskine. Stiletter er et
omdiskuteret symbol. Der argumenteres både for, at stiletten understreger
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kvindens manglende magt og handlekraft, da den sænker hendes fart og begrænser
hendes bevægelsesfrihed2. Samtidig argumenteres der modsat for, at høje hæle er
et symbol på kvindens magt. Hun bliver højere, og skoens spidse snude og hæl i sig
selv refererer til et våben, der igen symboliserer magt. Her vælger jeg at koble
stiletten til den kontekst, den indgår i her - at bruge en skruemaskine. Min vurdering
er, at stiletten i denne sammenhæng understreger en manglende frihed mere end en
øget magt. Dette er igen et eksempel på, hvordan min afkodning af billedets
symboler bliver helt afgørende for, hvilket argument der præsenteres i billedet og
tilsvarende for publikum (Kjeldsen, 2002. s. 215).
Her er ingen maskuline referencer. Hvor skruemaskinen i delgenstand 1 var med til
at forstærke det maskuline udtryk, forstærker skruemaskinen her ikke det feminine
udtryk, som til gengæld bliver tydeligt via de ovennævnte genstande. Her er det min
vurdering at de mange feminine referencer, etableres på bekostning af et maskulint
publikum, da de lyserøde farver og høje stiletter ikke er symboler, der inkluderer
mænd, men nærmere ekskluderer dem, da det for mænd at gå i makeup og stiletter
er et brud med de etablerede forventninger til, hvordan man performer sit køn
troværdigt (Foss, 2004, 158). Farvevalget er med lyserød og lilla, to klare feminine
referencer, da lyserød bruges i bred sammenhæng som en måde netop at markere,
at dette er til piger og dermed implicit også, at dette ikke er til drenge3. Det kan
selvfølgelig ikke udelukkes, at man som mand vil identificere sig med denne
reklame, men det vil efter min vurdering ikke være i overensstemmelse med
etablerede kønsdiskurser, men et brud med dem.
Her er et forsøg på at forhandle de eksisterende kønsdiskurser, hvor en kvinde, der
performer sit køn troværdigt og feminint bruger værktøj. Denne reklame er med til at
bekræfte en allerede etableret kønnet diskurs, hvis kvinden vurderes troværdig. Der

