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Purpose: This study has been conducted with the purpose to examine representa-

tions of men and masculinity ideals in advertising for male grooming products. This 

study also aims to investigate how the male representation has changed during the 

2000’s.  

 

Theories: The theoretical framework of this study is based on established theories 

and past research about gender, masculinity, advertising and visual communication.    

 

Methodology: The study has had a quantitative approach and is based on content 

analysis of print advertisements published in the Swedish lifestyle magazine Café 

during the years 2003-2012. 

 

Conclusion: The result of the study suggests that the representation of men was not 

versatile, many of the advertisements showed the same representation pattern, which 

indicated that the metrosexual was the most common depicted masculinity. Past 

research shows that the notion of men and the male representations in media has 

gone through major changes during the last decades. However, the results of this 

study did not find any signs that the male representations were going through any 

significant change in the examined advertisements. But the results did show signs of 

feminization, sexualization and objectification in the male representations.   
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1. Inledning 

Denna uppsats undersöker begreppet maskulinitet med fokus på att belysa hur män och 

manlighetsideal framställs i reklamannonser för skönhetsprodukter riktade till män. 

Undersökningen utgörs av en kvantitativ innehållsanalys av reklamannonser ur det svenska 

livsstilsmagasinet Café. Syftet med uppsatsen är att undersöka framställandet av maskulinitet 

och manlighetsideal samt huruvida framställandet har genomgått en förändring under 2000-

talet. 

 

1.1 Problembakgrund 

Vi lever i ett samhälle där medierna har en betydande roll för vårt eget identitetsskapande 

eftersom medierna både skapar nya och sprider befintliga normer och stereotyper (Gauntlett 

2008). Medierna påverkar hur vi definierar verkligheten omkring oss och således även hur vi 

definierar oss själva och vilka vi är (Gripsrud 2008, 17). De sätt som medierna väljer att 

framställa män och kvinnor bidrar därmed till föreställningar huruvida respektive kön bör se ut 

eller vara för att bli en del av den verklighet som förmedlas i medierna (Kleberg 2006, 7). Hur 

könsidentiteter konstrueras i medierna och vilka effekter det får för samhället och dess individer 

är därför ett högst aktuellt och omdiskuterat ämne. Det etiska ansvaret hos reklambranschen, 

huruvida de bidrar till en ogynnsam reproduktion av stereotyper eller inte, är därför en komplex 

frågeställning (Drumwright och Murphy 2004). 

 

Både i medier och reklambilder har kvinnokroppen under en lång tid använts som begärligt 

blickfång och framställningen av den kvinnliga kroppen i dessa bilder har också länge varit 

starkt kritiserad. Det som har uppmärksammats och ifrågasatts mest är att nakna, halvnakna och 

sexualiserade kvinnokroppar används som förmedlare i syfte att väcka ett intresse för de varor 

som marknadsförs. Kopplingen mellan den nakna och ofta sexualiserade kvinnokroppen och 

varan sägs allt för ofta vara väldigt avlägsen (Fagerström och Nilsson 2008, 45). Under det 

senaste decenniet har det blivit allt vanligare att även män och manskroppen har kommit att 

fungera som blickfång och som sexualiserade objekt i reklambilder. Att se reklambilder som 

porträtterar avklädda, idealiserade och retuscherade män är inte längre ovanligt, oftast är det i 

sammanhang där kläder, parfym, tvål eller schampo marknadsförs. Denna förändring har 

medfört att även män och manskroppen får utstå den granskning som sedan länge har riktats 

mot kvinnor och kvinnokroppen. Det är inte längre bara unga kvinnor utan även unga män som 
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upplever utseendets betydelse som påträngande, pressande och begränsande (Fagerström och 

Nilsson 2008, 59).  

 

Det har alltså blivit allt vanligare att reklammakare betonar vikten för män att ta hand om sitt 

utseende. När allt fler män börjar bli måna om sitt utseende och anta beteenden som traditionellt 

sett har betraktats som feminina så börjar det även dyka upp allt fler produkter riktade till män 

som tidigare enbart har erbjudits till kvinnor (Roedel 2006). I en artikel om de nya konsum-

tionsvanorna hos män skriver Barbalova (2012) att försäljningen av manliga skönhetsprodukter 

ökar konstant. Samtidigt utökar även många varumärken sitt sortiment av manliga 

skönhetsprodukter och spenderar allt större summor pengar på marknadsföring och reklam.  

