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Sammanfattning  
 
Syftet med denna uppsats är att försöka tolka ett eventuellt mönster av maskulina 
framställningar och ställa dessa tolkningar i relation till den äldre, mer traditionella 
bilden av mannen. Detta gjordes genom en studie av reklamfilm i svensk TV. Studien 
är en diskursanalys som utgår från ett analysschema vilket tagits fram med hjälp av 
Keith Selby och Ron Cowderys bok How to study television. Analysschemat är 
indelat i sex olika nivåer. Först och främst har urvalet utgått ifrån reklamer som har 
någon visuellt identifierbar manlig karaktär. När detta breda urval gjorts fokuserades 
analysen de som innehöll mer framträdande män. Nästa steg i analysschemat 
analyserade de fysiska egenskaperna hos dessa manliga karaktärer. Miljön som 
männen i reklamfilmerna fanns i utgjorde den tredje nivån, och följdes upp med en 
analys av rekvisita som återfanns i reklamerna. Det femte och sjätte steget utgjordes 
av verbal- respektive ickeverbal kommunikation.  
 
Studien visar att det finns en mängd olika förslag till hur en man bör vara och bete sig. 
Dock kan man inte se att det finns någon ny omdanande bild av mannen som vuxit 
fram som en motpol till den traditionella mansbilden. De mansbilder som syns är alla 
varianter av den traditionella framställningen av mannen. Dessa framställningar 
premierar fortfarande de traditionella egenskaper som tillskrivits mannen. I ett 
exempel där männen inte har många av de manligt traditionella egenskaperna stiger 
istället kvinnan in i rollen som man och genom henne syns den traditionella mannen. 
Även den till synes totala motpolen till den traditionella mannen, tönten, ger en tydlig 
bild av att han inte tillhör det ledande mansidealet. Trots att han är en motpol har han 
ändå blivit formad ur den referensram som är den traditionella mannen och det går att 
se på mannen som tönt som en symbolisk inversion.  
 
Anledningen till dessa olika nyare varianter av maskulina framställningar diskuterar 
vi utifrån den homosexuella maskulinitetens påverkan på den traditionella 
maskuliniteten. Även feminismen har dragit sitt strå till stacken för att kunna få 
igenom de bilder av mannen som mer omsorgsfull.  
 
Sammantaget går det att säga att denna studie visar att den traditionella mannen är 
långt ifrån död. Den lever i högsta grad fortfarande kvar som maskulinitetens ledande 
galjonsfigur.  
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1.1 Inledning 
 

Terry: �When I was a lad, things weren�t half as complicated as they are today. A 
man was a man and a woman was a woman. That was it, no argument! 
Now you don�t know where you are!�� 
(Background chorus of �Yea, that�s right that is!� etc.) 
��You�ve only got to look around at the people who come into this place to see 
what I mean. They look different and they behave differently from when I was at 
their age. There�s blokes that come in here who hug and kiss each other and there�s 
women who weight train and kick box. One of them even applied for the Marines! 
There�s no doubt about it: man-woman-wise, everything�s gone arse over tit, if you 
don�t mind my French!� 
(Front bar of the Park Hotel, �Seatown�, South Wales, October 2000)1 

 
Så börjar John Beynon sin bok �Masculinities and Culture�. Detta citat har också hög 
relevans i den uppsats som vi ämnar skriva i ämnet. För givetvis har denne man rätt i 
vad han säger. Saker och ting har förändrats sen han var i sin ungdoms glansdagar; 
�när män var män och kvinnor var kvinnor�. Här går det att anta att denna man har en 
klar bild framför sig av vad som är manligt eller maskulint och kanske framförallt vad 
som inte är det.   
 
Denna bild kanske är generell för den generation som mannen må tillhöra, men är det 
verkligen så i andra generationer, eller i alla fall i de yngre sådana. En bild av 
manlighet och vad som är maskulint möter alla generationer varje dag, inte bara i det 
verkliga livet utan framförallt också via medierna. En bild som inte förstärker mannen 
i citatets egen syn på maskulinitet är mer regel än undantag. Denna bild av hur 
maskulinitet blir skapat och format av medierna är det som står i fokus för denna 
uppsats. Vilka olika maskuliniteter blir varje dag producerade och reproducerade i 
våra svenska TV-kanaler? 
 
 
1.2 Bakgrund 
 
Reklam och marknadsföring har vuxit ut till en ledande kraft i samhällen runt om i 
västvärlden. Reklamen både influerar och präglar människors sociala och kulturella 
liv, men den massiva industri som reklambranschen idag utgör har inte alltid sett ut 
som den gör idag. Reklamen har förändrats kraftigt under årens lopp såväl 
utseendemässigt som innehållsmässigt. Denna förändring går givetvis hand i hand 
med den tekniska utveckling som har skett under 1900-talet och har även fortsatt in på 
2000-talet.  
 
Ur ett svenskt perspektiv är reklam i TV ett relativt nytt fenomen. Först under det 
tidiga 90-talet blev det tillåtet att sända reklam i svenska TV-kanaler. Idag är dessa 
reklamavbrott en vanlig del i en familjs TV-tittande. Överallt är vi människor 
omgärdade av reklam, om det så är på tryckt papper, en datorskärm eller på det som 
varit huvudmediet sedan dess genombrott, TV. Varje dag får människan massvis av 
                                                
1 Beynon J, Masculinities and Culture, 2001, sida 1 
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intryck från olika reklamkampanjer och frågan är vad dessa kampanjer egentligen vill 
förmedla.2 
 
I effektforskningen inom media och reklam så beskrivs reklamen som ett mångsidigt 
problem med flera olika angreppsvinklar. Man kan bland annat studera dess 
inflytande på individen och försöka hitta bevis för hur den försöker forma eller 
förändra en persons beteende, åsikter eller attityder. Eller så kan man studera 
reklamens effekter på samhället som helhet genom att se hur den premierar ett 
beteende som skapar och reproducerar generella idéer och sociala övertygelser. 
 
På individuell nivå kan man till exempel säga att reklamen lägger stor vikt på det 
privata insamlandet av gods, materiella ägodelar och hedonistiska livsstilar. Generellt 
indikerar dock forskning inom masskommunikation att direkta effekter av media är 
begränsade eller exceptionella, men att man däremot i viss utsträckning kan se 
medierna som ett verktyg för socialisering av unga. De ses också som mäktiga i 
egenskap av de verklighetsbilder som de förser sin publik med.3 
 

                                                
2 Dyer G, Advertising As Communication, 1982 
3 Dyer G, Advertising As Communication, 1982 
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2. Problemformulering 
 
2.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga och analysera populärkulturella föreställningar 
om maskulinitet. Detta görs för att tolka ett eventuellt mönster av maskulina 
framställningar, och ställa de tolkningar i ljuset av den äldre, mer traditionella bilden 
av mannen. En diskussion kring våra exempel på maskulina framställningar i relation 
till en äldre mer traditionell bild av mannen är således vår utgångspunkt inför 
slutdiskussionen.     
 
På den medierade arenan som televisionen utgör vill vi alltså fånga bilden som 
porträtteras av maskulina karaktärer i olika reklamer i svensk TV. Vår kartläggning 
och analys är ett försök att frilägga de framträdande tematikerna samt grundläggande 
komponenterna i maskulinitetens populärkulturella gestaltning som svensk TV i detta 
fall utgör.   
 
En beskrivning och analys av maskulinitet i samtida reklam finner vi intressant då 
fenomenet reklam når ut till en stor massa och är i princip omöjligt att undvika. 
Därför är det intressant att se vilken bild av mannen som är den hegemoniskt ledande 
och som upprepas varje dag och tvingas på människor. Vi finner att eftersom reklam 
ofta riktar sig till den breda massan är det intressant att se vilken bild av verkligheten 
som de tror att den breda massan har. Vilket i sin tur kanske leder till att den breda 
massan tar denna medierade verklighet för den faktiska verkligheten. Därför finner vi 
att TV-reklam kan utgöra ett gott exempel på vad vi tänkt studera.   
 
 
2.2 Mål 
 
Denna uppsats ämnar synliggöra de olika maskulina framställningar som förekommer 
i svensk TV-reklam. Genom att använda oss av media för att lyfta fram hur den 
moderna maskuliniteten gestaltas har en övergripande huvudfråga kunnat formuleras:  
 
Hur ser den moderna maskuliniteten ut om den ställs i relation till en äldre och mer 
traditionell bild av mannen och maskulinitet?  
 
För att nå detta mål och öppna upp det empiriska materialet och därmed möjliggöra en 
rikare diskussion har vi använt oss av följande forskningsfrågor. 
 

• Vad är maskulinitet i den populärkulturella gestaltningen? 
• Vilka föreställningar om hur män bör vara finns i mediernas framställning? 
•  Finns det någon eller några dominerande föreställningar om hur en man bör 

vara? 
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3. Teori 
 
3.1 Könsroller 
 
För att kunna skriva en uppsats kring hur maskuliniteter blir framställda och 
projicerade i svensk TV-reklam är det nödvändigt att reda ut vad maskulinitet 
egentligen är. På detta går det att få en mängd olika förklaringar beroende på vilken 
inriktning inom genusforskningen man väljer att arbeta efter.  
 
De två forskarna Angelöw & Jonsson skriver i sin bok, �Introduktion till 
socialpsykologi� om hur människan socialiseras in i olika könsroller.4 
De menar att ordet �könsroller� är en sammanfattning av de socialt och kulturellt 
betingade skillnaderna mellan könen. �Könsroll� inbegriper skillnader avseende 
normer, värderingar, beteenden, föreställningar, resurser, makt och prestige.     
 
De menar också att det är genom denna socialisation in i olika könsroller som 
värderingar och attityder överförs till oss beroende på vilket kön vi tillhör. Det som är 
frågan enligt Angelöw och Jonsson är hur dessa attityder och beteenden ser ut.  
 
Angelöw och Jonsson menar att människor i allmänhet har en schablonmässig 
inställning till mäns och kvinnors olika beteenden. Detta visas upp med hjälp av en 
stor amerikansk undersökning under 1970-talet där 75 procent av de tillfrågade 
svarade att mäns och kvinnors beteende till stor del skiljer sig åt.5 Nedan framgår 
intervjupersonernas samlade beskrivning om vad som är typiskt manligt och typiskt 
kvinnligt beteende.  
 

• Typiskt manligt beteende: Aggressiva, självständiga, ej känslosamma, döljer 
nästan alltid sina känslor, objektiva, inte lätta att påverka, dominerande, tycker 
bra om naturvetenskap och matematik, upprörs inte av smärre kriser, inte så 
påverkbara, aktiva, tävlingsinriktade, logiska, inriktade på omvärlden, bra på 
affärer, rättframma, äventyrslystna, ej lätta att såra, gråter aldrig, uppträder 
nästan alltid som ledare, säkra på sig själva, äregiriga, tycker inte att det är 
obehagligt att visa aggressivitet, inte alls beroende, har lätt att skilja känslor 
från tankar, inte alls fåfänga gällande utseende. 

 
• Typiskt kvinnligt beteende: Inte alls aggressiva, inte alls självständiga, 

känslosamma, döljer inte sina känslor, subjektiva, lättpåverkbara, fogliga och 
undergivna, tycker illa om matematik och naturvetenskap, upprörs kraftigt av 
smärre kriser, passiva, ej tävlingsinriktade, ologiska, inriktade på hemmet, inte 
bra på affärer, svårt för att svara rakt på sak, är lättsårade, inte äventyrslystna, 
gråter lätt, inte säkra på sig själva, tycker att det är obehagligt att visa 
aggressivitet, ur stånd att skilja känslor från tankar, beroende, fåfänga gällande 
utseende.   