2

https://www.theguardian.com/fashion/2019/mar/20/sex-power-oppression-why-women-wear-high-hee
ls
3
 Paoletti, JO B, Pink and Blue: Telling the Girls From the Boys in America (Indiana University Press,
2012), 87
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sker samtidig en genforhandling, ide kvinden her reklamerer for værktøj og ikke
neglelak. Det er dermed et eksempel på, hvordan forhandlingen sker i relation til det
allerede etablerede (Butler 2010, 240).
Spørgsmålet er, om de feminine referencer og etableringen af køn sker på
bekostning af retorisk handlekraft. Den kunstige ramme og det, at kvinden ikke
bruger skruemaskinen til rent faktisk at skrue med, kan virke for publikum som en
understregning af kvindens manglende handlekraft.
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Figur 2: Delgenstand 2. Bosch-reklame vist blandt andet på Facebook i DK i
september 2019 og på Boschs egen hjemmeside. Foto fra hjemmesiden.
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5.1.3 Analyse af delgenstand 3: #mitbauhausprojekt
5.1.3.1 Retors konstruktion af publikum
På figur 3 står et par og ser tilbage på det, de netop har udført sammen. Hun står
med skruemaskinen løftet i den ene hånd og læner sig ind mod ham. Hendes hår er
sat op i en afslappet knold, og hun er iført smækbukser og en grøn t-shirt. Manden
står i cowboyskjorte og fuldskæg, og begge står de med et lille smil på læben. Vi
har altså to køn repræsenteret her, og de er sammen om det, de nu har bygget.
Kvinden holder boremaskinen, manden står ved hendes side. Begge to afslappede
og fokuserede på det, de har skabt sammen. Dette leder op til reklamens
polysemiske karakter. Det de betragter, og som jeg antager, at de netop har bygget
sammen. Her kan publikum selv forestille sig, hvad det kunne være, ud fra hvad de
selv kunne forestille sig at ordne i deres eget hjem. Dette bruges til at lykkes med at
indskrive et bredere publikum, som igennem dette udeladte element er med til at
færdigkonstruere billedets argument, og dermed hjælper med til deres egen
overbeviselse (Kjeldsen, 2002, 75) . Dette understreges også med teksten “Alle
projekter starter i BAUHAUS”, som netop lægger vægt på alle. Det kan både være
store og små projekter. Kan man identificere sig med at være et projektmenneske,
så er man inkluderet i publikum (Williamson 1978 s. 47). Her er ikke en masse
værktøj, som man er nødt til at kunne afkode som meningsfuldt, som vi så det i
delgenstand 1, og det breder muligheden for at færdiggøre argumentet i billedet ud.
I modsætning til de tidligere eksempler kommer der her et nyt element i spil:
Samarbejde som bliver en del af billedets argument. At det at skabe noget, er et
fælles projekt. Det man lykkes med ved at formidle dette verdenssyn er, at inkludere
dem, der ikke allerede føler sig fortrolige med værktøj. For du er ikke alene om at nå
i mål, men har en partner ved din side, og dermed inkluderes et bredere publikum.
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5.1.3.2 Køns betydning for det indskrevne publikum
I dette billede er der to køn repræsenteret. En kvinde og en mand som nemt
afkodes som henholdsvis kvinde og mand. Sammenlignet med delgenstand 1 og 2
er køn her mere underspillet, og manden og kvinden fremstilles meget ens i deres
udtryk og i deres påklædning. Dermed virker kønnet her mere diskret. Samtidig
konstrueres køn troværdigt i forhold til gældende diskurser, da det at sætte
hjemmet i stand som et ungt par, der er ved at etablere sig, efter min vurdering er i
overensstemmelse med gældende diskurser i forhold til at performe sit køn
troværdigt. Hvor kvinden har langt hår sat op i en knold og afslappet tøj, har hun
ikke tydelige feminine referencer ud over, at man ikke er i tvivl om, at her er en
kvinde repræsenteret. Her er ingen makeup eller høje hæle, som vi så det i
delgenstand 2 til at definere denne kvinde, og kvinden er her klædt i
overenstemmelse med den situation, hun fremstilles i. Hun er ikke dressed up, når
hun monterer nye køkkenelementer for eksempel. Dette understøtter kvindens
troværdighed.
At kvinden holder boremaskinen har afgørende betydning for billedet. Samtidig er
der her tale om en blå bosch, som er Bosch’ professionelle serie. Her sker en
forhandling af de gældende diskurser, og der opstår det Butler definerer som en
reartikulering (Butler, 2010. 82). Kvinden står med boremaskinen og gør det, så det
virker troværdigt. Hun gør det hverken i kraft af sit køn eller på trods af sit køn. Hvor
Foss også forklarer, at kvinden i lavere grad end manden antager, at handlekraften
tilhører hende (Foss, 2004, 159), bliver det endnu mere afgørende, at det her er
kvinden frem for manden, der poserer med boremaskinen. Antager vi som Foss, at
manden på forhånd føler sig handlekraftig, skal der ikke lige så meget til for at
tilskrive ham en handlekraft. Modsat skal der arbejdes mere aktivt retorisk, for at
tilskrive kvinden en handlekraft. At kvinden frem for manden står med
skruemaskinen er med til at balancere denne på forhånd etablerede ulighed mellem
kønnene, som Foss beskriver (ibid).
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Publikum kan også her, i kraft af den dobbelte persona som konstrueres i billedet,
selv bestemme om de vil tilføje et element som trækker på feminine referencer som
et soveværelse til baby, eller på maskuline referencer som en ny garage, for at
bruge nogle karikerede kønnede eksempler. Publikum får altså i kraft af billedets
polysemiske karakter mulighed for selv at skrue op for de kønnede referencer, eller
lade være, og bliver medskabere af argumentationen (Kjeldsen, 2002. s. 215).
Sammenlignet med delgenstand 1 og 2 er der her i delgenstand 3 den afgørende
forskel, at det mere kønnede element selv kan tilføjes af publikum, og dermed
indskriver retor et bredere publikum med plads til flere kønsidentiteter. Jeg ser dette
som et virkningsfuldt eksempel på, hvordan Butlers tilgang til genforhandling kan
udføres (Butler 2010, 240). Det er her et eksempel på, hvordan man genforhandler
nogle traditionelle kønsdiskurser ved at lade en kvinde stå med en mand ved sin
side og holde en boremaskine, og ellers lade resten være op til publikum. Manden
kan tolke sin rolle i reklamen, som ham, der har styr på det. Selvom han ikke holder
boremaskinen, afskriver det ikke hans troværdighed, som en handlekraftig mand.
vinden læner sig op af ham, og det kan tolkes som et signal om, at hun har brug for
ham. På denne måde afskrives manden ikke som en del af det indskrevne publikum,
og det er med til at give det maskuline domæne, som værktøjet stadig er,
troværdighed, hvis vi antager, at vi ved at afskrive manden som en del af publikum,
også risikerer at afskrive værktøjets etablerede troværdighed.
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Figur 3. Delgenstand 3: Screenshot fra BAUHAUS´ avis for juli 2020, tilgængeligt på
BAUHAUS egen hjemmeside.
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5.2 Analyse af værktøjets retoriske egenskaber
5.2.1 Analyse af delgenstand 4: Værktøj i BAUHAUS
I analysens anden del vil jeg som i første del se på retors, her designerens,
konstruktionen af publikum, og om dette er defineret via referencer til køn.
For at analysere værktøjet som objekters retoriske egenskaber har jeg været i
BAUHAUS for at registrere stilistiske og æstetiske træk ved det eksisterende
værktøj figur 4.1 - 4.8. Her gør jeg mig nogle observationer om værktøjet generelt,
som det præsenteres i BAUHAUS, og går også ind og ser på enkelte stykker
værktøj. Her vælger jeg at fremhæve nogle generelle træk ved udvalget af værktøj,
da jeg vurderer, at det bidrager med vigtige observationer til analysen. Og da jeg i
mit produkt tager udgangspunkt i håndværktøj.
5.2.1.1 Konstruktion af det indskrevne publikum
En af de observationer, jeg gør mig, er, at BAUHAUS har et stort udvalg med mange
forskellige brands, og hvert brand har mange forskellige tænger, hamre,
skruetrækkere og så videre, der hver har nogle specifikke egenskaber og formål.
Det store udvalg er med til at understrege BAUHAUS’ troværdighed, som
byggemarked. Det signalerer, at de ved meget om værktøj, og forstår hvorfor der
kan være behov for 30 forskellige hamre. Det store udvalg adskiller sig ikke efter
min bedste vurdering fra hinanden markant ved æstetisk udtryk, men i værktøjets
funktioner. Eksempelvis størrelse på skruetrækkeren og skruetrækkerens hoved,
der definerer hvilke skruer den passer til. Dette peger på, at man er nødt til at kende
sit eget behov for at kunne træffe et valg, om hvilket værktøj man har brug for. Når
der er mere end 30 forskellige hamre med forskellige udformninger og størrelser,
skal man kunne afkode disse forskelle for at kunne vurdere, hvilken hammer man
kan identificere sig med. På den ene side kan udvalget give mulighed for at alles
behov kan rummes uanset, om du skal bruge en murhammer eller en muggert. På
den anden side får udvalget i sig selv en ekskluderende effekt over for det publikum,
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som ikke har forudsætningerne for at afkode udvalget, da man ifølge Hallstrøm
netop er nødt til at kunne afkode en genstands indskrevne værdier og funktioner for
at være inkluderet i dets publikum. (Halstrøm et al, 2014, 3.10).
Dette peger samtidig på, at der i BAUHAUS ikke er en formidling af, hvordan
værktøjet bruges, og til hvad. Her skal værktøjet tale for sig selv, og bliver ikke
koblet til en kontekst. Dette indskriver et publikum, som selv er i stand til at koble
værktøjet til den rigtige kontekst, hvordan det bruges og hvornår. Man er som
Buchanan fremhæver det, nødt til at kunne afkode en genstand som meningsfuld
(Buchanan, 2001, 193.) . Der er i værktøjets præsentation i BAUHAUS ikke andre
symboler og genstande som kan tilføre værdi til værktøjet og gøre det lettere at
afkode, som defineret af Williamson i forhold til reklamer (Williamson, 1978, 47). Helt
oplagt ville det være, hvad man kan bruge værktøjet til, ligesom man i IKEA kan se,
hvordan man kan bruge møblerne i indretningen, og ikke bare ser alle kasserne på
lagerhylderne.
Et andet gennemgående træk ved det eksisterende værktøj i BAUHAUS er valg af
farver. Der bliver brugt stærke farver som orange, turkis og rød, der får værktøjet til
at gøre mere opmærksom på sig selv, og gør det potentielt nemmere at finde. Der
bruges plastik og metal i en stor del af værktøjet. Det signalerer robusthed, men
ikke bæredygtighed, og er et eksempel på, hvordan et æstetisk valg bliver
definerende af værdier (Atzmon, 2011, xiii). Gennemgående for værktøjet er, at det
har et funktionelt udtryk, hvor funktionalitet og ikke æstetiske overvejelser bliver det
primære. Det signalerer, at funktionalitet frem for æstetik er en gennemgående
prioritering for værktøjets indskrevne retor, og er et eksempel på, hvordan som
Atzmon udlægger det, at æstetiske kvaliteter aldrig bare er æstetiske, men siger
noget om, hvordan publikum tilbydes at se verden (Atzmon 2011, xvii). Ved at
prioritere kraftige farver og kantede former vil man henvende sig til et publikum,
som ikke vægter æstetik som en værdi i sig selv, og fravælger dermed et publikum,
hvor æstetisk præsentation prioriteres højt. Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at
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nogle vil vælge en orange skruetrækker, fordi den er smuk, men min antagelse er, at
det ikke er den primære prioritering blandt publikum.
Her er værktøjets implicitte publikum dem, der allerede kan afkode værktøjets
forskellige funktioner og nuancer, og som kan navigere i et stort udvalg. De kan
identificere sig med værktøjet via dets funktioner, som de allerede er istand til at
afkode.
5.2.1.2 Køns betydning for det indskrevne publikum
I det værktøj, jeg gennemgår ovenfor, er der ikke nogle direkte kønnede appeller,
som forsøger at indskrive et kvindeligt publikum via referencer til køn. Der bruges
ikke andre værdier eller symboler til at indskrive et bredere publikum end dem der
allerede identificerer sig med at bruge værktøjet. Antager vi som tidligere i analysen,
at værktøj som genstand kan betragtes som allerede kodet maskulint, kan vi med
Foss betragte værktøj, som genstande der giver dets publikum en mulighed for at
bekræfte deres maskuline kønsidentitet og etablere dem som en “rigtig mand”. Som
kvinde må man, for at kunne identificere sig med dette værktøj, kunne identificere
sig med det maskuline, der bliver forudsætningen for at blive en del af publikum
(Foss, 2004, 159).
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Figur 4.1- 4.8: Delgenstand 4. Eksempler på værktøjsudvalget i BAUHAUS. Fotos af
Solveig Kolstad
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5.2.2 Analyse af delgenstand 5: Bosch IXO - Pink edition
5.2.2.1 Konstruktion af publikum
Bosch IXO, den samme skruemaskine, som blev præsenteret i delgenstand 2 fås i
to farver. En i Boschs grønne farve og en i pink og sælges i BAUHAUS. På billedet
(figur 5.1 - 5.2) kan man se en grøn og en lyserød kasse med denne lille
skruemaskine, hvor den eneste forskel ud over farven er, at der på den lyserøde
kasse står “colour edition”. Og så koster den i øvrigt det dobbelte (hvilket er en hel
anden problematik). Samtidig er denne udgave af en skruemaskine Boschs mindste
med mindst power. Den kan ikke bore, men bruges udelukkende til at skrue med.
Her havde det haft en anden effekt, hvis det havde været en boremaskine med mere
kraft, der kunne bruges til flere opgaver. Eksempelvis en boremaskine, der kunne
bore og ikke kun skrue. Spørgsmålet er om man indskriver et andet publikum via
den lyserøde farve. Og om der er et publikum, som er villige til at betale det
dobbelte for den samme skruemaskine, for at få en farve, der vækker identifikation,
og giver dem en følelse af at være inkluderet i publikum.
5.2.2.2 Køns betydning for det indskrevne publikum
Farven er den eneste ændring, som Bosch har foretaget her i forhold til deres
grønne model. Den vil, antager jeg, appellere til en gruppe af kvinder, som vil købe
denne frem for andre modeller, fordi de her oplever, at de kan genkende sig selv via
en farve. Den pink farver signalerer, den her er til kvinder, og det vil indskrive et
publikum, som har et behov for at blive indskrevet via deres køn, og som ser den
lyserøde farve som en mulighed for at skabe identifikation ved denne skruemaskine.
Det, at denne skruemaskine rent faktisk sælges og til det dobbelte, tyder på, at der
er publikum, som foretrækker denne kønnede reference, for at blive indskrevet i
skruemaskinens publikum.
Modsat vil den lyserøde farve også kunne få en gruppe kvinder til netop at fravælge
dette produkt, da den lyserøde farve og den dobbelte pris, det man også kalder
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pink tax, (når kvinder skal betale mere for det samme produkt4) netop sætter disse
kvinder i en subkategori, som en gruppe, der ikke er en del af publikum for resten af
værktøjet. Denne forestilling om køn vil ikke blive fundet tiltrækkende for denne
gruppe af kvinder, som vil forkaste denne konstruktion af køn (Black, 1970, 113).
Dette understreges yderligere af at skruemaskinen netop er den mindst kraftffulde
version i Boschs udvalg. Dette kunne tolkes som, at det underliggende argument er,
at “fordi du er kvinde, kan du nøjes med den ringeste maskine”.
En farve som pink får på denne måde en afgørende retorisk effekt, og det er ikke
bare et spørgsmål om, hvorvidt man kan lide den eller ej, men om hvordan man
afkoder farven som meningsbærende. Den vil ikke bare have den funktion at være
“flot”, men bærer referencer til værdier, som defineret af Atzmon (Atzmon 2011,
xvii). Den lyserøde farve signalerer, at netop dette værktøj, kan du som kvinde
bruge, og dermed risikerer det implicit også at kommunikere, at kvinden ikke kan
bruge alt det andet værktøj, under den præmis, at lyserød er en kønnet farve, som
typisk bruges til at markere “for piger”5, og ikke for drenge. Her risikerer man at
afskrive mænd som en del af det indskrevne publikum. Og ved at afskrive det
mandlige publikum fra den pink version, risikerer man efter min vurdering også at
afskrive den handlekraft, som allerede er etableret hos manden via de etablerede
diskurser for hvordan køn performes troværdigt, hvor mænd med værktøj typisk vil
opfattes troværdigt, på samme måde som vi så det i delgenstand 2.

4

de Blasio, Bill. "From Cradle to Cane: The Cost of Being A Female Consumer" NYC DCA.