 

I en studie av McNeill och Douglas (2011) undersöktes det hur den maskulina identiteten 

påverkas i ett modernt samhälle där konsumtion av produkter som traditionellt anses vara 

feminina blir allt vanligare och mer accepterat. I undersökningen, som genomfördes i Nya 

Zeeland, noterades det att det finns en konflikt mellan konstruktionen av självidentiteten och 

konsumtionen av skönhetsprodukter. McNeill och Douglas (2011) hävdar också att många män 

har svårt att leva upp till och balansera förväntningarna om det manliga könet med de sociala 

förväntningarna kring utseende.  

 

Att det har blivit vanligare för män att konsumera skönhetsprodukter i en allt större utsträckning 

är ett faktum. Men som McNeill och Douglas (2011) skriver finns det trots detta ett traditionellt 

motstånd hos många män som fortfarande associerar skönhetsprodukter med kvinnor och 

femininitet. Detta tyder på att det fortfarande existerar normer i samhället som säger att 

skönhetsprodukter är feminint laddade. Vilket leder till att reklambranschen arbetar med att 

skapa ett produktbehov genom att få manliga konsumenter att våga trotsa etablerade normer för 

maskulinitet (Mason 2002).    

 

I en undersökning kring den ökade användningen av manliga skönhetsprodukter studerade  

Sturrock och Pioch (1998) sambandet mellan konstruktionen av det manliga könet enligt 

postmoderna förhållanden och konsumtionen av skönhetsprodukter. Resultatet av 

undersökningen föreslår att män använder skönhetsprodukter för att förändra sin kropp och 

kroppsuppfattning. Det föreslås också att detta möjliggör ett skapande och förändring av 
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självidentiteten, det vill säga att konsumtionen av skönhetsprodukter skulle påverka hur män vill 

bli och även blir uppfattade av andra individer. I undersökningen talas det även om att män 

strävar efter en idealbild och att de i denna strävan bekräftar och förstärker de manlighetsideal 

som förmedlas i medierna. Detta tyder på som tidigare nämnts att även män påverkas av de 

ideal som förmedlas i medierna. Därför blir det intressant att titta närmare på hur män framställs 

i medier och hur det påverkar synen på maskulinitet och manlighetsideal. 

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur maskulinitet och manlighetsideal framställs i reklam-

annonser för skönhetsprodukter riktade till män. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka om 

det under 2000-talet har skett någon förändring i framställandet av män i dessa reklamannonser 

och i fall manlighetsidealet har förändrats.   

 

Denna undersökning blir intressant ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv 

på grund av att mestadels av genusforskningen inom dessa vetenskaper traditionellt har haft 

fokus på kvinnoforskning och feministisk medieforskning. Samtidigt har framställandet av män 

och maskulinitet i de svenska medierna knappt ägnats någon större uppmärksamhet och har 

ansetts vara oproblematisk (Kleberg 2006, 42). Som tidigare nämnts påverkas även män av de 

idealbilder som medierna förmedlar, därför blir det intressant att uppmärksamma och titta 

närmare på hur maskulinitet och manlighetsideal framställs i reklamannonser för produkter som 

traditionellt anses vara feminint laddade. Denna undersöknings vetenskapliga förankring går 

således att finna inom genusforskningen och hur genusidentiteter som maskuliniteter framställs i 

bilder i våra svenska medier. 

 

1.3 Frågeställning 

Utifrån uppsatsens problembakgrund och syfte kommer följande frågeställningar ligga till grund 

för undersökningen: 

 

- Hur har maskulinitet och manlighetsideal framställts i reklamannonser för  

skönhetsprodukter under de senaste tio åren? 

- På vilket sätt har framställandet av maskulinitet och manlighetsideal förändrats 

under denna tidsperiod?   
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1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. I uppsatsens inledande kapitel presenteras ämnets 

problembakgrund samt undersökningens syfte och frågeställningar. Det andra kapitlet beskriver 

och motiverar undersökningens metod och tillvägagångssätt. Det tredje kapitlet tar upp tidigare 

forskning kring hur män och maskulinitet framställs i livsstilsmagasin och det fjärde kapitlet tar 

upp undersökningens teoretiska referensram som innefattar teorier kring genus, maskulinitet och 

reklam som är relevanta för undersökningens syfte. Det femte kapitlet presenterar resultatet av 

det insamlade empiriska materialet och det sjätte kapitlet ägnas åt analys av resultatet. Slutligen 

diskuteras undersökningens resultat och slutsatser dras i det sjunde kapitlet.  
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras undersökningens tillvägagångssätt samt beskriver och motiverar den 

valda metoden. Slutligen diskuteras även undersökningens validitet och reliabilitet samt en  

kritisk granskning av den valda metoden.  