 
                                                
4 Angelöw B & Jonsson T, Introduktion till socialpsykologi, 1990 
5 Angelöw B & Jonsson T, Introduktion till socialpsykologi, 1990 
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3.1.1 Samtida maskulinitetsforskning 
 
En forskare som uttrycker sig negativt till rollteori såsom könsroller är den 
australiensiske forskaren R.W Connell som i sin bok �Maskuliniteter� menar att 
rollteori i allmänhet är logiskt svag. Hon menar att rollteorin överdriver graden av 
förutbestämning av människors sociala beteende. Connell menar därför att 
�könsroller� är en olämplig metafor för genusinteraktion. Connell har inte bara en 
åsikt om könsroller utan hon har även uttryckt sig om maskulinitet som begrepp.6     
 
Connell ser genus som ett sätt att organisera social praktik. Hon menar att den 
kulturella konstruktionen av genus är en dynamisk och föränderlig process som 
förutsätts av historiska omständigheter. Detta medför att genusrelationer liksom 
begrepp som maskulinitet och dess innebörd inte är statiska utan i praktiken ständigt 
omformuleras. Connell menar att maskulinitet som kunskapsobjekt alltid är 
maskulinitet i relation till något.7 
 
På grund av Connells teori om att genuskonstruktionen är en föränderlig process finns 
det också enligt henne en mängd olika manliga identiteter i till synes homogena 
grupper och miljöer. Detta medför att man måste prata om maskulinitet i plural, alltså 
maskuliniteter. Connell menar vidare att vilken som helst av dessa olika 
maskuliniteter är, såsom en konfiguration av praktiken placerad i en rad olika 
relationsstrukturer. Detta bidrar till att maskulinitet är ett splittrat begrepp, då den för 
evigt är stadd i förändring i olika relationer.8  
 
En liknande syn är också något som den svenska forskaren Stina Backman har med 
sig i sin bok, �Den sjuke mannen�. Backman har som utgångspunkt att genus är en 
kulturell konstruktion. Hon menar att vara manlig eller kvinnlig, maskulin eller 
feminin, är inget som självklart följer med det biologiska könet. Backman menar att 
begreppet maskulinitet fungerar som ett analytiskt verktyg för att fånga det kulturellt 
och socialt konstruerade i manlighet. 9 
 
Denna mening delar också den brittiske forskaren John Beynon som i den första 
meningen av sitt första kapitel i sin bok, �Masculinities and Culture� skriver:  
 

One thing has to be made crystal clear at the outset: �masculinity� is composed of 
many masculinities, as this book will illustrate repeatedly and which is reflected in 
the title.10  

 
Beynon menar att maskulinitet alltid är beroende av kulturell, historisk och geografisk 
positionering och han menar också att kombinationen av den starkare feminismen och 
den homosexuella rörelsen har bidragit till att bilden av en samlad maskulinitet har 
exploderat. Beynon menar att det är en skillnad mellan manlighet och maskulinitet, 
                                                
6 Connell R.W, Maskuliniteter, 1999 
7 Connell R.W, Maskuliniteter, 1999 
8 Connell R.W, Maskuliniteter, 1999 
9 Backman S, Den sjuke mannen, 2005 
10 Beynon J, Masculinities and Culture, 2001 
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han hävdar att manlighet är biologiskt förklarat, medan maskulinitet är kulturellt 
förklarat. Beynon menar vidare att maskulinitet som begrepp är ett barn fött ur 
kulturen, format och uttryckt annorlunda i olika tider, situationer, platser av olika 
individer och grupper.  
 
Beynon anser i likhet med andra genusforskare att män inte blir födda med 
maskulinitet som en del av den genetiska uppsättningen. Maskulinitet är istället något 
som förs in via kulturella intryck och sociala koder i form av hur en man ska bete sig.  
Detta innebär också att det existerar i likhet med vad Connell hävdar, en mängd olika 
manliga identiteter och maskuliniteter på exempelvis skolor eller fängelse. Detta 
faktum att forskningen är ense om att en mängd olika maskuliniteter existerar i 
kontrast till en maskulinitet har också givit upphov till diskussionen om �den nya 
mannen�.11  
 

3.1.2 Maskuliniteter i media 
 
Inom maskulinitetsforskningen är många ense om just det som Connell och Beynon är 
inne på, att maskulinitet snarare borde omnämnas som maskuliniteter. Att det inte 
finns en på förhand bestämd bild av vad maskulinitet är. Frågan som flera forskare 
relevant har studerat är vilken roll media egentligen har i formandet av dessa 
maskuliniteter. Beynon har i sin bok undersökt just detta.  
 
Han menar att det inte råder någon tvekan om att media är skapare av många av de 
olika former av maskuliniteter som finns idag. Beynon skriver att de �nya� typerna av 
män hela tiden blir uppfunna av medierna, som exempel på detta tar han den 
mediahype som nådde sin kokningspunkt under januari 2000, nämligen bilden av 
�Millennium mannen� som kablades ut i världen. Beynon påpekar precis som 
Easthope att förhållandet mellan det diskursiva och de liv som levs alltid kommer att 
vara tvetydigt. Easthope menar att män inte passivt lever ut de maskulina myter som 
trycks på dem i den dominanta kulturen. I nästa mening kommer dock den tvetydiga 
aspekten in, Easthope skriver nämligen att män inte heller kan leva sina liv helt 
utanför de myter som genomsyrar kulturen. Kraften nästan tvingar dessa myter på 
män, inte bara på skärmar och tidningar, men också inuti deras huvuden.12  
 
I sin bok menar Beynon att det är givet att maskulinitet har förändrats under 80-talet 
och 90-talet men han kan inte sätta en stämpel för vad �den nya mannen� egentligen 
är. Han menar istället att de två ursprungliga beskrivningarna, nämligen mannen som 
omtänksam försörjare och mannan som narcissist, har blandats samman. Beynon 
menar alltså att den nya mannen inte finns, utan att ny man-ism snarare är 
benämningen för den potpurriliknande blandning av alla de olika maskuliniteterna 
som finns.13 Är då Beynon ensam på området att ha diskuterat manliga 

                                                
11 Beynon J, Masculinities and Culture, 2001 
12 Beynon J, Masculinities and Culture, 2001 
13 Beynon J, Masculinities and Culture, 2001 
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framställningar inom reklam. Givetvis är det inte så. Den brittiske forskaren Stephen 
M Whitehead tar också upp detta i sin bok Men and Masculinities.  
   
Whitehead exemplifierar mångfalden av den maskulina representationen vi möts av i 
media med att ställa sig frågan om vilken praktik, bild eller symbol av mannen som 
borde stå som representant för manlighet vid millennieskiftet. Gymbögen eller 
kostymnissen, Boy George eller Arnold Schwarzenegger, den åldrade MC-knutten 
eller den avdankade hippien, den skjutgalne gängmedlemmen eller den manliga 
sköterskan, Rupert Murdoch eller 50 cent, den muslimska prästen eller den ateistiska 
husmannen, Mike Tyson eller Danny Glover, den profeministiska mannen eller den 
kristna promise keepern? Whitehead förklarar att alla dessa är rätt i just sin lokala 
kulturella kontext, men att ingen av dem lyckas i absolut betydelse fånga upp den 
moderna maskuliniteten. Han hävdar sedan även att anledningen till detta är att det 
finns ingenting som kan kallas för den �moderna maskuliniteten�, åtminstone inte i 
någon förutbestämd eller fastställd form som tjänstgör som direktiv för män hur de 
skall vara. Det finns åtskilliga av medieinspirerade bilder av �maskulin perfektion�, 
men de flesta av dem förblir syntetiska och avlägsna konstruktioner, enligt 
Whitehead.14  
 
Hur kan denna uppsats så komma att utnyttja dessa olika teoretiska slutpunkter? Till 
att börja med fungerar studien som finns med i Angelöw & Jonssons bok som ett 
ramverk som vi använder oss av för att förstå våra egna tolkningar av reklamfilmerna.  
 
En annan del av detta kapitel tar upp det som vi kallar för mer samtida 
maskulinitetsforskning. Denna pekar mot att maskulinitet och feminitet är en social 
konstruktion med inga från början fastställda egenskaper. Detta innebär också att 
olika identiteter har skapat sin egen framställning av maskuliniteter. Detta innebär 
således att forskningen tyder på att olika maskuliniteter finns och diskussionen om 
�nya män� är livlig.  
 
I teorin återfinns en överblick på vad forskare har haft att säga om mediers 
framställning av maskuliniteter. Forskaren John Beynon skriver att de �nya� typerna 
av män hela tiden blir uppfunna av media och denna syn delas också av Easthope. 
Den senare varnar dock för att män inte passivt lever ut de maskulina myter som 
trycks på dem i den dominanta kulturen. Men de lever heller inte helt utanför myterna 
som genomsyrar den. Det återfinns en tvetydighet som inte fastställer om de �nya� 
männen finns eller inte. Denna bild förstärker vår strävan att försöka nå ett steg för att 
klargöra denna tvetydighet. Vår strävan är att utifrån vårt teoretiska ramverk bidra 
med en studie av svensk TV reklam som ett uttryck för att försöka förklara huruvida 
den �nya� mannen finns, eller om denne endast är en av medierna skapad maskulin 
framställning.    
 
 
 
 

                                                
14 Whitehead S, Men and Masculinities, 2002 
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4. Metod  
 
Vi har i denna studie valt att göra en kvalitativ analysstudie av reklam. Under 21-
22/11 -06 och 6/12 -06 har vi spelat in reklam som visats i svensktalande television. 
Den inspelade reklamen omfattar ungefär 3 timmar. Bland dessa reklamfilmer har 
sedan valts ut de filmer där det figurerar någon form av manlig karaktär. Detta har 
gjorts för att lyfta olika framställningar av mannen i reklam. Totalt valdes 19 stycken 
olika reklamfilmer ut för djupare analyser. 
 
En övergripande diskursanalys av de olika reklamfilmerna har genomförts. Denna har 
utgått från en analysmodell som tagits fram med hjälp av Keith Selby och Ron 
Cowderys bok How to study television.15 Fokus har då vilat på reklamens 
konstruktion, vad som kan ses i reklamfilmen. Här har syftet varit att identifiera olika 
konnotationer och myter, som kan tillskrivas det vi ser i reklamerna.  
 
För att enklare beskriva analysmodellen presenteras nedan ett schema för hur 
analysen av reklamfilmerna har gått tillväga. 
 
 
4.1 Analysschema: 
 

1. Visuellt identifierbar manlig karaktär � reklamer som ej uppvisar denna 
egenskap har valts bort från analys. 

2. Fysiska egenskaper hos den manliga karaktären � Kroppsbyggnad, 
utseende, kläder samt röst. Vilka konnotationer och myter kan vi se i den 
fysiska bilden av mannen i reklamen? 

3. Miljöbeskrivning � vilka konnotationer finns och vilka myter kan vi 
identifiera i reklamfilmen? 

4. Rekvisita � vilken rekvisita kan vi se i reklamen och hur används den? Vilka 
konnotationer och myter finns knutna till rekvisitan? 

5. Verbal kommunikation � Vad sägs i reklamen, hur säger man det och 
varför? Vilka medvetna ordval finns och i vilket syfte? 

6. Icke-verbal kommunikation � kroppsspråk, ansiktsuttryck och kläder. 
Konnotationer och myter som kan ses i den icke-verbala kommunikationen. 