  Paoletti, Joe B. Pink and Blue: Telling the Girls From the Boys in America (Indiana University Press,
2012), 87
5
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Figur 5.1-5.2: Delgenstand 5. Foto af Bosch IXO pink edition i BAUHAUS. Foto Solveig
Kolstad
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6 Delkonklusion: Analysens vigtigste fund
De enkelte delgenstande er alle centreret om værktøj. Men med forskellige retoriske
greb, indskrives forskellige publikummer for hver enkelt genstand, baseret på
forskellige konstruktioner af køn. På baggrund af min analyse vil jeg her trække de
vigtigste fund frem.
I delgenstand 1 og 2 konstitueres publikum via kønnede referencer til værdier, og
man kan som det ikke repræsenterede køn identificere sig på trods af sit køn. Hvor
delgenstand 3 etablerer et bredere publikum ved at inkludere referencer til begge
køn. Her ser vi, at man kan skabe identifikation ved at kommunikere til fælles
værdier og verdenssyn, som kan deles af både mænd og kvinder, og som netop
ikke er definerede af køn. Analysen peger på de begrænsninger, der kan ligge i at
indskrive et publikum via kønnede referencer. Det kønnede element kan i stedet
tilføjes af publikum i tråd med Kjeldsens beskrivelse af billedets polysemiske
karakter, der kan være hensigtsmæssig, hvis man ønsker at inkludere flere
målgrupper (Kjeldsen, 2002, s. 75).
Samtidig viser analysen, at der finder en forhandling af køn sted i delgenstand 2 og
3, men at denne forhandling ikke givetvis udvider kvindens retoriske handlekraft.
Kun hvis kvinden samtidig etableres som troværdig, er vi villige til at identificere os
med hende, og give hende muligheden for at udvide den retoriske handlekraft, som
vi ser det hos Leff (Leff 2012, 217). Analysen viser dermed, at jeg for at gøre op med
en ekskluderende markedsføring på baggrund af køn, ikke bør gentage netop
samme ekskludering via kønnet identifikation.
Den gruppe af kvinder, som hverken ønsker at blive indskrevet via køn, fordi det
opleves som marginaliserede, men som heller ikke føler sig indskrevet via det
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eksisterende udbud af værktøj, bliver ikke repræsenteret i nogle af de eksisterende
brands, men vises i delgenstand 3 - #mitbauhausprojekt. Hun er altså repræsenteret
i markedsføring, men ikke i selve værktøjet. I delgenstand 1 og 4 afskrives hun på
grund af manglende viden om værktøj, og hvordan det afkodes. Samtidig ser vi som
i delgenstand 2 og 5, at det kvindelige publikum ikke nødvendigvis indskrives via en
direkte kønnet appel, som ved eksempelvis at gøre en skruemaskine lyserød i
stedet for grøn. Denne strategi vil givetvis inkludere nogen, men samtidig også
afskrive den gruppe af kvinder, som ikke ønsker at blive inkluderet via køn, da den
kønnede præmis bliver opfattet som ekskluderende fra det selv samme domæne,
som man ønsker at formidle adgang til.
Dermed sandsynliggør jeg med min analyse, at der er grundlag for at etablere et
værktøjsbrand, som indskriver et kvindeligt publikum via værdier og referencer, som
er genkendelige for mange kvinder, men ikke via direkte kønnede appeller, som
risikerer at afskrive manden som en del af publikum. I udformningen af en
værktøjsserie, der specifikt har som mål at indskrive et kvindeligt publikum, må jeg
læne mig op af dette fund, som har flere ligheder med det, som Leff finder i sin
analyse af “A letter from Birmingham Jail” (Leff 2004, 40). Det at appellere til
værdier, der deles af flere publikummer, og skaber plads til både mænd og kvinder.
Med Leffs tilgang til retorisk handlekraft, er jeg nødt til først at konstituere publikum,
før jeg kan forsøge at etablere dem som handlekraftige (Leff 2012, 219).
Det leder mig frem til at arbejde med følgende seks retoriske principper i
udformningen af mit produkt.
1. Inkluder mænd som et sekundært publikum, da det er dem, der har
handlekraften vi vil overføre til det primære publikum af kvinder. Det gøres
ved at inkludere dem og ikke eksplicit afskrive dem.
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2. Dette gøres ved at inkludere klare referencer til værdier, som antages, at
deles af det kvindelige publikum, men uden at afskrive det maskuline
publikum.
3. Undgå direkte kønnede referencer, som kan opfattes som marginaliserede
frem for inkluderende, som vi så det i delgenstand 2 og 5 fra Bosch.
4. Brug polysemi i argumentationen så publikum selv kan tilføje flere værdier,
og dermed forstærke det verdenssyn de ønsker at identificere sig med, ved
at blive medskabere af argumentationen.
5. Fællesskab kan inkludere dem, der ikke allerede kan afkode værktøjet og
dets brug.
6. Tilføj kontekst til værktøjet, der formidler hvordan og til hvad værktøjet
bruges for at inkludere det publikum, som ikke kan aflæse værktøjet uden en
kontekst, der formidler værktøjets muligheder.
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7 Produktanalyse: FLID tools
På baggrund af de samlede analyser og den gennemgåede teori vil jeg her
fremlægge mine teoretiske overvejelser i udformningen af mit produkt. Produktets
består af tre delelementer: En Instagramkonto for FLID tools. Byggevejledninger, der
ligger på hjemmesiden www.flidtools.dk. Og en værktøjskasse med udvalgt
håndværktøj. Før jeg gennemgår de enkelte produktdele, redegør jeg for retors
konstruktion af sig selv, retors konstruktion af publikum, realiseringen af retorisk
handlekraft mellem retor og publikum og hvilke værdier, der skal etablere
identifikation hos publikum, og lægger dermed op af Leffs tilgang til analyse af
retorisk handlekraft (Leff 2012, 219).

7.1 Strategi for FLID tools
7.1.1 Retors konstruktion af sig selv
Teamet bag FLID tools består af tre kvinder, mig selv inkluderet, og vi bruger os selv
som ansigt på vores brand. Bare det, at vi skaber værktøjet selv fra bunden med
design og udførsel understøtter vores mission om at etablere handlekraft for et
kvindeligt publikum. Vi skaber noget værktøj, som kan bruges til at skabe med. På
Instagram viser vi, hvordan vi lærer håndværket og værktøjet bedre at kende, og
deler vores egen glæde ved at skabe. Identifikationen hos målgruppen opstår
blandt andet ved at afbilde kvinder i vores opslag på Instagram. Bare det at vise en
kvinde, der bruger værktøj er en kønnet reference, og køn bliver forhandlet i relation
til en kønnet diskurs, som vi ser det hos Butler (Butler 2010, 240). Her ønsker jeg at
vise, at retor oplever at forløse en iboende skaberkraft, som hele tiden har været
der, og som måske først nu har fundet vej til værktøjets domæne, for at konstituere
kvinden som handlekraftig med værktøjet.
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7.1.2 Det indskrevne publikum
Det ønskede publikum er primært kvinder, som ikke allerede føler sig inkluderet, når
de står i byggemarkedet. Kan jeg med FLID tools få de kvinder, som føler sig
afskrevet af den eksisterende diskurs til at føle sig indskrevet i publikum, så flere
kvinder får lyst til at få deres egen værktøjskasse og gå i gang med at bygge, så er
det lykkes mig at ramme den ønskede målgruppe. Det er selvfølgelig ikke alle
kvinder, men kvinder der ikke allerede inkluderes i det eksisterende værktøjs
publikum. Jeg vil forsøge at konstituere et publikum af kvinder via værdier, som jeg
ikke ser repræsenteret i det eksisterende værktøjsudvalg jf min analyse af værktøj i
BAUHAUS i delgenstand 4 og 5. Denne gruppe, antager jeg, deler nogle værdier,
som er dem, jeg vil etablere for at skabe identifikation, som skal gøre det muligt for
publikum både at bruge værktøj og samtidig performe deres køn troværdigt i
forhold til allerede etablerede diskurser relateret på både køn og værktøj.

7.1.3 Realiseringen mellem retor og publikum
Realiseringen mellem retor og publikum opstår når publikum ved at identificere sig
med FLID og det etos, jeg lykkes med at etablere gennem både værktøj og
markedsføring, konstitueres som havende en iboende skaberkraft, som de kan
forløse gennem FLID tools handlingsanvisninger. Når publikum ser eksempler på
kvinder, der bygger og bruger værktøj på en sådan måde, at det virker troværdigt
og sandsynligt, fungerer det som medieret evidensia (Kjeldsen, 2002, 275). Dermed
bliver det muligt for publikum også at se sig selv indtage denne troværdige position
eller identitet og bruge værktøj til at bygge noget relaterbart. Der finder en grad af
forhandling sted, hvis det lykkes mig at koble det kvindelige køn til det at bruge
værktøj på en sådan måde, at det virker troværdigt for publikum (Butler, 2010, 240).