 

2.1 Val av metod 

2.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysen tillämpades i syfte att skapa en stadig grund för att kunna 

undersöka och kartlägga hur maskulinitet och manlighetsideal framställs i reklamannonser.  

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängerud (2012, 197) innebär den kvantitativa 

innehållsanalysen att man utifrån en kvantitativ ansats undersöker innehållet i exempelvis en 

bildmässig framställning. Esaiasson et al. (2012, 197) skriver också att den kvantitativa 

innehållsanalysen är väldigt användbar i undersökningar där man vill ta reda på förekomsten av 

olika typer av innehåll i ett visst sammanhang. Det kan exempelvis handla om hur frekvent 

något förekommer eller hur stort utrymme någonting får. Enligt Nilsson (2010, 119) är den 

kvantitativa innehållsanalysen väldigt användbar i undersökningar där man vill analysera en 

större mängd material. Den kvantitativa innehållsanalysen möjliggör därmed välgrundade 

jämförelser mellan exempelvis olika tidsperiod eller innehållsteman (Nilsson 2010, 119) 

 

Utifrån denna beskrivning motiverar jag mitt val av metod eftersom undersökningen syftade till 

att kartlägga hur maskulinitet och manlighetsideal framställs. För att kunna genomföra denna 

kartläggning har en större mängd data varit nödvändigt och den kvantitativa innehållsanalysen 

hjälpte mig att göra en större mängd material tillgängligt för analys. Med den valda metoden 

kunde jag även få svar på hur ofta olika representationer av maskulinitet och manlighetsideal 

förekom i de undersökta reklamannonserna. Undersökningen syftade även till att analysera och 

kartlägga hur framställningen av maskulinitet och manlighetsideal förändrades under den valda 

tidsperioden, den kvantitativa innehållsanalysen var även då fördelaktig eftersom den gjorde det 

möjlig att göra välgrundade jämförelser mellan olika tidpunkter. Efter analysen av det 

insamlade materialet kunde jag därför uttala mig om hur framställandet hade genomgått en 

förändring.  
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2.2 Undersökningens tillvägagångssätt 

2.2.1 Material och urval 

Utifrån undersökningens syfte valde jag att avgränsa materialet till reklamannonser i 

livsstilsmagasinet Café eftersom det räknas som Sveriges ledande mode- och livsstilsmagasin 

för män samt är ett väletablerat livsstilsmagasin som har funnits i över 20 år. För att kunna 

undersöka hur framställandet har förändrats under 2000-talet valde jag att inkludera alla 

relevanta reklamannonser som publicerades i Café under åren 2003 fram till 2012. Att 

undersökningen inte inkluderade åren 2000, 2001 och 2002 är för att jag ansåg att en period på 

tio år var tillräckligt omfattande för att kunna ge en representativ bild av maskulinitet och 

manlighetsideal under 2000-talet. Urvalet av reklamannonserna baserades på ett antal kriterier; 

för det första skulle det vara reklam för antingen hudvårds-, hårvårds-, rakningsprodukter eller 

parfymer. Dessutom fick reklamannonserna enbart innehålla en man och därför exkluderades de 

reklamannonser som innehöll fler än en man. Även de reklamannonser som enbart innehöll 

produktbilder och ingen man exkluderades med anledningen att de inte bidrog med någon 

konkret information om hur reklamannonserna framställer maskulinitet och manlighetsideal.  

 

Nilsson (2010, 129) påpekar att det är viktigt att samla in material som har bästa möjliga 

förutsättning att ge en representativ bild av det som man har som mål att undersöka. Med 

anledning av att det valda livsstilsmagasinet Café tydligt riktar sig till en manlig målgrupp 

kunde det antas att det ofta förekommer, för uppsatsen, relevanta reklamannonser som kunde ge 

en representativ bild kring hur maskulinitet och manlighetsideal framställs. Att livsstilsmagasin 

riktade till män även innehåller många olika tips och råd hur män ska leva, se ut och bete sig 

kunde också antas vara en bra förutsättning till att undersöka just manlighetsideal. Dessutom har 

dessa livsstilsmagasin även ett överflöd av bilder på attraktiva människor som sannolikt har en 

inverkan på hur läsaren bedömer både sitt eget och andras utseende (Gauntlett 2008, 3). Därför 

anser jag att ett manligt livsstilsmagasin som det svenska Café var en bra utgångspunkt för 

denna undersökning eftersom det bidrar med att både skapa och sprida befintliga 

manlighetsideal.   
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2.2.2 Magazine Café 