 
När vi tittar på vår empiri med vårt analysschema som bakgrund har vi i åtanke att 
titta på hur händelser och processer förbinds (eller inte förbinds) med varandra och 
hur dessa sammanfogas till objektet eller subjektet. Detta innebär en analys av 
transitiviteten i reklamfilmerna.16 

                                                
15 Selby K, Cowdery R, How to study television, 1995 
16 Winther Jörgensen M, Phillips L, Diskursanalys som teori och metod, 1999 
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4.2 Diskursanalys 
 
Diskursanalys är en generell term för ett antal olika tillvägagångssätt för att analysera 
text eller talat språkbruk. Diskursanalys undersöker såväl språkets form och den 
funktion det fyller, detta gäller både skriven text och det talade ordet. Diskursanalys 
som forskningsfält är långt ifrån helt enigt, detta beror på att analysmetoden växt fram 
en mängd olika forskningstraditioner såsom sociallingvistik, sociologi, antropologi 
och socialpsykologi. I den samhällsvetenskapliga forskningen ses diskurser som sätt 
att se på världen, eller olika sätt att representerar olika aspekter av världen. Detta kan 
exemplifieras om diskursen väljer att kalla en gerillarörelse för �frihetskämpar� eller 
�terrorister�. Två vitt skiljda val av diskurser som ger två olika representationer av 
samma verklighet.  
 
Det går alltså att genomföra och resonera på lite olika sätt kring hur en diskursanalys 
kan gå till. En forskare som har sin ståndpunkt klar är britten Norman Fairclough. 
Fairclough studerar språket som en sorts social praktik. Han fokuserar på hur språket 
reproducerar social och politisk maktutövning. Denna blandning av olika 
tillvägagångssätt för att genomföra en diskursanalys med inriktning på hur språket 
används blev så småningom benämnt som kritisk diskursanalys.17 
 
Eftersom en diskursanalys är en analys av en textform av något slag kan det hävdas 
att detta är förenat med den TV-analys som studien ämnar undersöka. 
Diskursanalysen används i uppsatsen som en övergripande metod för vad det är 
uppsatsen gör, vilket är att undersöka hur en diskurs kan gestaltas och formar 
verklighetsuppfattningar.  
 
 
4.3 Semiotiska verktyg 
 
När man behandlar visuella tecken och dess betydelse hamnar detta inom ramen för 
semiotiken. Här delas tecken upp i direkta, denotativa, och indirekta, konnotativa, 
betydelser. Enkelt förklarat kan man säga att denotation är det vi ser och konnotation 
är de tankar som väcks i samband med det vi ser. Kopplingen mellan denotation och 
konnotation kallas för avkodning. Det man ser, denotationen, avkodas och tillskrivs 
mening genom olika konventioner som ofta är kulturellt bundna. Denna avkodning 
ger därmed betydelse till det man ser och kallas för konnotation.  
 
Ett vanligt exempel på detta är olika nationers flaggor. Till exempel när en svensk 
medborgare ser en svensk flagga så tänker man inte �en rektangel med ett gult kors på 
ett blått fält�. Den denotativa avkodningen är automatisk och �osynlig�, vi tänker inte 
så mycket på vad det egentligen är vi ser. Även om det är detta man ser så förs 
tankarna troligen till något annat, såsom landet Sverige, midsommar, kräftskivor, 
fotboll, tre kronor med mera. Men dessa konnotationer är kulturellt bundna och det är 

                                                
17 Fairclough N, Analysing Discourse, 2003 
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inte alls givet att en medborgare av en annan nation skulle tänka detsamma, motsatsen 
är snarare mer sannolik.18 
 
Konnotationen är alltså en term som man använder för att syfta till de betydelser och 
meningar som ligger bortom, men fortfarande är beroende av, denotationen. 
 
4.4 Hermeneutiska förutsättningar 
 
Vår intention i denna uppsats är självfallet att försöka förhålla oss fria från fördomar 
och stereotypa tankegångar som skulle kunna tänkas påverka våra tolkningar av 
reklamfilmerna. Men som med alla hermeneutiska insatser så kan vi inte bli 
förskonade från vår kulturella komplexitet och bestämda förhandskunskap kring olika 
tecken, genrer, medier och om världen i allmänhet. Men detta är underförstått och en 
av de centrala poängerna i den hermeneutiska teorin, för samtidigt är dessa 
förkunskaper och kulturella betingelser nödvändiga förutsättningar för att vi skall 
kunna uppfatta nya texter och fenomen. Om vi inte hade haft dessa fördomar skulle vi 
inte ha något att utgå ifrån och därmed inte kunna förstå någonting.19  
 
Eftersom att nästan alla texter är polysemiska så finns det ständigt möjlighet till olika 
tolkningar och betydelsemöjligheter. Betydelserna är dessutom föränderliga och med 
tiden och kan uppfattas olika i olika samhällen och kulturer. Hermeneutiken handlar 
om vad det innebär att förstå någonting och hur man kommer fram till en förståelse 
eller mening om något gör det till en form av kunskap. Då är det viktigt att se 
läsning/tolkning som en aktivitet, och inte ett passivt mottagande av färdiga 
betydelser. Det hela kan ses som en process där en text får mening i mötet mellan dess 
inneboende element och tolkarens huvud. Därför är denna uppsats ett resultat av egna 
tolkningar av maskulin framställning i reklamfilmer. Det vi kommer fram till och 
hävdar i denna uppsats är färgat av mötet mellan vår egen förståelsehorisont i relation 
till de tecken, traditioner, värderingar och attityder som inbegrips i texten.20  
 
Det som vi kommer fram till i denna uppsats är inte någon absolut sanning, men det är 
ett bidrag till det vetenskapliga samtalet.  
 
 
4.5 Avgränsning 
 
Vi har valt att begränsa denna studies omfattning till reklam i svensk TV. Insamlandet 
av det empiriska materialet är sedan vidare begränsat till reklam som visats i 
svensktalande TV-kanaler. De kanaler som valdes ut var TV4, TV3 och Kanal5. Valet 
av TV4 och TV3 grundades på att de var de första kanaler som sände reklam i 
Sverige. Valet att lägga till Kanal5 gjordes då vi ville få en större spridning av reklam. 
Detta gjordes alltså för att öka mångfalden på reklamen då vi befarade att endast en 
utökning av inspelningstiden på TV3 och TV4 hade lett till många upprepningar av 

                                                
18 Gripsrud, J, Mediekultur/mediesamhälle, 2004 
19 Gripsrud J, Mediekultur/Mediesamhälle, 2002 
20 Gripsrud J, Mediekultur/mediesamhälle, 2002 



   
Institutionen för Samhällsvetenskap  2007-03-09 
Media och kommunikationsvetenskap 41-60  MKP531 
Kandidatuppsats  VT-07 
Maskulinitet i media � Stereotyper i reklam  Niclas Dahl, Andreas Jeppsson  
 

 14

tidigare inspelad reklam. Valet av svensktalande kanaler gjordes för att vi ville ha en 
tydlig ram för vilka reklamen riktas till och samtidigt begränsa det fält vi sökte efter 
reklam inom. 
 

 
4.5 Metodkritik 
 
Något som kan ses som både en fördel och en nackdel i vårt tillvägagångssätt är att vi 
har själva valt ut vilka reklamfilmer vi har valt att analysera. Därmed kan tyckas att de 
reklamfilmer som använts inte är representativa och att validitetsproblem kan uppstå. 
Fördelen är dock att genom att själva välja reklamfilmer har vi också möjlighet 
kontrollera mångfalden av dessa och bedöma analyskvalitén i dem vilket därmed kan 
bidra till ett rikare material för analys.  
 
Resultatet hade säkerligen kunnat se annorlunda ut om ett annat urval och en annan 
kategorisering hade gjorts, men skillnader i resultat kan man endast spekulera i. Med 
tanke på att vi analyserar material taget ur vår egen samtid så löper vi samtidigt risken 
att bli blinda för det som faller naturligt för oss. Därför kan det vara svårare för oss att 
tolka samtida reklamfilmer än om vi hade gjort samma analys på äldre reklamfilmer 
från exempelvis 70-talet. Detta gör att vi måste reservera oss för omedvetna 
tolkningar som grundar sig på en viss förförståelse kring exempelvis vad vi ville 
forska om vid uppsatsen start, samt att vi har en syn på människor och samhälle som 
grundar sig på vår uppväxt i detta samhälle.  
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5. Analys/Resultat 
  
Följande resultat och analys är indelat i fyra teman. Tematiseringen består av olika 
stereotyper som har observerats under studiet av reklamfilmer. De tydligaste 
stereotyper som det empiriska materialet åskådliggjorde var:  
 

• Tönten � En man som har svårt att klara sig i sin givna kontext och har många 
traditionellt kvinnliga egenskaper. 

• Den omsorgsfulle mannen � En man som är antingen familjefar eller på 
något sätt uppvisar omsorg gentemot de som existerar omkring honom. 

• Mannen som mjukis � En man som anammar sin känsliga sida mer och 
uppvisar kvinnliga egenskaper men inte gör det på bekostnad av sin manlighet. 

• Framgångsmannen � En man som ligger närmst vad man kan kalla en 
idealtyp, uppvisar många traditionellt manliga egenskaper. 

 
Under analysen av dessa teman så har de egenskaper som kunnat identifieras i 
reklamerna samlats och korrelerats till de egenskaper som är angivna som traditionellt 
manliga i den undersökning som Angelöw & Jonsson presenterar från 1970-talet. 
Även kvinnliga egenskaper från samma undersökning har använts för att gestalta de 
olika tematiseringarna.  
 
Analysen är upplagd på så sätt att i varje tema så finns en reklamfilm som är bärande i 
framställningen och först analyseras efter det schema som finns angivet i metoden. 
Därefter används andra reklamer där temat berörs, men inte i samma utsträckning som 
i den bärande reklamfilmen, för att tydliggöra och konkretisera det övergripande 
temat. 
 
 
5.1 Tönten � En symbolisk inversion? 
 
En av de maskulina stereotyper som förekommer mest i den reklam vi har studerat är 
framställningen av mannen som en tönt. Här ser man ofta en man som beter sig en 
aning tafatt eller klumpigt och ger ett intryck av att sakna förutsättningar att klara sig i 
det givna sammanhanget. Han fungerar som samlad motpol av egenskaper till vad 
man skulle kunna se som en form av det manliga idealet, han är en så kallad 
symbolisk inversion.21 
    
Det tydligaste exemplet på mannen som tönt ser vi i SIBA:s reklamer. I denna reklam 
syns tre olika män. Först och främst en SIBA-anställd vid namn Micke som är en man 
i tjugofem- till trettioårsåldern med en göteborgsk dialekt. Sedan hans arbetskamrat 
som får kallas för den rationella mannen, denne är av en mer lugn och avslappnad 
natur. Något annat som också skiljer dem åt är att Micke är något rundare i sin 
kroppsbyggnad och har en blond, halvlockig kalufs. Hans arbetskamrat är ganska 
smal och slank med mycket kortklippt hår. Sedan syns även en tredje manlig karaktär, 
en medelålders man som får hjälp med att titta på bärbara datorer. Hans roll i 
                                                
21 Ehn B & Löfgren O, kulturanalys � ett etnologiskt perspektiv, 1982 
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reklamen och vikt för analysen är dock högst marginell. Båda de anställda männen är 
klädda i arbetskläder bestående av en röd slipover med SIBA:s logo över vänstra 
bröstet. Under denna bär de en vit skjorta och sedan även ett par svarta byxor.  
 
Deras kläder ser ut som det man förväntar sig att få se en säljare/affärsbiträde i en 
elektronikaffär uppvisa och konnoterar professionalitet och expertis. Sett till deras 
kroppsformer så är den rationelle arbetskollegan den av dem som ligger närmast det 
ideal som vi kan se presenteras i mainstream media. Mickes göteborgska dialekt i 
kombination med hans yviga kroppsspråk är också något som konnoterar humor och 
ställer honom i kontrast till sin arbetskamrat som pratar mer av vad man kan kalla för 
rikssvenska. 
 