7.1.4 Værdier for FLID tools
Jeg undersøger med FLID tools produkt, om jeg kan få dette publikum indkluderet
via værdier, som vil vække genklang og identifikation hos de kvinder, jeg ønsker at
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inkludere, da vores referencer ofte vil have et kønnet perspektiv (Foss, 2004, 157).
De udvalgte værdier baserer sig på de observerede mangler og kvaliteter i de
analyserede genstande, og samtidig nogle antagelser om hvilke værdier, som er
væsentlige for det ønskede publikum. Disse værdier skal inkludere det kvindelige
publikum ved at være genkendelige og i overensstemmelse med eksisterende
diskurser og normer for det at være en troværdig kvinde (Butler 2010, 240).
Samtidig skal de formidles således, at værdierne ikke afskriver et maskulint
publikum, som jeg definerer det i princip 1 og 2. Dette kan gøres ved at bruge det
polysemiske træk, hvor markedsføringen indeholder en tvetydighed, der rummer
begge målgrupper, og formidler værdierne inkluderende for begge køn, som
Kjeldsen viser, er en af billedets egenskaber, der kan bruges retorisk (Kjeldsen
2009, s. 303).
Min formodning med baggrund i analysen er, at jeg inkluderer den gruppe af
kvinder, som min analyse antyder overses i byggemarkedet, ved at appellere til
bæredygtigt værdisæt og koble værktøjet til hjemmets domæne. Dermed ændrer
jeg ikke grundlæggende på de allerede etablerede diskurser om, hvordan køn
performes troværdigt, men forsøger mig med en variation over de allerede
etablerede inspireret af Butlers tilgang til reartikulation (Butler 2010, 240). Dette
bygger endvidere på en formodning om, at jeg ved at bringe værktøj ind i hjemmets
mere feminine domæne, hvor det allerede er etableret, at kvinden er handlekraftig,
kan overføre denne handlekraft til værktøjet, da hun her har mulighed for at agere
handlekraftig og troværdig på samme tid.
Nedenfor begrunder jeg valget af de værdier FLID tools ønsker at etablere:
7.1.4.1 Skaberkraft
FLIDs overordnede ønske er at kommunikere skaberkraft. At man kan skabe, hvad
man vil, bygge hvad man vil, og at dette ikke er begrænset af køn. Dette verdenssyn
er et forsøg på at etablere kvinden som det handlende subjekt (Foss, 2004, 159).
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7.1.4.2 Fællesskab
Som jeg viste i analysen og definerer i princip nr 5, kan det at inddrage fællesskab,
understøtte adgangen til en skaberkraft. Du kan nå dine mål ved at bruge
fællesskabets erfaringer og inspiration. Det er lysten til at skabe, der inkluderer en i
fællesskabet. Med FLID tools forsøger jeg at etablere et inkluderende verdenssyn
frem for et konkurrencefokuseret verdenssyn. Her er det min antagelse, at dette
inkluderende verdenssyn vil appellere bredt hos et kvindeligt publikum, og stemme
overens med etablerede feminine værdier (Foss, 2004, 157).
7.1.4.3 Det unikke
Det unikke eller personlige repræsenterer, at man kan skabe noget unikt selv. Det at
man selv har lavet sit projekt, tilfører eksempelvis bordet værdi, som ikke kan
erstattes af et bord, man har købt. Dette understøtter skaberkraften, som netop er
værdien af, at du personligt har produceret det. Det er ligesom med hjemmelavet
mad. Det opfattes af mange som bedre, fordi det er hjemmelavet. Vægten af det
unikke skal gerne understøtte skaberkraften. Værdien af, at du har produceret
bænken, gør bænken bedre, fordi du tilføjer værdi til dine omgivelser, bliver det
underliggende argument, jeg forsøger at etablere her.
7.1.4.4 Omsorg for kloden - bæredygtighed
Med værdien bæredygtighed forsøger jeg at signalere, at FLID tools viser omsorg
for vores omgivelser, for vores klode og dermed medmennesker. Omsorg kan tolkes
som en feminin værdi, tæt forbundet med moderskabet, også beskrevet af Foss,
som en feminin værdi (Foss, 2004, 160). Når man som kvinder udviser omsorg,
performer man sit køn troværdigt.
7.1.4.5 Omsorg for hjemmet - familien “Bygge rede”
Hjemmet har traditionelt været kvindens domæne. Det er her hendes handlekraft
historisk har haft sin primære arena. Det at skabe et hjem antager jeg for at være en
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værdi, der kan skabe identifikation hos en bred gruppe af kvinder. “At bygge rede”
er et udtryk, der med FLID tools kunne blive forstået endnu mere bogstaveligt.
Værktøj bliver her et redskab til at realisere det hjem, man gerne vil skabe, og
handlekraften bliver udført i overensstemmelse med gældende kønsdiskurser
(Butler 2010, 240).

7.2 Produkt: Instagram
Jeg har valgt at inddrage tre opslag fra FLID tools instagram, som skal vise,
hvordan jeg har arbejdet med at etablere FLID tools værdier, for dermed at etablere
et overbevisende etos for retor og indskrive det ønskede publikum, og skabe
mulighed for at etablere en ny handlekraft hos publikum, inspireret af Leff (Leff,
2012, 219) . FLID tools har siden jeg etablerede instagramkontoen i 26. februar 2020
haft lidt over 50 post og lidt mere end 300 følgere, i skrivende stund.
Instagramkontoen har overordnet det formål at realisere princip fem og seks, som
jeg etablerede på baggrund af min analyse. Altså etableringen af et fællesskab, der
formidler værktøjet i en relaterbar kontekst. Samtidig appelleres der også til det
omsorgsfulde, det unikke og i høj grad til det skabende subjekt.
7.2.1 Opslag 1. Mens vi isolerer os, melder rastløsheden sig
Her er et eksempel på et opslag fra Instagram, mens landet var lukket ned på grund
af Coronavirus. Opslaget skal etablere identifikation, hvor jeg selv er tydelig retor i
både tekst og billede.
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Figur 6: Opslag 1 - screenshot fra FLID tools instagram.
Her er teksten i fuld længde:
Mens vi isolerer os, melder rastløsheden sig
Med to små børn hjemme er arbejdstid pludselig det jeg har mindst af. Til
gengæld er der nu god tid til at gå i haven med ungerne og bygge. Det
fungerer godt til at distrahere min bekymrede hjerne i hvert fald.

Børnene har deres egen skruemaskine, så de kan være med, når jeg bygger
(hvilket fungerer nogle gange, og andre gange overhoved ikke fungerer). Her
er det et stort højbed og sandkasse i samme snit i vores gamle gartneri. Så er
der forhåbentlig en masse timers leg i det for børnene. Og så kan
sandkassen bliver fyldt med blomster om et par år, når børnene ikke gider
sandkassen mere. 
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Jeg skrev til det lokale XL-byg, som gerne leverer jord og sand til døren i de
mængder man har brug for. Alt du skal bruge er skruer (gerne med
skærekærv), brædder, lægter. Og så en sav og en skruemaskine. Du kan
bygge dem i lige de mål, der passer til din have/altan. Jeg har brugt lærketræ
uden imprægnering, der holder længe (cirka 10 år). Højbedene beklæder jeg
med murisolering, som beskytter træet mod fugt, så de kan holde endnu
længere. Så er vi snart klar til at så en masse ærter og spise en masse
udsøgte sandkager, forhåbentlig i lidt solskin, indtil vi igen kan komme ud i
verden. Hvad vil I gerne bygge?
7.2.1.1 Konstruktion af publikum
Denne tekst foregår i det hjemlige domæne, hvor forældreskabet er en stor del af
teksten, og hvor det at bygge og passe børn kan være to sider af samme sag, som
forsøger at etablere værdien omsorgsfuldhed. Samtidig etablerer jeg i teksten en
rastløshed, som bliver symptomet på ikke at få forløst sin skaberkraft, og
skaberkraften etableres derigennem. Den vigtigste værdi for mig at få etableret.
Samtidig er der i teksten konkrete anbefalinger og tilvalg af træsort og skruetype,
som gerne skal understøtte retors etos som troværdigt (Aristoteles 2013, 34), samt
fungere som kontekst jf princip 6.
At jeg kommer med klare anvisninger til, hvordan jeg gjorde, hvilken træsort jeg
brugte, og hvilke skruer, skal skal gøre det mere tilgængeligt og indskrive et
publikum, som ikke allerede har en etableret viden om, hvordan man vælger
eksempelvis træsort og skruetype til et byggeprojekt, fordi de ikke kan afkode det
som meningsfuldt (Halstrøm et al, 2014, 3.10). Og som vi så det i analysen af
delgenstand 1 og 4. Samtidig beskriver jeg her det, der kan motivere publikum til at
bygge. Spise ærter og drikke kaffe i haven, mens børnene leger. Fokusset er ikke
isoleret til byggeprocessen, men sættes i en kontekst. Dette post henvender sig
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ikke til den allerede etablerede handymand, men nærmere til forælderen, der gerne
vil skabe noget meningsfyldt samtidig.
7.2.1.2 Konstruktion af køn
Her er jeg som retor en kvinde, der performer mit køn i overensstemmelse med de
etablerede normer, da jeg tager min moderrolle på mig (Foss, 2004, 160). Der sker
kun en lille variation i etableringen af køn i det, at jeg vælger at bruge værktøj til at
udføre mit moderskab, og passe mine børn, under den præmis at værktøj ikke
typisk for publikum vil blive afkodet som relateret til moderskab, og dermed sker der
en variation over køn (Butler 2010, 240). Her etableres køn på en måde, så det står
sammen med den skaberkraft, jeg også ønsker at etablere. Her forsøger jeg altså at
etablere, at jeg kan koble værktøjet til domæner ,hvor kvindens handlekraft allerede
er etableret, så jeg dermed kan performe mit køn og agere handlekraftig på samme
tid.
Spørgsmålet er, om etableringen af det kvindelige perspektiv sker på bekostning af
det mandlige? Jeg appellerer til forældreskabet, som ikke kun inkluderer
moderskabet men også faderskabet. Som mand og forælder vil man her kunne blive
inkluderet og både performe sit køn og sit forældreskab i overensstemmelse med
hinanden. Men hvis man som både mand og kvinde ikke finder det troværdigt, at
jeg kan bygge en sandkasse, eller ikke kan identificere sig med mig, fordi jeg er
kvinde, vil jeg miste det mandlige publikum. Her er mit hovedærinde ikke, at
inkludere mænd som det primære publikum, men at henvende mig til kvinden, så
hun ikke føler sig marginaliseret fra manden.
7.2.2 Opslag 2: Hyldest til hænderne: Hvad bruger du dine hænder til?
Her er et opslag fra instagram, hvor jeg forsøger at koble værdien skaberkraft til
hænderne, for på den måde at overføre den skaberkraft man muligvis allerede
identificerer sig med i forhold til ens hoved med også at have en skaberkraft koblet
til hænderne. Her er jeg igen tydelig retor og afsender på dette post i både tekst og
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billede, der skal forsøge at etablere troværdighed og samtidig agere medieret
evidensia ( Kjeldsen, 2004, 277).

Figur 7: Opslag 2 - Screenshot fra FLID tools Instagram
Hyldest til hænderne: Hvad bruger du dine hænder til?
Vores hænder får mere opmærksomhed disse uger, end de plejer. De vaskes
og sprittes af rituelt, for i det mindste at gøre noget, der kan få bugt med
virussen. 

Men jeg skal være ærlig og sige, at jeg aldrig har sat særligt pris på mine
hænder. De er der ligesom bare og gør deres ting. Jeg har altid identificeret
mig med mine tanker, med mine ord. Det er ligesom der, jeg skaber noget. 

Første gang jeg stod med en boremaskine i hånden var det skræmmende. En
frygt for at bore et helt forkert hul i væggen, eller endnu værre i låret. Den
usikkerhed, som bare blev forstærket af boremaskinens tyngde. Jeg var
ligesom ikke fortrolig med mine hænders styrke. 

I sommers byggede jeg så en hel terasse. Ikke fordi jeg troede jeg kunne til at
begynde med. Jeg troede netop ikke jeg kunne. Men efter at have plaget min
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kæreste i flere måneder for at “nogen” skulle bygge den, udbrød han, at jeg
bare selv kunne bygge den, hvis jeg så gerne ville have den.

Det kunne jeg ligesom ikke snakke mig ud af, så usikker gik jeg i gang i trods.
Og så skete der intet mindre end det, der sker i enhver god historie. Der
kommer et vendepunkt. Mine hænder overtager arbejdet, og mine ord og
tanker holder sig i baggrunden. Jeg slæber så mange brædder, at min lænd
er ren smerte morgenen efter. Jeg saver skævt mange gange, indtil jeg
begynder at save lige. Jeg arbejder videre, så jeg snart kan sidde på den
terrasse og drikke rose. 

Med få instrukser og en youtube kan man komme langt. Fortroligheden med
mine hænder kommer skrue for skrue. For hver ny detalje der falder på plads. 

Lige nu, hvor indekuller er en permanent tilstand hos de fleste og frygten for
fremtiden lige får et ekstra notch up, får jeg endnu mere lyst til at bruge mine
hænder. til at skabe noget konkret, reparere i stedet for at smide ud. Til at
værdsætte det mine hænder skaber. Den vibe. 

Mine hænder er blevet et fristed. Også fordi de giver mig en pause fra de
tanker, som ligger som en smog over verden lige nu. 

Derfor en hyldest til hænderne. Uanset om du bruger dem til at sylte, strikke,
bage eller bygge med ❤
7.2.2.1 Konstruktion af publikum
Her forsøger jeg at appellere meget direkte til den gruppe, som ikke allerede føler
sig handy, som defineret for min målgruppe. Her forsøger jeg netop at etablere
publikum som skabende, ved at skabe identifikation med det at skabe noget med
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“sine tanker og ord” for derefter at overføre denne skaberkraft til hænderne, ved at
skabe identifikation med min egen udvikling.
Først var boremaskinen “skræmmende”, så “kom fortroligheden skrue for skrue”.
Samtidig er det en underliggende præmis, at det er ikke fordi hændernes styrke ikke
hele tiden har været der, det er bare fortroligheden med denne styrke eller
handlekraft som manglede, men som kommer ved at bruge hænderne. her forsøger
jeg at etablere publikum som dem, der som jeg, identificerer sig med at skabe noget
med tankerne, frem for hænderne, og de etableres som skabende. Samtidig bliver
det underliggende præmis her, at mine “ord” var utilstrækkelige for min egen
“skaberkraft” - jeg kunne ikke bygge en terrasse med ord alene, da det ikke
lykkedes mig at overtale min kæreste til at bygge den, og det fører til at mine
hænder må overtage der, hvor mine ord kommer til kort. Kan man dermed relatere
til denne situation er der belæg for etablering af identifikation (Burke, 1969, 55).
7.2.2.2 Konstruktion af køn
I dette opslag bringes det at bygge sammen med andre huslige dyder som at sylte,
strikke og bage og listes op som en naturlig forlængelse af det, og det at bygge en
ny terrasse eller strikke en ny sweater bliver to sider af samme sag og er dermed et
forsøg på at bringe det at bygge ind i en genkendelig kontekst for mange kvinder, et
husligt domæne, hvor kvindens handlekraft allerede er etableret. Det underliggende
argument bliver da, at det skabe med dine hænder er en generel færdighed, der kan
overføres fra køkkenets maskiner til værkstedets maskiner.
Samtidig refererer jeg her til min kæreste, som ikke fremstår handy, men nærmere
det modsatte. Dette eksempel vil kunne opfattes forskelligt af mænd og kvinder.
Hvor mange mænd har plaget deres kærester for at få bygget noget, de gerne ville
have? Hvor mange kvinder? Her ligger muligvis et eksempel på det, som Foss
beskriver som en kønnet norm, der afgør om publikum kan eller ikke kan identificere
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sig. Måske man som mand mere kan identificere sig med den kæreste, der ikke
orker at høre på mere (Foss, 2004, 157).
Her er en vis lighed med Bosch reklame i delgenstand 2, hvor referencer til
kvindelige dyder bringes ind, forskellen vil jeg dog mene er, at jeg her refererer til
det at skabe - som ikke kan sidestilles med eksempelvis at drikke champagne eller
spille tennis, som er nogle af de referencer vi ser hos Bosch. Hvor Bosch bruger de
feminine referencer uden at koble det til kvindens handlekraft i delgenstand 2, er det
her min intention at bruge feminine referencer som netop etablerer kvindens
handlekraft. Dette er et forsøg på med Butlers forståelse af reartikulering en
genforhandling af, hvilken handlekraft der tilbydes kvinden (Butler 2010, 240).
Her kan jeg dog stille det samme spørgsmål som i opslag 1. Bliver det feminine køn
her etableret på bekostning af et maskulint publikum? Og har det konsekvenser for
om kvinden ønsker at tage den publikumsposition på sig, som her tilbydes?
7.2.3 Opslag 3: Vi bliver mere og mere handy jo mere vi kaster os ud i nye
byggeprojekter
Jeg vil her inddrage et tredje post, der skal illustrere, hvordan jeg på FLID tools
hjemmeside forsøger at indskrive det kvindelige publikum og igen har hovedfokus
på at etablere kvinden som handlekraftig og troværdig på samme tid.
Her er den fulde tekst:
Vi bliver mere og mere handy jo mere vi kaster os ud i nye
byggeprojekter
Og ved i hvad vi har luret? Der er ingen, der er født handy. Alle, også de store
handymænd i smækbukser, som man støder på i byggemarkedet, er startet
et sted og har lært at bygge lidt af gangen. Så vi læner os op af Pippi
Langstrømpe, og tænker, det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg nok
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godt. Og indtil videre har det resulteret i både en terrasse, en bænk, en seng,
en sandkasse, et legehus, ja listen bliver længere og længere, og jo mere vi
bygger jo mere ved vi, at selvfølgelig kan vi!
Hvad kunne du tænke dig at bygge?

Figur 8: Opslag 3 - Screenshot fra FLID tools Instagram

7.2.3.1 Konstruktion af publikum
I dette eksempel nævner jeg “de store handymænd,” som nogle, der ikke er
inkluderet i publikum ved at lægge afstand til dem, ved at lægge op til at jeg har
“luret dem”. Dette gør jeg for at skabe identifikation hos dem netop ikke identificerer
sig med disse handymen, da vi med udgangspunkt i Burke, både identificerer os
“jeg er som det” eller det modsatte “jeg er ikke som det” (Burke, 1969, 24).
Identifikation kan dermed også etableres ved at lægge afstand til det man ikke
identificerer sig med. Dog forsøger jeg samtidig at etablere, at “de store
handymænd” er ligesom “os”, de har bare øvet sig. Referencen til Pippi
langstrømpe understøtter det samme argument, og præmissen her bliver, at
publikum kan bygge på trods af deres manglende viden og erfaring, og muligvis
også på trods af deres køn. Det etableres, at det ikke er kønnet, men erfaringen der

60/85

Solveig Kolstad
Studienr: 201703131

Speciale i retorik

Vejleder: Marie Lund
Aarhus Universitet

gør dig handy. Hermed forsøger jeg at etablere præmissen, at man som indskrevet i
publikum køber ind på, at man ikke er udpræget handy, men til gengæld har
potentialet til at blive det.
7.2.3.2 Konstruktion af køn
Samtidig er det her et billede af en kvinde, der bygger, som både performer en
overbevisende sans for håndværk og samtidig performer et overbevisende køn.
Publikum overbevises forhåbentlig om, at denne kvinde både er en troværdig
kvinde, der samtidig har en troværdighed med værktøjet. Hun har typisk arbejdstøj
på, og håret sat op, og er i fuld gang, koncentreret om den detalje hun udfører her i
en ikke hjemlig kontekst, men et værksted. Køn er dermed mere tilstede i teksten
end i billedet, der fungerer som medieret evidensia (Kjeldsen, 2002, 277). Her har
billedet også polysemiske egenskaber, hvor det er op til publikum at forestille sig,
hvad hun bygger. Ved at liste en række ting op, som vi allerede har bygget virker
dette som dokumentation for, at vi rent faktisk kan bygge, og bliver mere og mere
handy, jo mere vi øver os. Denne udvikling som her dokumenteres, inviteres
publikum til at blive en del af, og så længe publikum oplever FLID tools etos som
troværdigt, vil det dermed være muligt at tilskrive en ny retorisk handlekraft til
publikum, der her kan spejle sig i en identitet som en, der kan bygge mere og mere
(Leff 2004, 40).
Som mand kan man identificere sig som en del af det indskrevne publikum, hvis
man også oplever, at man ikke nødvendigvis er født handy, men skal lære det lidt
efter lidt, og samtidig ikke oplever Pippi referencen som ekskluderende. Det er altså
ikke via maskuline referencer, at manden indskrives. Det er ikke manden som
handlekraftig, der etableres, og værktøjet ses ikke som en forlængelse af det
maskuline, som vi så det i delgenstand 1.