Vid reklamens start ses de båda männen stående vid butiksentrén och väntar på att 
skyddsgallret till butiken skall sänkas ner. I bakgrunden så kan man se elektroniska 
produkter såsom datorer och TV-skärmar. Nästa miljö är inne i butiken där en mängd 
olika bärbara datorer finns uppställda för visning. Vid dessa står Micke och visar upp 
en dator för en medelålders man som även denne håller i en bärbar dator. Överallt runt 
omkring dem ligger det små plastbollar i olika färger som stiger de båda männen till 
midjan. Reklamen avslutas sedan där den började med Micke och hans arbetskamrat 
åter vid entrén, nu har skyddsgallret sänks fullständigt och de försvinner in i butiken 
samtalandes när reklamen avslutas. Bollhavet konnoterar till en miljö som är anpassad 
för barn och deras lekar. Bollar konnoterar både lek och spel. Varför Micke tänker på 
just ett bollhav när han vill göra butiken mer familjevänlig tyder på att han fortfarande 
har en barnslig ådra i sig trots att han sedan länge lämnat barnaåren bakom sig 
 
Bland den rekvisita som återfinns i reklamen ser vi framförallt bollar och datorer. 
Båda dessa uppenbarar sig i reklamens andra sekvens där bollarna fyller hela butiken 
och datorerna syns uppställda för visning runt omkring Micke och hans kund.  
 
Den första konnotation som dyker upp när man ser den enorma mängden plastbollar 
är det bollhav man kan stöta på inne på en McDonalds restaurang eller på 
barnavdelningen inne på IKEA. Som tidigare nämnt för bollarna tankarna vidare till 
lek, spel och barnsligt nöje. Datorerna används både som rekvisita och som en del av 
miljön. Detta på ett sådant sätt att trots alla plastbollarna, så visar datorerna att man 
fortfarande befinner i en elektronikaffär, sedan fungerar de även som en förstärkande 
rekvisita till Mickes profession som säljare. Han håller datorn och berättar om dess 
egenskaper för den potentiella kunden medan bollar flyger fram och tillbaka över 
bilden, samt att en liten pojke står och medvetet kastar bollar i ansiktet på Micke.  
 
I den verbala kommunikation som finns i reklamen fungerar Mickes inledande 
uttalande �Vi borde göra nåt för familjerna tycker jag. Tänk dig ett sketstort�� som 
en emfas till hans töntiga personlighet. Detta främst för att han talar med en relativt 
bred, göteborgsk dialekt. När någon talar med dialekt i media så ställs det i kontrast 
till den rådande normen med rikssvenska eller stockholmsdialekt, vilket leder till att 
man kan säga att personen som talar med dialekt uppvisar ett avvikande beteende. 
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Vidare när han talar med kunden i ett senare skede är Micke mycket enkel i sitt språk 
och han uttrycker sig inte direkt i normala säljtermer där kanske sådant som 
prestanda, tekniska egenskaper och kvalitéer är vanligt förekommande säljargument. 
Istället nöjer han sig med att förklara att den bärbara datorn är enkel att ta med sig och 
att det exemplar han håller i, precis som kundens exemplar, kan uppvisa en baksida. 
 
Slutligen så avslutas reklamen med att medarbetaren, den rationelle mannen, avbryter 
Mickes dagdrömmeri om bollhavet med att säga �Jag tror i och för sig att familjer är 
mest intresserade av våra priser�. Medarbetaren pratar rikssvenska och hans 
påstående är synnerligen mer logiskt än vad Micke hade tänkt sig i sin vision och han 
kan inte göra mycket mer än att lite tafatt bekräfta att hans medarbetare har rätt med 
den aningen resignerat uttryckta frasen �Jo� jo det är ju sant�. 
 
Väl placerad inne i sin vision av bollhavet tillsammans med en kund, så förstärks 
bilden av honom som tönt. Han försöker ganska tafatt sälja in en bärbar dator 
samtidigt som hans angrips av småbarn beväpnade till tänderna (bokstavligen) med 
plastbollar. Han är synbart besvärad av situationen och kunden märkbart irriterad av 
bollarna som fyller butiken. Han kan man se hur en bild av respektlöshet gentemot 
Micke uppvisas, både genom barnen som kastar bollar, och genom kunden, tillika 
föräldern, som gör föga ansats till att tillrättavisa dem. 
 
Respekt är dock något som inte uppvisas gentemot Micke i reklamfilmen Det kan 
man tydligt se både i hur barnen helt respektlöst står och kastar plastbollar på honom 
utan att han själv säger ifrån. Barnens far gör inte heller någon ansats till att stoppa 
barnens aktivitet. 
 
Sammantaget kan vi se hur Micke uppvisar egenskaper som passar väl in under vår 
definition av vad en tönt är. Han är dock inte ensam om att bli skildrad på ett sätt som 
framställer honom som en tönt. Detta fenomen återfinns inom en mängd andra 
reklamfilmer. Ett av de exempel som vi har studerat är de reklamfilmer som Skandia 
har vevat på olika kanaler. I en av reklamfilmerna står en man med sin fru hos en 
bilhandlare och tittar på en gul sportbil. Medan bilhandlaren levererar floskel på 
floskel om den gula sportbilen smyger mannen iväg och tittar på vad som senare visar 
sig vara en ljusfärgad kombibil. Detta följs upp av kommentaren; �Men du, om man 
tänker efter, är inte kombibilar jäkligt snygga?� Denna kommentar bemöts av frun 
och bilförsäljaren av en kall tystnad och minst sagt frågande blickar. 
 
Detta beteende som mannen uppvisar är kanske önskvärt och inte egentligen töntigt. 
Dock är det så att i den givna kontexten där bilförsäljaren uppträder som en driven 
förespråkare för köp av den gula sportbilen blir det töntigt. Mannens mogna beteende 
ställs alltså här i stark kontrast till bilförsäljarens och fruns intresse för sportbilen, och 
i detta fall blir den mogne mannen också en tönt just av detta faktum. Detta förstärks 
ytterligare av mannens dialekt och något osäkra tonfall, som gör att hans försök att ta 
kontroll över situationen misslyckat och blir mer som ett störande avbrott i 
bilförsäljarens presentation.  
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Här kan vi se hur bilförsäljaren och frun skapar ett slags normförhållande med en 
hegemonisk attityd till den gula sportbilen. Mannen i reklamen blir då genast 
avvikande när han börjar uppvisa intresse för en mer familjevänlig bil, trots att ett 
sådant beteende kanske borde premieras. Bilens funktion i reklamen är vara en slags 
statussymbol och den gula färgen, så kallad ferrarigul, späder på bilden av den som en 
riktigt lyxig, och säkerligen väldigt dyr, sportbil. Vi kan också se att även i den här 
reklamen så används dialekten för att ytterliga förstärka honom som avvikande 
gentemot bilförsäljarens mer normbetingade stockholmska. 
 
Som avslutande exempel på hur mannen skildras som tönt används en reklamfilm om 
Playstation Portable (PSP). I denna reklam får vi se hur en från början samlad och 
lugn trädgårdsexpert i sextioårsåldern komplett tappar konceptet när en animerad 
figur, armerad med en eldkastare dyker upp ur buskarna och skjuter iväg en eldboll. 
Effekterna av denna eldboll låter inte vänta på sig när mannens tupé börjar fladdra för 
vinddraget, och den trädgård han står i helt fattar eld. Med fingrarna desperat 
fingrande på sin tupé flyr ut ur bild, som visar sig vara en reklaminspelning då en 
annan man kommer inspringandes till trädgårdens undsättning med en brandsläckare. 
 
Den en gång samlade mannen har nu reducerats till en tupégreppande klumpig figur 
som inte verkar ha de förutsättningar som krävs för att hantera situationen. Han går 
snabbt från sin roll som trädgårdsexpert i reklamen till att bli en tönt som flyr fältet. 
 
 
5.1.1 Töntens egenskaper 
 
Alla dessa reklamer uppvisar olika sidor som kan gå under den definition av vad en 
tönt är som vi utgår ifrån. De beter sig antingen tafatt eller klumpigt och alla verkar de 
ha svårt att klara sig i det givna sammanhanget. De uppvisar dock andra sidor som 
även de förstärker bilden av de som töntiga. Micke i SIBA:s reklamer är kanske den 
som allra tydligast visar på olika �töntattribut�. Hans orealistiska och barnsliga 
dagdrömmar går emot den norm av vad en man bör vara. I Stina Backmans bok Den 
sjuke mannen skriver hon att två krav måste uppfyllas för att en publik ska kunna 
skratta åt en man. Det ena av dessa krav är att man måste kunna relatera till 
situationen och känna igen den. Det andra kravet är att mannens beteende faller 
utanför de ramar som bestämmer hur en man bör vara.22 Dessa båda kriterier uppfyller 
Micke gott och väl då orealistiskt, på gränsen till barnsligt, dagdrömmeri inte är något 
en vuxen man bör ägna sig åt på enligt den norm som råder. En annan sida som tydligt 
framträder i SIBA:s reklamer är hur undergiven Micke sin situation. I reklamen som 
vi har studerat återfinns en viss avsaknad av respekt för Micke där han låter sig vara 
dominerad av situationen med barnen i bollhavet. 
 
Mickes dagdrömmeri bidrar med olika faktorer som gör honom till en tönt, en viktig 
del är att han i sin egen dröm blir reducerad till en osäker man med lite, om ens någon 
kontroll. Denna osäkerhet delar Micke med andra män i de reklamfilmer vi studerat. I 
PSP reklamen förvandlas den en gång samlade och lugna mannen till en komisk 

                                                
22 Backman S, Den sjuke mannen, 2005 
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bifigur som människor skrattar åt. Han genomskådas i sitt försök att dölja sin ålder 
och med tupéns virvlande försvinner mannens kontroll och hans osäkerhet visas upp. 
Ett annat exempel på osäkerhet är mannen i Skandia reklamens något trevande och 
försiktiga fråga; �Men du, om man tänker efter, är inte kombibilar jäkligt snygga?� 
Denna fråga ställs för att få en sorts bekräftelse från mannens fru som verkar gå på 
den linje som bilförsäljaren har lagt upp. Trots att mannens trevande fråga tyder på en 
mognad blir den också en fråga som genomlyser hans osäkerhet, och kanske rädsla för 
att vara avvikande. Bilförsäljarens prat och fruns medhåll har skapat den norm som 
antas gälla alla i den givna kontexten. Detta innebär att mannens fråga är ett 
normbrott och han blir sedd på som avvikande. Mannen avviker från den grupp som 
skapats i bilaffären och blir en sorts svikare i den kontext som skapats.23  
 
En annan egenskap som i reklamerna fungerar som en indikator för avvikande 
beteende är de dialekter som förekommer. I SIBA:s reklam har Micke en ganska grov 
dialekt som tyder på att han kommer från Göteborgstrakten. Detta i kontrast med att 
hans medarbetare har en dialekt som liknar rikssvenska och är mer normbetingad. Då 
Micke är den som utmärker sig på ett töntigt sätt blir hans dialekt också en indikation 
på avvikelse, och därmed även förstärkande faktor till hans töntstämpel. Detta 
fenomen finner vi också i Skandiareklamen där mannen som tycker om kombibilar 
ställer sin fråga på ett icke normbetingat sätt. Hans dialekt tillhör inte vanligheterna i 
det dagliga reklamutbud som finns, och återigen förstärker dialekten hans 
normbrytande fråga och bilden av honom som en tönt.     
 
Som vi tidigare nämnde fungerar tönten som en symbolisk inversion, d.v.s. en motpol 
av egenskaper som en man inte bör ha. Det som nu åskådliggjorts är att de män som 
vi definierat som töntar i reklamfilmerna innehar fler typiskt kvinnliga egenskaper än 
manliga, enligt den undersökning från 70-talet som Angelöw & Jonsson presenterar i 
sin bok om vad som är manliga och kvinnliga egenskaper. Egenskaper som 
undergivenhet, ologisk, osäker, svårt för att vara rakt på sak är egenskaper som enligt 
denna undersökning är typiskt kvinnliga och även överensstämmer med de som tönten 
innehar. Med det här går det då att se att, även om dagens syn på manligt och 
kvinnligt har förändrats, så är den manliga tönten en man som har mycket av vad som 
förr ansågs som typiska kvinnliga egenskaper. 
 