61/85

Solveig Kolstad
Studienr: 201703131

Speciale i retorik

Vejleder: Marie Lund
Aarhus Universitet

7.3 Produkt: Byggevejledninger
På FLID tools hjemmeside introducerer jeg en række byggevejledninger, som har til
formål at gøre det let tilgængeligt for publikum at begynde at bygge. Her forsøger vi
at etablere, at publikum allerede har skaberkraften, og giver dem en nem vej til
også at udfolde den. Byggevejledningerne er gratis og kan downloades fra
hjemmesiden. Tanken er, at man får forklaret alle de steps, der er i eksempelvis at
bygge en skohylde, så jeg ikke forudsætter, at mit publikum allerede har erfaring
med at bygge og dermed kan afkode diverse byggeudtryk og metoder. Dermed gør
jeg som Cicero opfordrede til i De Oratore og taler i samme sprog som publikum
(Cicero, 1942, 1.12).
Byggevejledningerne fungerer som en opskrift med grafiske tegninger af processen,
som sammen skal gøre det så tilgængeligt som muligt at komme i gang med at
bygge. Her gennemgås det, hvad man skal bruge og hvordan i en lang række af
steps, der minder om en manual til et IKEA møbel. Samtidig er der på hjemmesiden
markeret en sværhedsgrad, som skal være med til at give brugeren en ide om,
hvorvidt eksempelvis skohylden er overkommelig eller ej. Dette er et forsøg på at
tale publikums sprog (ibid). Byggevejledningernes primære fokus er at formidle den
nødvendige viden om, hvordan værktøjet bruges til et konkret produkt, som gerne
skulle appellere til den ønskede målgruppe. Derfor er vejledninger til mindre møbler,
og ikke til en hel garage. Det er igen indretningen af hjemmet, der er målet med
byggeriet, for gennem denne reference til det at skabe et hjem, at appellere til en
værdi, som publikum vil kunne identificere sig med, som beskrevet som en af de
værdier, jeg ønsker at etablere med FLID tools jf afsnit 7.1.4.
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Figur 9: Introtekst til byggevejledninger - Screenshot fra www.flidtools.dk
Her er teksten der introducerer byggevejledningerne:
At bruge sine hænder til at skabe med er meningsfuldt. En bænk, et bord, der
fortæller dig, at du kan skabe præcis det du vil. Hos FLID tools deler vi ud af
alle vores erfaringer og bedste gør det selv tips og tricks. Lige her kan du
downloade udførlige byggevejledninger, som er baseret på vores egne
designs. Kom og byg med os, og forløs din skaberkraft.
Teksten er skrevet, så den udtrykker FLID tools værdier, for at indskrive det
ønskede publikum. Skaberkraften og fællesskabet. Samtidig forsøger jeg i denne
tekst at sikre mig at, at jeg ikke kommer til at tale til publikum, som om de ikke kan
skabe noget, men at de netop allerede har en skaberkraft, som Leff viser at King
lykkes med i “Letter from Birmingham Jail.” (Leff 2004, 40). For på den måde at
konstituere publikum som nogle, der kan skabe, og ikke som nogle der ikke kan
skabe. Her gøres dette meget eksplicit i sidste sætning (måske for eksplicit, da det
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ikke overlader det til publikum selv at færdiggøre argumentationen og dermed være
med til at bidrage til deres egen overtalelse (Kjeldsen, 2002. s. 215).
Jeg vil her gennemgå et eksempel på, hvordan en byggevejledning introduceres,
der er tilgængelig på www.flidtools.dk. Her kommer løbende flere til, der bruger de
samme retoriske greb, som jeg gennemgår her.

7.3.1 Byggevejledning: Skoribben

Figur 10: Screenshot fra www.flidtools.dk af introteksten til skorib, hvor man også
kan hente manualen ned som pdf.
Byg en smart skorib
Hos FLID tools har vi designet en skorib, som er både nem og billig at bygge.
Samtidig er den et ret elegant alternativ til skohylden, synes vi. Med vores
byggevejledning kan du bygge den på et par timer, og målene kan tilpasses
så den passer perfekt til din egen entre. Find alt, hvad du skal bruge for at
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komme i gang, lige her i vores gratis byggevejledning, som også indeholder
en masse brugbare byggetips og tricks, som vil gøre din byggeproces en
smule nemmere.

7.3.1.1 Konstruktion af publikum
I teksten, der introducerer publikum til denne byggevejledning, er der referencer til
de værdier, som jeg gerne vil signalere, beskrevet i afsnit 7.1.4. Det personlige
understreges med, at den “passer perfekt til din egen entre” og “et elegant
alternativ”. Samtidig kommunikeres der viden og et fællesskab: “Find alt hvad du
skal bruge for at komme i gang lige her i vores gratis byggevejledning, som også
indeholder en masse brugbare byggetips og tricks, som vil gøre din byggeproces en
smule nemmere.” Første del af sætningen forsøger at imødekomme den
problematik, jeg definerede i min analyse af værktøjsudvalget i BAUHAUS i
delgenstand 4, og samme problematik i delgenstand 1. At man som publikum er
nød til at kunne afkode ens egne behov. Her forsikrer FLID tools som retor sit
publikum om, at vi allerede har truffet valg om, hvad du skal bruge, og fungerer
dermed som det greb, jeg definerer som princip 6. Her kommunikerer vi til
fællesskabet, at vi hjælper dig med at dele alle vores tips og tricks, som skal
fungere som princip 5, etablering af fællesskab.
7.3.1.2 Konstruktion af køn
Her er ikke tydelige kønnede referencer, men der appelleres til, at man ønsker at
bygge for at sætte sit personlige og unikke præg på sit hjem. Dette er et forsøg på
at etablere identifikation hos det kvindelige publikum, men uden at afskrive det
mandlige publikum, eller marginalisere kvinden via kønnede referencer som virker
ekskluderende. Køn bliver dermed en subtil reference, som ikke etableres så
eksplicit, at mænd ekskluderes, men så det stadig repræsenterer et værdisæt, som
har resonans hos en kvindelig målgruppe (Foss, 2004, 157). Dette er for at bruge de
retoriske greb, som defineret i princip 2 og 3. På billedet ses skoribben med to par
sko på, som ikke er særlig feminine, men dog er et par dame- og et par herresko.
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Her bliver køn så underspillet, som vi også så det hos #mitbahausprojekt,
delgenstand 3, hvor en mand og en kvinde fremstilles meget ens.
Her er et opslag fra Instagram, hvor jeg viser skoribben i et hjem, hvor den er i brug.
Opslaget fungerer som belæg og viser, hvordan den er tilpasset et bestemt rums
mål.

Figur 11: Screenshot fra FLID tools instagram af skoribben.
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7.4 Produkt: Værktøj
Intentionen er, at værktøjskassen og dens enkelte dele i sit æstetiske udtryk får det
ønskede publikum til at føle, at det her er designet til dem. At FLID tools værktøj er
en forlængelse af deres identitet, og konstituerer publikum som handlekraftige,
skabende personer. Som Williamson fremhæver, bliver materielle genstande i
reklamer symboler for de ikke-materielle kvaliteter, vi stræber efter. Her er min
intention, at gøre hammeren og selve værktøjet til netop symboler for den
skaberkraft, som FLID ønsker at formidle. Ved at købe FLIDs værktøj, køber man ind
på FLIDs værdier, og køber dermed ikke alene værktøj, men et objekt, der
symboliserer og forløser den skaberkraft, man besidder, for som Williamson
beskriver, så køber vi genstande, for det de symboliserer (Williamson, 1981, 45).
7.4.1 Æstetiske overvejelser af værktøjets design
FLID tools værktøj referer ikke tilbage til den typiske æstetik fra byggemarkeder
som BAUHAUS, hvor som vi så i analysen, værktøj er designet til især at være
praktisk med plastik i skrigende farver, i delgenstand 4. FLIDs æstetik henter
referencer fra det mere traditionelle kvindelige domæne - hjemmet, men i en
moderne kontekst. FLIDs æstetik er derfor inspireret af andre livsstilsprodukter og
kunne blive solgt i butikker som Magasin, ILLUM eller HAY, der sælger et bredt
udvalg af designgenstande til hjemmet. Ved at overføre æstetik fra et typisk
kvindeligt domæne - hjemmet og de designgenstande, der er en del af nogle
moderne hjem, til værktøj, er intentionen, at værktøjet gøres mere appellerende for
det ønskede publikum ved sin genkendelighed og med de associationer, som
værktøjet vækker. Det vækker med Kjeldsens ord en “resonans” hos publikum
(Kjeldsen, 2002, 277). Æstetikken afspejler den æstetik publikum i forvejen omgiver
sig med. Dette gøres ved, at FLID tools producerer håndtagene til værktøjet af
resttræ fra produktionen hos Carl Hansen og Søn, som producerer en række
danske designere som Hans J. Wegner, Poul Kjærholm og Børge Mogensen6. Ved
6

https://www.carlhansen.com/da-dk/designere/borge-mogensen
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at associere FLID tools værktøj med disse danske designklassikere er tanken, at vi
kan overføre disse kvaliteter af håndværk og design til værktøjet. Ser vi mere
detaljeret på selve hammeren, går de samme værdier igen. Vi har valgt et japansk
hammerhoved, som er symmetrisk, og dermed adskiller sig fra det mest gængse på
markedet. Dette er et forsøg på at give hammeren et mere unikt udtryk, og dermed
kommunikere denne værdi.

Figur 12.1-12.2: fotos af FLID tools prototyper af hammer og vaterpas. Foto: Solveig
Kolstad
Samtidig har samarbejdet med Carl Hansen og Søn den kvalitet, at det viser,
hvordan FLID tools produktion er bæredygtig, og dermed udtrykker omsorgsfuld
overfor omgivelserne, som jeg etablerer som en af FLIDs værdier. Af det metal der
bruges til at producere kassen er 80 procent genanvendt. Det understøtter det
omsorgsfulde værdisæt, som defineret i afsnit 7.1.4.
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Kassen er desuden designet til, at den kan passe ind på en bogreol eller lignende,
så man har den lige ved hånden. Her bringes værktøjet ind i en hjemlig kontekst,
frem for en garage eller en kælder, som stemmer overens med princip 3, og bygger
på en antagelse om, at flere kvinder ikke har deres egen garage, men foretrækker at
have deres genstande ved hånden i deres hjem i eksempelvis en bogreol i stuen.

Figur 13: Her ses prototypen af værktøjskassen i en bogreol. Foto: Solveig Kolstad
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I værktøjskassen er der en hammer, skruetrækker med udskiftelige bitz, tommestok,
multitang, svensknøgle og unbrakonøgler. Udvalget er det mest brugte håndværktøj
i hjemmet, og er ikke designet til også at kunne bruges til eksempelvis at skifte dæk.
Tanken er også, at FLID ved at sammensætte et begrundet udvalg af værktøj i en
kasse tilpasser sig målgruppes behov, ved at have truffet en række valg for dem.
Når man står i BAUHAUS og ser deres udvalg af forskellige hamre, kan det være
svært at vælge, hvilken der passer til ens behov, som jeg viste det i analysens
delgenstand 4, jf afsnit 5.2.1.
For at sikre mig, at vi også overfører den etablerede troværdighed, som mænd har
med værktøj, har jeg med FLID tools lavet et samarbejde med BACHO, som er et
gammelt etableret værktøjsproducent, der laver et stort udvalg af håndværktøj. Ved
at bruge nogle af BACHOS værktøjer i FLID tools værktøjskasse, forsøger jeg at
bruge BACHO allerede troværdige ethos til at skabe et troværdigt ethos for FLID
tools.
7.4.2 Kan en værktøjskasse blive for smuk?
Risikoen ved at designe et produkt som værktøj, så det i høj grad har referencer til
designgenstande er, at man risikerer at afskrive værktøjets funktioner som
troværdige. Hvis værktøjet i kraft af dets udseende som meget æstetisk
gennemtænkt design, bliver opfattet som, at det netop er den æstetiske funktion,
der er den primære, så publikum ikke vil bruge værktøjet som værktøj, men som en
pyntegenstand, relaterer det sig til genstandens etos og troværdighed, så det bliver
en variation over en gentagelse, som stadig findes troværdig (Butler 2010, 240).
Derfor vil det for at imødekomme denne problematik være nødvendigt at vise
værktøjet i brug, hvilket først er muligt, når jeg har de færdige prototyper. At
hammeren rent faktisk er virkelig effektiv til at slå søm i med. Og evt også, at den
bæredygtigt bevidste og stilsikre mand også bruger FLID tools værktøj, når han
indretter sit hjem. Derfor er valget af farver også stræbt efter at være så neutrale
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som muligt og uden kønnede referencer, men i stedet jordnære farver, der
understøtter den bæredygtige værdi. Det er dog stadig en reel overvejelse, om
værktøjets udtryk i både form, farver og materialevalg stadig bliver for pænt, og
dermed underminerer dets egen etablering af handlekraft (Atzmon, 2011, xiii) .