Männen visar i reklamen upp egenskaper som visar hur mannen inte ska vara. 
Skapandet av en man som tönt har utgått från den traditionella mannen som 
referensram. Han är därmed i vår mening också i grunden en variant av den 
traditionella mannen, i form av en symbolisk inversion. 
 
 
5.2 Den omsorgsfulle mannen - Familjefadern 
 
Den omsorgsfulle mannen, eller Familjefadern som vi också valt att kalla honom, är 
en man som genom sitt utseende och sitt uppträdande omringas och sprider en känsla 
av trygghet. Han är även förtroendeingivande och uppträder omsorgsfullt mot de han 

                                                
23 Angelöw & Jonsson, Introduktion till socialpsykologi, 1990 
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har när omkring sig och värnar om andras välmående. Familjefadern är den som 
hjälper till i hemmet och har en nära relation till sin familj och sina nära och kära. 
 
Den omsorgsfulle mannen gör sig mycket tydlig i en reklam för Werthers Original. 
Han uppträder han i formen av en man som benämns som farbror Henrik som arbetar 
på Werthers Fabriken i den lilla Werthersbyn. Denna man är i 45-års åldern, har ett 
par enkla runda glasögon och blont hår samt är iklädd en lång vit arbetsrock. Mannens 
runda glasögon och det blonda håret på den åldrande mannen gör att han ser ut som en 
snäll farbror. 
 
Den by där Werthersfabriken ligger är av det lantliga slaget med kullerstensgator och 
äldre byggnader; fabriken ligger längs en sådan kullerstensgata. Fabriken som sådan 
är långt ifrån de högteknologiska godisfabriker som finns idag. En lerkittlel används 
för att blanda kolan i och fabriken ser inte ut att vara fylld av elektrisk utrustning. 
Miljön genomsyras av gemytlighet som också konnoterar till det äldre och lite mer 
rustika. Det faktum att fabriken ligger längs med en kullerstensgata ger känslan av det 
är en liten lokal fabrik med lite av en familjeföretagskänsla över den. 
 
Den rekvisita som figurerar i reklamen bygger på samma tema. I fabriken rör farbror 
Henrik runt i lerkitteln med en träslev. De kannor som han häller grädden ifrån i 
samma kittel ser ut att vara av porslin eller lera. Valet av dessa verktyg konnoterar 
även det till gemytliga känslor och inte till den sterilitet som dagens fabriker 
kännetecknas av.     
 
Den verbala kommunikationen i reklamen är också den bidragande i bilden av den 
omsorgsfulle mannen. En berättarröst försöker förklara varför Werthers original är 
goda; �Han känner nämligen till den goda och gräddiga hemligheten bakom Werthers 
original, två kannor grädde behövs garanterat. Men det kan också va så att dom är 
fantastiskt goda eftersom dom är tillagade med så mycket omsorg. Werthers original, 
därför att du är mycket speciell�.  
 
Här fungerar frasen �tillagade med så mycket omsorg� som en konnotation till att 
farbror Henrik är en omsorgsfull man. Istället för att berätta om den egentliga 
processen bakom kolan så läggs vikten på hur omsorgsfullt kolan är gjord av farbror 
Henrik.   
 
Under reklamen har miljön, rekvisitan samt den verbala kommunikationen fungerat i 
kombination med varandra för att förstärka en familjär känsla. Det som fungerar som 
kronan på verket för att göra den omsorgsfulle mannen är dock den icke-verbala 
kommunikationen.   
 
I reklamen ler farbror Henrik brett när han ser den unge pojken springa in i fabriken. 
Han klappar honom senare i nacken och lyfter upp honom på en bänk som står i den 
gamla fabriken. Detta beteende som farbror Henrik visar upp konnoterar till lugn och 
trevlighet. Det tyder också på att pojken och farbror Henrik delar ett känslomässigt 
band till varandra. Pojken ser upp till Henrik och Henrik verkar ha pojken varmt om 
hjärtat. Utifrån vårt analysschema kvalificerar sig alltså farbror Henrik som en 
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omsorgsfull man, och rekvisitan, miljön, den verbala- samt den icke-verbala 
kommunikationen är förstärkande för denna skildring.    
 
En annan reklam som får fram samma känsla av den omsorgsfulle familjemannen är 
en reklam för det smärtlindrande medlet Voltaren Gel. Här visas först en mansrygg 
upp med en hand symboliskt hållen mot den för att visa på smärta. Efter att medlet 
smörjts in och fått verka på den onda ryggen ses en man springa runt i en grön och 
solig park tillsammans med en hund och en liten pojke. Mannen ses sedan liggandes 
på rygg i gräset och skrattar tillsammans med den lille pojken som han håller upplyft 
på raka armar ovanför sig.  
 
I denna reklam är det främst mannens beteende som gör honom till den omsorgsfulle 
mannen. Detta beteende består endast av icke-verbal kommunikation. Hans lekande 
med den förmodade sonen konnoterar till att han är en lekfull och omsorgsfull man. 
Han orkar och vill leka och busa med sin pojke. Miljön är inte lika tydlig som 
underbyggande för bilden av honom som omsorgsfull, men det faktum att de är i en 
park kan vara en indikator på att de är på en utflykt med hela familjen. Denna 
familjebild samt hans lekfulla och omsorgsfulla lek med barnet gör mannen i 
reklamen till en kandidat för den omsorgsfulle mannen.    
 

5.2.1 Den omsorgsfulle mannens egenskaper 
 
Det som är det allra tydligaste i de här reklamerna om den omsorgsfulle mannen är 
den närhet mellan denne och de runt omkring honom som uppvisas. Han blir glad av 
att vistas i närheten av och vara en del av sina egna eller släktingars barn eller 
barnbarn och detta visar han visar han med både kroppsspråk och handlingar.  I både 
Werthers original och Voltaren Gel visas detta upp genom att männen lyfter upp 
pojkarna i reklamfilmerna vilket tyder på att det finns ett emotionellt band dem 
emellan då det inte är så vanligt att man lyfter upp barn som man inte har någon 
relation till. Med skratt och leende miner konnoteras glädje i den situation de befinner 
sig i. 
 
Om man nu skall försöka hitta de egenskaper som är typiska för den omsorgsfulle 
mannen bland de egenskaper som beskriver traditionellt manligt och kvinnligt 
beteende får det plockas lite från båda delar. Letar man bland de traditionellt manliga 
egenskaperna så kan de lyftas fram genom att han är säker på sig själv i rollen som 
familjefadern och på så sätt förmedlar en känsla av trygghet som är en av de 
viktigaste egenskaperna som den omsorgsfulle mannen innehar. I flera av reklamerna 
är männen relativt aktiva av sig, vare sig de rör sig om hemmet, arbetet eller fritiden 
så kan vi se hur mannen aktiverar sig på något sätt, antingen för sig själv eller 
tillsammans med sin familj. I egenskap av fostrare kan man tycka att mannen 
uppträder som en slags ledare, men med den skillnad att det är i avsaknad av 
aggressivitet och tävlingsinriktning. Slutligen så verkar de flesta omsorgsfulla män 
uppvisa avsaknad av fåfänga och verkar inte ha någon fixering vid sitt utseende. 
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Bland de traditionellt kvinnliga egenskaperna återfinns som tidigare nämnt avsaknad 
av aggressivitet eller tävlingsinriktat beteende. Det är mycket tydligt att männen inte 
har några problem med att visa känslor då de uppvisar både omtanke och öppen glädje 
till de runt omkring sig. Även viss antydan till en större inriktning på det egna 
hemmet än omvärlden kan ses i reklamerna samt att deras glädje till stor del eller helt 
verkar beroende av sina nära och kära.  
 
Den omsorgsfulle mannen är ungefär som tönten, en mansbild som innehar några av 
de egenskaper som traditionellt konnoterats till kvinnan enligt undersökningen från 
70-talet. Men till skillnad från tönt-bilden är det mer balans mellan de kvinnliga och 
manliga egenskaperna och de egenskaper som kan ses som negativa bland både de 
manliga och kvinnliga har skalats bort. Exempelvis är denna man varken aggressiv, 
okänslig eller dominerande, vilket alla beskrivs som manliga egenskaper som bär på 
en aning negativ klang. Inte heller är de osjälvständiga, ologiska eller fåfänga, vilket 
är några av de lite mer negativt betonande kvinnliga egenskaperna. Snarare består 
detta mansideal av en sammansättning av de mer positiva egenskaperna hos både män 
och kvinnor.  
 
Den här bilden av mannen som omsorgsfull är något som har vuxit fram från 70- och 
80-talet som en effekt av den första vågen av feministrörelsen i Storbritannien och 
USA. Som i ett försök att stödja feministernas krav på ändring av den rådande 
kvinnosynen började en del män, främst intellektuella män från medelklassen som 
ville höja medvetenheten hos andra män och fostra män som var bättre på att visa 
omtanke, dela med sig och omvårda.24 Denna bild av mannen är något som även 
genusforskaren Ǿystein Gullvåg Holter menar är på frammarsch som en av de 
vanligare bilderna av en �nyare� man.25  
 
 
5.3 Mjukisen � Det feministiska idealet? 
 
Ytterliggare en av de maskulina stereotyper som har dykt upp i vår empiri är den som 
beskriver mannen som en mjukis. Med mjukis menar vi en man som är i kontakt med 
sina känslor och har lätt att visa dessa, han är mjuk, förstående och mänsklig. 
Mjukisen är motpolen till mannen som tuffing eller hårding. 
 
Det kanske tydligaste exempel där män porträtteras som mjukisar finner vi i en 
reklam från SJ. I denna reklamfilm figurerar tre olika manliga karaktärer. De alla har 
lite olika utseenden samt fysiska egenskaper. Den förste av de tre är en lång yngre 
man med långt hår och svart läderjacka. Den andre mannen som förekommer i denna 
reklam är en ännu yngre man som har en mössa på sig som verkar dölja en ivrigt 
växande kalufs. Hans val av mössa verkar vara av mer estetiska skäl än som en effekt 
av vädret då det inte verkar vara vinter utomhus, snarare en lite regnig höstdag. Den 
tredje manliga karaktären är även han en yngre man, men han skiljer sig från 
föregående män porträtterade i reklamfilmen till utseende. Han har en relativt kort 

                                                
24 Beynon J, Masculinities and Culture, 2001 
25 Holter Ǿ G, Social theories for researching men and masculinities, 2005  
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frisyr, som är prydligt kammad. Han har en rosa skjorta på sig och en annan tröja 
knuten runt nacken. 
 
Den förste av de tre manliga karaktärerna ser på ytan ut att kanske tillhöra mjukisens 
motpolsgrupp, alltså hårdingen, den svarta läderjackan i kombination med det långa 
håret konnoterar till att den unge mannen gillar metal, eller hårdrock.26 Denna kultur 
konnoterar till hård musik och just det utseende som mannen har. Den andra mannens 
utseende och klädval konnoterar till att mannen kanske tillhör en allt mer växande 
kultur, nämligen skatekulturen.27 Denna kultur konnoterar till en ganska lössläppt 
livsstil och klädstil med sköna och mjuka kläder, gärna med något slags huvudbonad. 
Kulturen är kanske inte lika långt ifrån vad vi menar en mjukis representerar som vad 
hårdrockskulturen är. Den tredje mannens välkammade frisyr i kombination med hans 
klädstil konnoterar till att han kanske tillhör den samhällsgrupp som i modernt tal 
kallas �brats�. Detta är en benämning på ungdomar från den svenska överklassen med 
en utmärkande livs- och klädstil.28 Mannen har som sagt en rosa skjorta på sig som 
konnoterar till vad som traditionellt ses som en feminin färg. Detta val av kläder och 
kultur som mannen konnoterar är långt ifrån en motpol för vad en mjukis är enligt vår 
definition.  
  
Den miljö där männen befinner sig i alla fallen är på olika tågperronger. Bredvid alla 
tågperrongerna står ett tåg som ska åka iväg från just den perrongen som de står på. I 
detta sammanhang och i denna kontext är det lätt att konnotera just denna miljö till 
avsked och ledsamma farväl. I denna reklam blir denna konnotation än tydligare då 
det de facto är just avsked som tågperrongen syns i samband med.  
 
I reklamen används just tågperrongen och tågen som rekvisita. Då rekvisitan och 
tågen är en del av miljön blir detta sammangående processer som förbinds med 
varandra och hur dessa sammanfogas till männen på stationen. Detta är ett tecken på 
transitiviteten i reklamen.29  
 
I reklamen förekommer ingen verbal kommunikation men detta vägs upp av den icke-
verbala kommunikationen som reklamen snarare är sprängfylld med. Det ter sig på 
olika sätt men temat är tydligt, männen är ledsna. När den hårdrockande mannen och 
kvinnan har kramats och hon går på tåget, står han kvar på perrongen och snyftar, 
märkbart ledsen över att kvinnan åker iväg. Historien är en annan när den andre 
mannen är i samma sits. Denna man står på en annan tågperrong och man ser honom 
genom en fönsterruta. Det visar sig att det är samma kvinna som i den förste mannens 
fall som sitter på insidan av glaset. Mannen håller handen mot rutan och söker 
angeläget kontakt. Han formar även handen i form av en telefon och håller den 
formade luren mot sitt öra väntandes på kvinnan instämmande nick. Trots denna nick 
ser den unge mannen allt annat än glad ut och ögonen talar om saknad och ledsamhet. 
  

                                                
26 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=335739&i_word=ungdomskultur 
27 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=335739&i_word=ungdomskultur 
28 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=335739&i_word=ungdomskultur 
29 Winther Jörgensen M, Phillips L, Diskursanalys som teori och metod, 1999 
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Den tredje mannen visar även han upp en tydlig icke-verbal kommunikation. 
Historien upprepar sig igen då också han blir lämnad av samma kvinna, på en ny 
tågperrong. Mannens reaktion består i ett flackande med blicken upp och ner när han 
tittar på kvinnan som åker iväg. När så tåget har lämnat perrongen där mannen tog 
avsked vänder sig mannen om och går iväg, med ett tungt hängande huvud. 
 
De olika männens reaktioner konnoterar alla samma sak men ter sig alltså lite olika 
uttryck. Den på ytan så tuffe mannen förvandlats till en mjukis som står kvar på 
perrongen och snyftar, märkbart ledsen över att kvinnan åker iväg. Likaså beter sig 
den andre samt den tredje mannen på ett sorgset sätt som visar sina känslor med 
hängande huvud och glansiga ögon, egenskaper som båda konnoterar till ledsamhet.  
 
Denna reklam är som sagt det absolut tydligaste exemplet på hur män blir skildrade 
som mjukisar men det är inte det enda. I en reklam som rör radiokanalen Lugna 
Favoriter får vi se en annan lek med mannens mjukare sida. Här används främst 
rekvisita, verbal- och icke-verbal kommunikation för att framställa männens mjukare 
sidor.  Den rör sig om hur två polismän sitter i sin bil och lyssnar på radiokanalen 
lugna favoriter. I reklamen sitter männen i en polisbil i egenskap av sina yrkesroller. I 
reklamen fungerar polisbilen och männens uniformer som rekvisita som konnoterar 
till en hårdare man, en polis som i vid mening konnoterar till en sorts överhet som ska 
vara tuffingar som kämpar för den goda sidan. Denna konnotation ställs i reklamen 
mot en konkurrerande sådan. Poliserna sitter nämligen i bilen och lyssnar på lugn 
musik, och samtidigt ler de både förnöjt till den musik som spelas. De nickar mot 
varandra och luta sig tillbaka för att lyssna på musiken. Den icke-verbala 
kommunikationen i form av förnöjda leenden samt instämmande nickar konnoterar till 
en mjukare sida än vad som kanske är förväntat av män i polisutrustning. Detta 
kontras dock tillbaka i reklamen i form av hur männen sedan pratar med en fortkörare. 
Den ena polisen ryter till mot den stoppade föraren: �Händerna på bilen, sära på 
benen, stå helt stilla!�. 
 
I reklamen konnoterar den verbala kommunikationen liknande till vad rekvisitan gör, 
den rytande tonen i kombination till den orderliknande mening som polisen säger 
förstärker samma överhet och hårdhet.  I denna reklam leker man alltså med två 
motpoler, poliser som både är hårda och mjuka och balansgången däremellan. Deras 
mjukare sidor visas dock upp i samband med radiolyssnandet de blir alltså (om än 
temporära) mjukisar.   
 

5.3.1 Mjukisens egenskaper 
 
Alla dessa reklamer uppvisar olika sidor som kan gå under den definition av vad en 
mjukis är som vi utgår ifrån. De har alla visat upp antingen sidor som är 
känslosamma, mjuka eller förstående, och ingen av dessa kan gå under kategorin 
tuffing eller hårding. SJ-reklamen visar att trots utseende och antagen image kan även 
den som ser hårdast ut i gänget vara en mjukis. Detta då den som utåt sett ser ut som 
en tuffing kanske är den som reagerar allra hårdast i form av sitt snyftande.  
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De tre männen i SJ reklamen är de som kanske allra tydligast visar att de är i kontakt 
med sina känslor. Detta ter sig inte lika tydligt i den andra reklamen. Lugna Favoriter 
leker mer med den kontrast som finns mellan en mjukis och vad en polis brukar anses 
vara, en tuff man. Detta kan liknas vid en intra-rollkonflikt som Angelöw & Jonsson 
skriver om i sin bok Introduktion till socialpsykologi. Detta innebär i korta ordalag att 
aktören i en och samma position möter olika förväntningar om vad som är det riktiga 
rollbeteendet.30 Här fungerar musiken på radiokanalen som den rävsax som fäller den 
tuffaste polis och bidrar till denna rollkonflikt. I SJ-reklamen var det en kvinna som 
var denna rävsax.  
 
För att återigen återknyta till den undersökning som Angelöw & Jonsson har i sin bok 
går det att se att mannen som mjukis på många sätt är lika den kvinna som beskrivs i 
denna undersökning. Männen i framförallt SJ-reklamen är känslosamma, de döljer 
inte sina känslor och de är beroende. Detta är alla egenskaper som tillskrivs kvinnligt 
beteende i denna förvisso gamla undersökning. Ur detta går det att se att även om 
dagens syn på manligt och kvinnligt har förändrats, är den manliga mjukisen en man 
som har mycket av vad som ansetts som traditionellt kvinnliga egenskaper. 
 
Något som också är av intresse är kvinnans roll i denna reklamfilm. Hon uppvisar vad 
som enligt nämnda undersökning är typiskt manligt beteende. Hon visar att hon är 
självständig då hon åker från plats till plats, och man till man. Inte heller delar hon 
männens känslosamhet och detta kan i sin tur ha att göra med att hon inte är lika 
beroende som de är. Kort och gott skulle man alltså kunna säga att just i SJ reklamen 
är det tydligt att männens beteende och kvinnans beteende har inneburit en skiftning i 
rollbeteende enligt vad som är den traditionella normen. I den andra reklamen är 
denna skiftning i beteende inte lika tydligt, men det står för oss utan tvekan klart att 
även de kan klassas som mjukisar, på grund av de mjuka sidor som de visar.  
 
Männen visar också i reklamerna upp egenskaper som visar hur mannen inte ska vara. 
Skapandet av en känslosam mjukis har utgått från en referensram och är i vår mening 
en variant av bilden av den traditionella mannen. 
   
 
5.4 Framgångsmannen � Samhällets ideal?  
 
Med en framgångsrik man menar vi en man som kan besitta någon sorts chefsroll eller 
innehar någon sorts statusmarkör i form av en finare bil eller dylikt. Den 
framgångsrike mannen är inte alltför sällan också gift och har förmågan att ha ett 
lyckat familjeliv i kombination med ett framgångsrikt arbete. 
 
I det allra tydligaste exemplet på framgångsmannen förekommer en man som ser ut 
att vara i trettiofemårsåldern. Mannen är välkammad och ser ut att vara vältränad. 
Sammantaget kan man säga att mannen klär sig vårdat och detta konnoterar till att han 
har en viss mängd pengar att spendera på finare kläder. 
 

                                                
30 Angelöw & Jonsson, Introduktion till socialpsykologi, 1990 
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Mannen rör sig i en mängd olika miljöer under reklamens gång. Han syns till en 
början i ett badrum, omgiven av människor. När mannen syns på toaletten i bar 
överkropp svepandes ett glas Berocca känns inte detta onaturligt då man på klockan 
på väggen ser att det är tidig morgon, och det kan alltså vara en morgonrutin som 
mannen har. I bakgrunden av mannen syns vad som kan antas är hans fru och barn 
springandes omkring i morgonrockar. Efter sin tid i badrummet tar mannen bilen till 
sitt arbete. I bakgrunden till mannens bilkörande syns höghus och andra stora 
byggnader.  

 
Nästa miljö där mannen syns är vad man kan förmoda är hans arbetsplats. Han sitter 
vid ett avlångt bord med andra kollegor runt det. I bakgrunden till mannen syns stora 
glasfönster med blå himmel utanför.  Mannen förflyttar sig sedan från sitt arbete till 
ett gym, där han omges av maskiner och människor. Han syns i nästa sekvens vid ett 
middagsbord på en restaurang. Detta är tydligt då en servitör syns i bild och det syns 
människor sittande vid andra bord i bakgrunden. 
 
Badrummet som mannen syns i till en början konnoterar hygien och sundhet gör att 
mannens placering i detta tillskriver honom dessa kvalitéer.31 Att mannens familj 
springer omkring bakom honom gör konnotationen till en morgonrutin än mer solklar.  
 
Miljön som finns i bakgrunden till mannens bilkörande konnoterar till en storstad och 
allt vad det innebär i form av tempo, stress och mentalitet. Det faktum att mannen 
befinner sig i en storstad bekräftar också det faktum att han inte är ute på landsorten, 
vilket verkar som en indikator på att mannen är en modern storstadsman. Detta är ett 
utvalt diskursivt drag för att visa vad mannen är och samtidigt inte är.32 
 
Mannens arbetsplats som syns i reklamen och dess miljö konnoterar till ett 
styrelserum på ett företag. Det som styrker denna konnotation är det avlånga bordet 
samt de stora glasfönstren i bakgrunden. Mannens nästa miljöombyte i reklamen är 
gymmet. Gymmet konnoterar till en hälsosam livsstil och detta reflekterar tillbaka på 
hur mannen bör vara och inte bör vara.    
 
Den sista miljö där mannen syns i reklamen är på en restaurang Besöket på 
restaurangen är en del av vad som konstituerar mannen som framgångsrik då ett 
restaurangbesök konnoterar att man har möjlighet att unna sig något extra.   
 