Figur 14: Rendering af værktøjskassen med et udvalg af håndværktøj. Rendering udarbejdet
i samarbejde med Julia Sand
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8 Delkonklusion: FLID tools
I disse forskellige produktdele forsøger jeg at indskrive et kvindeligt publikum ved at
referere til de værdier, jeg definerer i afsnit 7.1.4. Samtidig forsøger jeg her, at
udføre de seks retoriske greb, som jeg definerer i afsnit 6. Jeg stræber efter at
skabe identifikation gennem værdier, som jeg antager vækker genklang hos et
kvindeligt publikum, men uden at afskrive et mandligt publikum, (eks forældreskab).
Jeg forsøger på at sætte værktøjet ind i en kontekst i forhold til, hvordan det bruges
og til hvad.
I udførelsen af FLID tools bliver jeg samtidig også opmærksom på retoriske
udfordringer, som den retoriske produktion netop peger på. Disse vil jeg gennemgå
her, for at vise, hvordan netop teorien og analysen nuanceres i relation til den
retoriske praksis.
Det er en retorisk udfordring at vække identifikation hos det kvindelige publikum,
uden at dette gøres på bekostning af mændene som det sekundære publikum.
Spørgsmålet er, om mænds manglende inklusion i publikum gør, at publikum og
retor ikke indskriver sig i værktøjets allerede etablerede diskurs, hvor manden
opfattes som troværdig med værktøj, som vi så det i analysen af delgenstand 1.
Denne udfordring gælder både for instragram, byggevejledninger og værktøj, og
kræver et fortsat arbejde fremadrettet med at ramme det rigtige publikum uden at
køn bliver for dominerende for etableringen af dette.
Min vurdering af det samlede produkt er, at jeg sandsynliggør, at det lykkes at
indskrive et publikum af kvinder, der ikke allerede er handy. Samtidig bliver det her
en retorisk udfordring ikke at komme til at etablere, at publikum netop ikke kan finde
ud af at bygge, så publikum i stedet konstitueres som nogle, der netop ikke har en
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skaberkraft. Dette er afgørende for, om der kan etableres en ny retorisk handlekraft
hos det ønskede publikum.
Jeg viser her med mit design af FLID tools eget værktøj, hvordan jeg ved at tage
udgangspunkt i en række værdier, kan ende med et produkt, som på mange måder
adskiller sig i udtryk og referencer fra det værktøj, der allerede er på markedet. Med
FLID tools æstetik og de værdier, som er koblet til denne æstetik, sandsynliggør
jeg, at jeg kan indskrive et andet publikum for værktøj end det, jeg analyserede mig
frem til i min analyse, er det typisk inkluderede publikum for værktøj. FLID tools
værktøj bliver dermed også et eksempel på, hvordan fysiske objekter som en
hammer, kan forstås og analyseres retorisk, og hvordan fysiske objekter kan
formgives på baggrund af retorisk analyse.
Samtidig viser denne designproces, at der i selve processen kan opstå oversete
udfordringer i forhold til designets udtryk, som hvis FLIDs værktøjskasse virker
utroværdig, fordi den netop forsøger at signalere nogle værdier, vi ikke forbinder
med værktøj. Dette kan relateres til Butlers genforhandling (Butler 2010, 240), og
Leffs jazz-metafor (Leff 2012, 219)  FLID tools værktøj, mener jeg, kan da ses som
et eksempel på en genforhandling af værktøjets indskrevne publikum, og en
forhandling af, hvordan vi kan performe vores køn troværdigt. Værktøjet vil dog i
kraft af denne forhandling risikere, at blive vurderet som utroværdigt og afskrevet af
en del af publikum, og dermed miste retorisk indflydelse.
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9 Refleksion og konklusion
I dette afsnit vil jeg først reflektere over, hvorledes jeg besvarer opgavens
problemformulering og tese, der sættes i relation til den praktiske udførelse af
produktet og brugen af teori. Dette leder mig frem til overvejelser om specialets
svagheder, og hvordan disse kunne håndteres.
Jeg indleder dette speciale med at ville undersøge, hvorvidt køn har betydning for
det indskrevne publikum i udvalgte reklamer for værktøj. Og yderligere om fysisk
værktøj kan blive retorisk via et indskrevet publikum, og om dette indskrevne
publikum ligeledes defineres via kønnede referencer til identifikation.
Derfor har jeg for at svare på dette præsenteret en analyse af det indskrevne
publikum for værktøj, ved at se på hvilke stilistiske spor af værdier og verdenssyn,
der er i de udvalgte genstande, sammenholdt med hvordan køn konstrueres.
Analysen viser, at konstruktion af køn har betydning for, hvem der indskrives i
publikum, om end dette ikke er entydigt. Med udgangspunkt i min tese peger den
samlede analyse på, at eksisterende værktøj i både design og markedsføring
anvender kønnede referencer, som i høj grad er maskuline. Samtidig peger analysen
yderligere på, at der også eksisterer brands, der forsøger sig med en appel via
feminine referencer, og at dette kan være en problematisk strategi, da det risikerer
at afskrive et kvindeligt publikum, hvis dette publikum opfatter den direkte kønnede
appel som eksempelvis en pink skruemaskine som marginaliserende. Analysen af
eksisterende værktøj peger dermed på et overset publikum for værktøj, og danner
grundlag for udformningen af specialets produkt, og de retoriske overvejelser og
greb, der ligger til grund for dette.
I produktanalysen af FLID tools reflekterer jeg over anden del af mine tese
og analyserer om man ved at ændre på de kønnede referencer, kan designe og
markedsføre værktøj, så de indskriver et defineret publikum af kvinder, der ikke
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allerede er erfarne med værktøj. Her viser jeg med produktionen af brandet FLID
tools, hvordan jeg forsøger at udvide og konstituere et nyt publikum for værktøj.
Produktets instagram, byggevejledninger og værktøjet selv, appellerer til værdier,
der antages at deles af et kvindeligt publikum, som ikke allerede føler sig inkluderet i
det eksisterende værktøj. Og med produktets udformning sandsynliggør jeg, at jeg
konstituerer et publikum af kvinder, der ikke kan identificere sig med det
eksisterende udvalg, jeg gennemgår i min analyse.
Med udviklingen af FLID tools viser jeg gennem praktisk udførelse, at man som
retoriker aktivt kan arbejde med, hvordan et defineret publikum konstitueres ved at
appellere til det ønskede publikums værdier. Dermed bliver det med retorisk analyse
muligt at arbejde med nogle af de design bias, som eksisterer i diverse
sammenhænge. Her er værktøj bare et lille begrænset eksempel på, hvordan køn
spiller ind på det indskrevne publikum. Jeg viser med FLID tools, hvordan jeg
forsøger at indskrive et kvindeligt publikum for værktøj ved at betragte det som en
retorisk genstand, og yderligere indskrive det ønskede kvindelige publikum ind i
kommunikationen om selve værktøjet ved at appellere til fælles værdier.
Samtidig viser både analyse og produkt, hvordan den kønnede præmis for det givne
objekt kan være problematisk, og i dette tilfælde kan løses ved at gøre det kønnede
element mere polysemisk for også at inkludere et maskulint publikum.
I selve udførelsen af både strategi og dets produkter, er der kommet nye erfaringer
med det publikum, jeg forsøger at henvende mig til. Dette viser, hvordan det ikke
alene er den retoriske analyse og teori, der kvalificerer produktet, men også
omvendt. Produktet er udformet sideløbende med udarbejdelsen af analysen, og
har skridt for skridt øget forståelsen af både teori og produktets retoriske virkning.
Samtidig er dette speciale et konkret eksempel på, hvordan retorisk analyse kan
bruges til at skabe innovative løsninger og nye produkter, der netop bruger en
forståelse af retorikkens muligheder, og er dermed et eksempel på et af
uddannelsens formål; at sætte teorien i spil i praksis.
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Brugen af teori såvel som analysen af genstandene selv formes af min fortolkning
og vurdering, som hele opgaven igennem er en afvejning af, hvordan jeg bedst
kvaliﬁcerer et svar til den tese, jeg stiller i opgavens indledning. Jeg fortolker på de
teoretiske nedslag og bruger dem i den kontekst, som jeg finder relevant for tesen.
Jeg må derfor tage forbehold for, at der kan være væsentlige nuancer, som ikke er
kommet i spil i denne analyse.
Jeg har i min analyse afgrænset mig til hovedsageligt at undersøge
publikumsbegrebet i relation til køn, og dette giver selvfølgelig en begrænsning af
analysen. Da dette er et produktspeciale, er det min hensigt at bringe teorierne i spil
i retorisk produktion, og jeg går derfor ikke kritisk til den enkelte teori, hvilket
yderligere ville være interessant med udgangspunkt i den retoriske produktion. Her
ville det være oplagt at udfolde både etos og retorisk handlekraft i langt højere grad,
end jeg formår i dette speciale. Dette ville løfte opgavens argumentation yderligere.
Samtidig kunne specialet kvalificeres yderligere ved også at inddrage retoriske teori
om affordances.
Jeg har i stedet prioriteret at brede min opgave ud til både at indeholde en analyse
af eksisterende reklamer og værktøj og analyse af mit eget produkt. Dette har jeg
valgt, fordi jeg vurderer, at analysen af det eksisterende udvalg var nødvendig for at
kunne vurdere, hvordan jeg indskrev publikum, men også om der var et behov for at
etablere et nyt værktøjsbrand, der henvender sig til en ny målgruppe. Denne
fremgangsmåde betyder, at jeg i opgaven har prioriteret bredden og derved har
mange analyseelementer i spil. Dette har haft det formål, at give et bredt indblik i
hvordan værktøj virker retorisk. Bredden giver dermed en tyngde i sig selv, og
bidrager med at vise, hvor der er et relevant publikum, der ikke inkluderes i den
dominerende diskurs. I kontekst af at etablere et nyt brand, et start-up, er dette
vores hul i markedet. Bredden kommer i nogle tilfælde på bekostning af dybden.
Dog har det været min vurdering, at dette kompromis har været nødvendigt for at
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etablere, om der er en overset målgruppe, og dermed om det overhovedet er
relevant med et værktøjsbrand målrettet denne, og i så fald hvordan dette
værktøjsbrand så skulle udformes.
Jeg har bygget mit produkt op om nogle antagelser om hvilke værdier, der vil være
anvendelige for at konstituere det ønskede publikum, ved eksempelvis at appellere
til det omsorgsfulde via bæredygtighed. Disse værdier bunder til dels i min analyse,
men ikke udelukkende. Kvalitative interviews kunne have bidraget til at underbygge
valget af værdier. Yderligere ville det være relevant at analysere andre retoriske
genstande, som allerede er lykkes med at indskrive det ønskede kvindeligt
publikum. Eksempelvis Carl Hansens og Søns møbler og markedsføring. Dette har
jeg dog fravalgt på grund af specialets begrænsede omfang, og fordi jeg vurderer,
at koblingen af de valgte værdier til et kvindelig kønsdiskurs er relativt veletableret i
den offentlige bevidsthed.
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10 Perspektivering
Dette speciale er ikke en afslutning, men i høj grad en begyndelse på en retorisk
proces og et igangværende eksempel på humanistisk innovation med
udgangspunkt i retorikkens metode. Siden jeg byggede min terasse for et år siden,
er det lykkes mig at få en halv mio kr i funding fra Innovationsfonden, og er en del af
Innovationsfondens talentprogram for nyuddannede iværksættere; Innofounder.
Penge, der blandt andet skal gå til at undersøge og kvalificere de problematikker,
som dette speciale peger på. Jeg er nu igang med at teste af i praksis, om det
lykkes at etablere et brand, der får flere kvinder til at bruge værktøj. Og i dette
efterår skal jeg udføre en række kvalitative interviews og workshop med
repræsentanter fra publikum, for at få større kendskab til deres værdier og behov.
Man kan nu bestille FLID tools værktøjskasse på vores hjemmeside, og vi har en
produktion af værktøj af genanvendt træ og metal sat op med producenter her i
Danmark i samarbejde med Carl Hansen og Søn. De er interesserede i at sælge
FLIDs værktøjskasse i deres flagship stores rundt i verden. Salg vil være det
ultimative bevis på, at jeg lykkes med at udvide værktøjets publikum, og forhandle
de etablerede kønsdiskurser.
FLID tools er et eksempel på, hvordan et retorisk udgangspunkt kan bruges
innovativt, og viser hvordan man som humanist kan forsøge at løse nogle
samfundsudfordringer som eksempelvis ligestilling. Jeg er samtidig også et
eksempel på en kvindelig iværksætter, der skaber en virksomhed, og bruger dette til
at opnå politisk indflydelse i overensstemmelse med dette speciale, og fungerer
som yderligere belæg for at etablere kvinden som handlekraftig.
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11 Resumé
Bias in relation to gender is a hot topic these days. FLID tools is a startup which I
founded together with two industrial designers about the same time as I started
working on this thesis. The thesis is using rhetoric in relation to design to address
gender biases, here in the context of hand tools.
The purpose of this thesis is to establish an understanding of the different audience
positions established in the design of hand tools and ads promoting hand tools in
relation to gender. Furthermore in relation to this analysis establish a tool brand
that seeks to establish agency and cater to a new audience which has in large part
been “overlooked” by the current hand tool industry. I approach this via doing
rhetorical criticism based on both feminist criticism and a constitutive
understanding of rhetorical criticism.
My focus is to analyse the audience position and how this position is created by
identification established by values and beliefs embedded in the actual artifact. This
audience position is then related to the construction of gender.
First I try to answer if there is an audience for hand tools that is not being catered to
by mainstream brands. To answer this i analyse selected ads for tools that have
different constructions of gender, representing men, women and men and women
all together. I also include an artifact of general hand tools as represented in
BAUHAUS. And one example of a tool that has been designed to include an
audience of women - but as my analysis finds, does not do this very well and ends
up probably excluding a large portion of the audience it is trying to include.
What I find is that there are ads which define their audience based on a construction
of a specific gender. But by doing so risking to actually dismiss the women the ad is
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trying to address by marginalising them even more. But there are also ads including
a broad audience of both men and women, where the construction of gender is less
defining for the audience position.
I conclude the first part of my analysis by defining 6 general principles for the design
of FLID tools and go on to use these 6 principles when I construct different parts of
the product: Instagram, physical tools, brand values and design tutorials.
In the design of tools again gender is defining for the audience position, mostly
because of the already established norms and discourse related to tools and being
handy. What I find is that there is an audience position of women who don't already
feel included in the domain of tools and hereby are not represented in the current
dominant discourse. From there I try to answer the question, is it actually possible
to design a set of hand tools that constitute an audience of women. And if so, how?
Based on my findings in the analysis of existing ads and tools I construct a strategy
for FLID tools that is to include an audience of women using tools. I then analyse
my product; design and communication of FLID tools in relation to the construction
of gender and audience.
What I end up finding is that tools are to some extent coded male and by
addressing this bias with rhetoric it is possible to create a design and branding, that
includes a broader audience, by rearticulating the values present in the actual tools.
However I also argue that this rearticulation comes with a risk - that the product
created doesn't seem trustworthy, and therefore loses its access to establishing
agency, because the audience does not find the product credible in relation to
already established discourse for tools. To qualify the main argument of this thesis I
suggest doing qualitative interviews with representatives from the audience to get a
better understanding of how to design a toolbox they find both desirable and
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credible, and which they feel represents their values and beliefs. And by doing so
even broaden women's access to agency.
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