Den rekvisita som förekommer i reklamen är det avlånga bordet på mannens 
arbetsplats och även hans bil och den gymmaskin han sedan sitter och tränar vid. I 
reklamen används rekvisitan för att förtydliga den generella bilden av mannen som 
framgångsrik, precis som miljön. Den känsla av framgång som förmedlas underbyggs 
av att mannen kör en fin bil. Medan gymmaskinen fungerar som en styrkemarkör för 
hur en framgångsrik man bör se ut. Rekvisitan förstärker de intryck som miljön gör 
under reklamens gång och detta är ett exempel på transitivitet.33  

                                                
31 Selby K, Cowdery R, How to study television, 1995 
32 Jackson R, Writing the War on Terrorism, 2005 
33 Winther Jörgensen M, Phillips L, Diskursanalys som teori och metod, 1999 
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När det gäller den verbala kommunikationen i reklamen används en speakerröst samt 
bildtext som säger �Beroccas unika kombination av vitaminer och mineraler, hjälper 
dig att prestera på topp, och ligga steget före, hela dagen, varje dag�. Man beskriver 
också produktens innehåll med såväl bildtext som speakerröst.  
 
I denna verbala kommunikation finns antydningar till hur du ska vara för att bli eller 
vara framgångsrik. Ord som � prestera på topp� och att �ligga steget före� är ordval 
som direkt konnoterar till tävlingssammanhang och strävan att vara bäst. Dessa är 
noggrant valda ord för att förstärka budskapet om varför mannen i reklamen är så 
framgångsrik. Om dessa ord hade bytts ut mot ord som �bra� eller �okej� hade bilden 
av den framgångsrike mannen inte varit så tydlig.34 Att produktens innehåll också 
nämns i reklamen innebär ytterligare en tillskrivning av egenskaper till mannen. 
Genom att säga vilka mineraler som finns i den produkt som mannen dricker varje 
dag framstår han också som en nyttig, framgångsrik man.  
 
I reklamen återfinns en del icke-verbal kommunikation. Man får som tittare se hur han 
lugnt går igenom sin egen morgonrutin när hans familj har sina bestyr i bakgrunden. 
När mannen syns på sitt arbete är han centralt placerad vid huvudändan av bordet, 
med sina medarbetare runt omkring honom på båda sidor.  
 
Det faktum att mannen syns med sin familj förstärker mannen som en stadgad man 
med fru och barn. Han centrala placering vid bordet konnoterar till att han innehar 
någon sorts chefsroll på sitt arbete.    
  
Denna arketyp av framgångsman fann vi inte riktigt någon annanstans i vårt material, 
men delar av olika framgångsrika män fanns dock. En av dessa syns i en reklamfilm 
om Riesen choklad. Här fungerar främst den verbala och icke-verbala 
kommunikationen som förstärkande element, men även rekvisita som konstituerar 
mannen som framgångsrik.  
 
I denna reklamfilm syns mannen vid ett bygge med en bygghjälm på sig. Den verbala 
kommunikationen i reklamen får en tidig början då mannen direkt säger; �Tre 
månader är en ganska tajt tidsplan, men jag vill ju inte oroa gubbarna i onödan�. 
Mannens uttalande i reklamens början gör det klart och tydligt att det är han som är 
förman för bygget och att han är en informell sådan då han använder sig av ett ord 
som gubbarna. 
 
Detta uppföljs av icke-verbal kommunikation när mannen dunkar en annan mans rygg 
och senare hälsar på andra byggarbetare. Han syns sedan stående vid ett ritbord där 
han pekar med en penna på en ritning. Bilden av honom som en informell förman 
förstärks senare då mannen dunkar i en annan mans rygg och hälsar på andra män. 
Han styr sedan vid ritbordet med en avslappnad ledarstil då han ser ut att skämta med 
de andra när de spricker upp i skratt. Detta konnoterar ytterligare till den bilden av en 
informell förman som sedan tidigare i reklamen byggts upp.  

                                                
34 Jackson R, Writing the War on Terrorism, 2005 
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Vid detta tillfälle syns också en ring runt mannens finger. Denna rekvisita som ringen 
utgör är inte ensam i reklamen då även mannens stora bil som han tar till nästa bygge 
syns i en senare bildruta. Bilden av honom som framgångsrik cementeras ytterligare 
med denna bildruta när mannen tar bilen till nästa bygge, bilen är nämligen av den 
större och dyrare sorten. Detta konnoterar till ekonomisk framgång, en viktig 
byggkloss i mediernas konstruktion av mannen som framgångsrik.  
 
5.4.1 Framgångsmannens egenskaper 
 
Alla dessa reklamer uppvisar olika sidor som kan gå under den definition av vad en 
framgångsman är som vi utgår ifrån. De besitter antingen någon sorts chefsroll eller 
innehar någon sorts statusmarkör i form av en finare bil eller dylikt. Två av de 
framgångsrika männen i de reklamer vi har studerat är också gifta och speciellt 
mannen i Beroccareklamen visar upp hur han framgångsrikt lyckas kombinera 
familjelivet med ett bra jobb.  
 
I Beroccareklamen går det också att tillskriva mannen narcissistiska egenskaper. 
Mannens besök på gymmet och hans konsumerande av Beroccas brustabletter ger en 
bild av en man som bryr sig om sitt yttre. Det kan också tyckas att mannens brist på 
kläder framför spegeln är just av denna anledning och inte på grund av att han nyss 
gått upp. Han kan ju faktiskt ha haft en morgonrock på sig, men istället står mannen 
där med bar överkropp framför vadå, jo spegeln. Mannen i Beroccareklamen ser ut att 
ha gott om självförtroende då han alltid är lugn, han ser välvårdad ut med håret under 
kontroll och med propra klädval och han ser till att vara vältränad och muskulös 
genom att träna. Detta är just den bild som John Beynon i sin bok målar upp om vilka 
egenskaper en narcissistisk man innehar.35  
 
I övrigt innehar alla dessa män egenskaper som gör att de är framgångsrika män. För 
att återigen återknyta till den undersökning som Angelöw & Jonsson har i sin bok går 
det att se att männen i denna kategori är aktiva, bra på affärer, ledartyper, självsäkra 
och tycker bra om naturvetenskap och matematik. Detta är alla egenskaper som 
tillskrivs manligt beteende i denna förvisso gamla undersökning. Dock är det så att 
bland dessa män visas också speciellt en kvinnlig egenskap upp och det är en som 
främst en av männen visar upp, nämligen mannen i Berocca reklamen. Denna 
egenskap är att han är fåfäng om sitt yttre.  
 
Med det kan man uttyda att även om dagens syn på manligt och kvinnligt har 
förändrats, så är den manliga framgångsmannen en man som har mycket av vad som 
förr ansågs som typiska manliga egenskaper, dock också med någon typisk kvinnlig 
egenskap. Främst en klassisk bild av den traditionella mansrollen blir alltså uppmålad 
i dessa reklamer och detta kan ses som en reproducering av bilden av mannen som 
chef, främst i två av filmerna dock.  
 

                                                
35 Beynon J, Masculinities and Culture, 2001 
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Slutligen går det att säga att olika tematiseringar har kunnat göras om mannens 
framställning i reklam. Vissa har varit lättare att hitta medan andra har krävt lite mer 
arbete. Den stora frågan som nu kommer att diskuteras ytterliggare är vad dessa olika 
tematiseringar egentligen betyder? Går det att prata om en manlighet i förändring eller 
inte? 
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6. Slutdiskussion 
 
6.1 Maskulinitet i populärkultur. 
 
I de reklamfilmer som har studerats har olika bilder av maskulinitet framträtt genom 
framställningen av mannen på olika sätt. Männen delades in i olika tematiseringar 
utifrån deras särskilda egenskaper. Här åskådliggjordes hur maskuliniteten kunde 
delas upp i olika kategorier. De kategorier som framträdde tydligast i reklamfilmerna 
blev mannen som tönt, mjukis, framgångsrik, omsorgsfull och playboy.  Alla dessa 
kategorier representerar olika utsnitt av maskulinitet i reklam. 
 
Med detta sagt är det dags att gå in på vad dessa olika utsnitt egentligen bidrog med 
för bild av vad maskulinitet är i den populärkulturella gestaltningen. I temat där 
mannen skildras som en tönt blev egenskaper som undergivenhet, osäkerhet, svårighet 
med att vara rak på sak och irrationalitet tydliga i framställningen. Dessa egenskaper 
fanns alla med i den undersökning som Angelöw & Jonsson har med i sin bok 
Introduktion till socialpsykologi. Tönten har inga tydliga traditionella egenskaper 
enligt denna undersökning. Eftersom tönten fungerar som en symbolisk inversion blir 
dessa egenskaper automatiskt indikatorer på hur en man inte ska vara. Mannen som 
tönt är i våra ögon endast en variant grundad på hur den traditionella mannen ska 
vara.  
 
Nästa kategori att avhandlas är den omsorgsfulle mannen. Den omsorgsfulle mannen 
är ungefär som tönten, en mansbild som innehar några av de egenskaper som 
traditionellt konnoterats till kvinnan enligt undersökningen. Men till skillnad från 
töntbilden är det mer balans mellan de traditionellt kvinnliga och manliga 
egenskaperna och de egenskaper som kan ses som negativa bland både de manliga 
och kvinnliga har skalats bort. Exempelvis är denna man varken aggressiv, okänslig 
eller dominerande, vilket alla beskrivs som manliga egenskaper som bär på en aning 
negativ klang. Inte heller är de osjälvständiga, ologiska eller fåfänga, vilket är några 
av de lite mer negativt betonande kvinnliga egenskaperna. Snarare består detta 
mansideal av en sammansättning av de mer positiva traditionella egenskaperna hos 
både män och kvinnor. Denna kategori är inte en lika tydlig variant av den 
traditionella mansrollen som tönten är. Framställningen är här inte lika entydig mot ett 
håll och såväl traditionella manliga och kvinnliga egenskaper visas upp.  
 
I temat mannen som mjukis blev andra egenskaper viktiga i framställningen av 
mannen. I dessa reklamfilmer visade männen ohöljt upp sina känslor i olika 
situationer, och även en mer förstående sida än i andra reklamer. Intressant är också 
att notera hur kvinnorna representeras i dessa �mjukisreklamer�, de tar nämligen 
mannens �traditionella� roll som oberoende icke-emotionella människor.   
 
Männen visar i reklamerna upp egenskaper som blir ett alternativ till den traditionella 
mannen. Detta skapande av en känslosam mjukis kan antas ha utgått från en 
referensram och är i vår mening ytterligare en variant av bilden av den traditionella 
mannen.        
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Den sista kategori som männen i våra reklamfilmer blev indelade i är kategorin som 
behandlar framgångsmannen. I denna framställning tillskrevs männen nästan enbart 
traditionellt manliga egenskaper med undantag för en viss fåfänga under några 
reklamer. I övrigt tillskrevs männen traditionellt bundna egenskaper med en positiv 
nyans. Exempel på dessa är att männen var aktiva, bra på affärer, ledartyper samt 
självsäkra. Denna bild av mannen stämmer väl in på delar av vad som beskrivs som 
en traditionell man i undersökningen. Detta är alltså ytterligare en variant på den 
traditionella mannen, och även den som är absolut tydligast i dess uttryck.  
 
Några av dessa olika kategorier som vi delat upp männen i de olika reklamerna i finns 
omnämnda I John Beynons bok Masculinities and Culture. Han identifierar mannen 
som omsorgsfull som en del av feminismens utveckling.36 I Stina Backmans bok Den 
sjuke mannen diskuteras bland annat vad som krävs för att man ska kunna skratta åt 
en man, och detta har stor likhet med vår kategori, mannen som tönt.37 Det är alltså 
inte bara denna uppsats som tyder på olika stereotyper inom den mediala 
framställningen av mannen.  
 
 
6.2 Föreställningar om hur män bör vara.  
 
Sammantaget går det dock att säga att den sammanslagna föreställningen som 
medierna projicerar i sin reklam om hur män bör vara, är ganska motsägelsefullt 
sammansatt. Enligt de reklamer som studerats bör en man kunna inneha såväl 
traditionellt kvinnliga egenskaper som traditionellt manliga egenskaper. Det är dock 
intressant att studera till exempel mannen som tönt lite närmre. Denna bild som i 
reklamerna målas upp har total avsaknad av de traditionellt manliga egenskaperna. 
Detta skulle lätt kunna kopplas till att det minsann finns en ny kategori av män som är 
som Micke i SIBA-reklamen och att det är så man ska vara. Det är dock så att det som 
visas upp i skildringen av mannen som tönt knappast är de mest positiva av 
egenskaper, intrycket blir alltså snarare att sådär ska man inte vara som en man. 
Tönten blir en symbolisk inversion och är snarare än bild av hur en man bör vara, 
alltså en motsats utifrån det som tönten är. Det faktum som gör saken än klarare är 
den kontrast som i SIBA-reklamen finns mellan Micke och hans medarbetare. 
Medarbetaren som är en total motsats till Micke förstärker bilden av Micke som 
avvikande töntig, så en man inte ska vara.   
 
På liknande sätt fungerar skildringen av mannen som mjukis. Även i SJ-reklamen 
visar männen upp mer traditionellt kvinnliga egenskaper än manliga. I reklamen 
figurerar istället en kvinna som har tagit över männens roller. Det är hon som är 
motsatsen i detta fall och det är hon som har tagit på sig de mer traditionella manliga 
egenskaperna. I detta fall lyser även denna traditionella bild kvar av hur en man bör 
vara, och än mer så om hur en kvinna bör vara, vilket i detta fall är som en man.  
 

                                                
36 Beynon J, Masculinities and Culture, 2001 
37 Backman S, Den sjuke mannen, 2005 
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Med detta vill vi säga att utifrån de reklamfilmer som vi har studerat och kategoriserat 
har en bild av hur maskuliniteten ser ut på denna mediala arena formats. Denna bild 
består inte av en modern maskulinitet, men heller inte av en absolut renodlad 
traditionsbunden maskulinitet. Det går dock att se tecken på att det är den 
traditionsbundna maskuliniteten som konstituerar de �nyare� maskuliniteterna i de 
studerade reklamfilmerna. Vad beror detta på? Finns det måhända en inflytelserik 
utmanare till den hegemoniska maskuliniteten? 
 
6.3 Anledningar och Konsekvenser   

6.3.1 Feminismen  
 
Feminismens framtåg i dagens samhälle kan vara en bidragande faktor till de nya 
versionerna av den traditionella mannen som det går att se. Det faktum att det bara är 
versioner av en traditionell bild av mannen som skildras i reklamen som studerats ger 
en bild av att feminismens mål att bli jämställda med mannen inte helt lyckats ännu. 
 
Just detta fenomen har norrmannen Øystein Gullvåg Holter skrivit en artikel om i The 
handbook of studies on men and masculinities. Han menar att det inte går att förvänta 
sig att �nya män� kommer att infinna sig som ett passivt resultat av den 
postpatriarkala strukturen. Han anser att formandet av nya män inte kommer att ske 
om männen inte engagerar sig mer i denna process, och att forskningen visar att det 
finns fördelar med denna förändring för såväl män som kvinnor.38 
 
Det går att prata om en hegemonisk maskulinitet och detta är något som Gullvåg 
Holter indirekt är inne på. R.W Connell menar att en bidragande orsak till att 
feminismen inte helt lyckats med jämlikhetsfrågan är det faktum att männen inte vill 
ändra sig om det inte finns något att vinna på det eller om det bara skulle innebära en 
förlust. Connell menar att det antagligen är få män som rigoröst praktiserar det 
hegemoniska mönstret. Trots detta drar majoriteten fördel av denna maskulinitetens 
hegemoni eftersom att de tillgodogör sig den patriarkaliska utdelningen, det vill säga 
de fördelar som män vinner av kvinnors underordning.39  
 
Det som kanske skulle kunna få den manliga hegemonin att rubba på sig lite är den 
liberala feminismen. Till skillnad från andra delar av feminismrörelsen som vill 
förkasta eller dramatiskt förändra män och maskuliniteten som den ser ut idag, vill 
den liberala feminismen sträva mot att kvinnor höjs upp till samma nivå som män 
snarare än att sänka männen.40 
 
Ett intressant exempel på just denna strävan att föra kvinnan närmare ett maskulint 
ideal finns i de reklamfilmer som studerats. I SJ-reklamen visas kvinnan upp i rollen 
som den okänsliga utnyttjaren och männen står gråtande på perrongen som hon 
lämnar. Denna reklam framställer kvinnan i en klassisk manlig roll och kan ses som 

                                                
38 Holter Ø G, Social theories for researching men and masculinities, 2005 
39 Connell R.W, Maskuliniteter, 1999 
40 Gardiner J K, Men masculinities and feminist theory, 2005 
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en reflektion kring att det är denna roll som kvinnan vill åt. De manliga egenskaper 
som har valts till kvinnan i denna reklam är måhända inte de mest iögonfallande bland 
de traditionella manliga egenskaperna men de tillhör ändå den maskulina hegemonin. 
Enligt Connell är det de mest iögonfallande manliga egenskaperna som också 
resulterar i de mäktigaste resultaten. Detta var dock inte riktigt fallet i SJ-reklamen 
men ändå blev kvinnan den mäktiga i reklamen.  
 
Det som mannen i citatet i inledningen säger är kanske inte så långt ifrån sanningen, 
kvinnor efterliknar den hegemoniska maskulinitetens drag för att nå större framgång 
kanske? Om så är fallet får det konstateras att den liberala feminismens idé om att 
höja kvinnorna till samma nivå som män i samhället har lyckats, men inte på det sätt 
som kanske vore mest önskvärt. Feminismen har alltså kunnat utmana den 
hegemoniska maskuliniteten i viss mån, men inte har den övertagit helt. En annan 
utmanare till den rådande hegemonin har en annan samhällsgrupp format.   
 

6.3.2 Den homosexuella maskuliniteten 
 
Relationen mellan den hegemoniska maskuliniteten och den homosexuella 
maskuliniteten har genom åren präglats av en klar dominanssituation. Inom det 
kulturella ramverk som en hegemoni utgör finns det särskilda genusrelationer byggda 
på just dominans och underordning. I vår tids samhälle handlar det främst om 
heterosexuella mäns dominans och homosexuella mäns underordning. Det förtryck 
som fanns och fortfarande finns mot homosexuella män i en homofobisk kultur 
placerar dem i botten av mäns genushierarki. Att vara bög är i den patriarkaliska 
ideologin en plats för allt som uteslutits från den hegemoniska maskuliniteten. Den 
homosexuella maskuliniteten är dock inte den enda underordnade maskuliniteten. 
Vissa heterosexuella män och pojkar har inte heller den legitimitet att ingå i den 
hegemoniska maskuliniteten som krävs. I denna uteslutande process ingår en mängd 
olika glåpord: mes, sillmjölke, tönt, klant, morsgris, fegis, ynkrygg, mammas gosse, 
nolla och så vidare. Det är lätt att se att det är feminiteten som utgör grunden för detta 
symboliska underordnandet.41  
 
Trots denna klara dominans/underordningsrelation mellan de två olika 
maskuliniteterna är det just homosexuell maskulinitet som i västländernas senare 
historia presenterat sig som huvudalternativet till den hegemoniska maskuliniteten. 
Detta beror på att just bögrörelsen formulerade den tydligaste politiska oppositionen 
mot den rådande hegemonin. Målet för denna utmaning av den dominerande 
hegemonin var enligt David Fernbach avskaffandet av själva genusbegreppet. Detta 
då han ansåg att genussystemet är grunden till de homosexuella männens och 
kvinnornas situation.  
 
I Connells bok Maskuliniteter skriver hon att män har ett stort intresse av att bibehålla 
patriarkatet eller den hegemoniska maskuliniteten och detta ska inte underskattas i 
framtidsutsikterna för en förändrad syn på maskulinitet. Detta kan också vara orsaken 
                                                
41 Connell R.W, Maskuliniteter, 1999 
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till varför det i studerandet av de inspelade reklamfilmerna blivit tydligt för oss att; 
visst finns det nya varianter av maskulina framställningar men de är i grund och 
botten varianter som skapats ur den traditionella maskuliniteten.  
 
Det vi ser får vi även stöd av i McKay, Mikosza och Hutchins Artikel �Gentlemen, 
The lunchbox has landed�: Representations och Masculinities and Men�s Bodies in 
Popular Media. De ger uttryck för vikten av att inte överbetona eller romantisera den 
omdanande potentialen i de alternativa representationerna av maskulinitet eller 
underskatta återhämtningen i den hegemoniska maskuliniteten. Sociala texter, 
identiteter och praktiker är alltid relativt förankrade. I fallet med genus kan man hävda 
att även om den hegemoniska maskuliniteten inte är lika fast som den en gång, var 
tack vare de fragmenterade och motsägelsefulla representationerna av maskulinitet i 
nutida media, så förblir den ändå stark, både materiellt och symbolisk, tack vare 
beroendet och de ömsesidiga förstärkande strukturerna av heterosexualitet och 
homofobi.42  
 
6.3 Vidare forskningsmöjligheter 
  
I denna uppsats har vi utgått ifrån att göra en analys på svensk TV-reklam utifrån en 
traditionell maskulin synvinkel. Detta har också lett till de slutsatser som har gjorts. 
Vi har dock förstått genom uppsatsens gång att en likvärdig titt på TV-reklam utifrån 
andra teoretiska glasögon hade kunnat ge andra fruktbara resultat. Exempel på sådana 
skulle kunna vara att analysera reklamfilmer utifrån ett av alla de olika feministiska 
perspektiven. Även en analys utifrån den homosexuella maskuliniteten hade kunnat 
vara av intresse. I denna uppsats har dessa två grenar använts i ett försök att förklara 
de nya varianter av den traditionella mannen som vi har funnit i våra studier.  
 
Vidare finner vi också att en likvärdig studie på ett annat utsnitt av mediesfären skulle 
kunna vara intresseväckande. Detta då medierna skiljer sig avsevärt mycket från 
varandra. Det vi har valt att studera ger en bild av den maskulina framställningen, 
men denna bild skulle kunna te sig annorlunda än till exempel annonsreklam i 
magasin, på Internet eller kvällspressen. Vår studie är endast ett sorts sätt att komma 
åt mediernas framställning av maskulinitet och det är absolut inte det enda. 
 
En annan uppenbar forskningsmöjlighet är en eventuell studie av mediernas 
framställning av feminiteten. Dock anser vi att detta forskningsfält är ganska 
välpopulerat och någon liknande studie finns säkert redan.   
 
Denna studie kanske skulle kunna vara användbar att bygga vidare på om en studie 
skulle kunna genomföras som studerade dessa olika framställningars effekter. Denna 
studie hade kanske kunnat ligga till grund för en effektforskning som fokuserat på 
kvalitativa fokusgrupper där en bredare syn på framställningarna kunnat tydliggöras. 
    
 

                                                
42 Kimmel, Hearn & Connell, The handbook of studies of Men & Masculinities, 2005 
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7.3 Filmklipp 
 
Reklamfilmer i TV3   06.11.21 
  

• Lugna Favoriter 
• Paf bingo 
• Berocca 
• Riesen 
• Skandia 
• Nivea 
• Garmin 
• Skandia 
• Werthers original 
• SIBA 
• Coca Cola 

 
 
Reklamfilmer i TV4   06.11.22 
 

• Viking Line 
• Siba  
• SJ  
• Mini Lätta 
• Elgiganten 

 
 
Reklamfilmer i Kanal5   06.12.06 
 

• Voltaren Gel 
• Pepsodent 
• Playstation Portable 

 
 
 
 
 
 
 
 