Livsstilsmagasinet Café lanserades i början av 1990-talet och var det första livsstilsmagasinet 

för unga svenska män. I dag räknas Café som Sveriges största modetidning för män och 

kommer ut med 12 nummer per år och har cirka 122 000 läsare varje månad. Café ges ut av 

förlaget Aller Media som på sin webbsida beskriver tidningen och huvudmålgruppen på 

följande sätt:  

 

”Café är Sveriges ledande mode- och livsstilsmagasin för män. Tung intervjujournalistik, 

sport, äventyr, politik och samhällsreportage blandas med prylar, resor, mat, teknik samt 

Sveriges kunnigaste bevakning av stil och trender för män. Den bästa läsningen och det 

snyggaste modet, helt enkelt!” (www.aller.se)  

 

”Män i åldrarna 20-40 år, aktiva och välutbildade storstadsbor med hög inkomst, extra  

intresserade av mode, resor, mat, prylar och sport.” (www.aller.se)  

 

2.2.3 Kodschema och kodning 

I en kvantitativ undersökning är analysenheter, variabler och variabelvärden viktiga 

beståndsdelar eftersom de tillsammans skapar det empiriska material som slutligen ska 

analyseras (Nilsson 2010, 134). För att kunna genomföra undersökningen och besvara 

frågeställningarna konstruerades därför ett kodschema som användes som hjälpmedel vid 

insamlingen av det empiriska materialet. Det kodschema som konstruerades beskriver vilka 

analysenheter som undersöktes, det vill säga de reklamannonser för manliga skönhetsprodukter 

(hudvårds-, hårvårds-, rakningsprodukter eller parfymer) som publicerades i Café under åren 

2003-2012. Kodschemat innehåller variabler och variabelvärden som beskriver och förklarar 

innehållet i reklamannonserna samt hur män och manlighetsideal framställs.   

 

För att konstruera kodschemat genomfördes en pilotstudie där en mindre del av materialet 

(Café, årgång 2012) studerades i syfte att kunna definiera vilka variabler som kunde tänkas vara 

relevanta samt vilka värden dessa variabler kunde tänkas anta. För att få tillgång till alla 

årgångar av Café under den valda tidsperioden genomfördes den slutgiltiga kodningen av 

reklamannonserna på Kungliga biblioteket i Stockholm. Ur totalt 120 nummer av Café fann jag 

444 relevanta reklamannonser som passade in i urvalskriterierna och som därmed kodades.  
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2.2.4 Val av variabler 

I en kvantitativ undersökning är det viktigt hur väl frågeställningarna är operationaliserade till 

mätbara variabler, det vill säga vilka konkreta frågor som ställs till innehållet. Variabler används 

således i syfte att försöka karaktärisera innehållet i analysenheterna (Nilsson 2010, 135). 

Esaiasson et al. (2012, 47) påpekar att det är viktigt att tänka till kring vilka egenskaper hos 

analysenheterna som egentligen är relevanta för undersökningen samt vilka tänkbara värden 

som de definierade variablerna kan tänkas anta. För att kunna besvara undersökningens 

frågeställning utformades därför totalt 28 olika variabler som användes i syfte att beskriva 

reklamannonserna samt för att beskriva hur männen och manlighetsideal framställdes och 

reproducerades.  

 

Följande variabler utformades: ID-nummer, år, månad, produkt, storlek, bildutsnitt, 

kameravinkel, färger, miljö, samspel, ålder, etnicitet, porträttering, kroppsposition, 

kroppsställning, kroppsspråk, kroppsbyggnad, kroppsbehåring, klädstil, synlig hud, tatueringar, 

ansiktsbehåring, hårfärg, hårlängd, hårfrisyr, ansiktsuttryck, blickriktning, glasögon. Dessa 

variabler med sammanhörande variabelvärden finns förklarade och definierade i kodschemat (se 

bilaga 1). 

 

2.3 Validitet och reliabilitet  

Ekström och Larsson (2010, 14) skriver att vetenskaplighet handlar om att ge tillräckligt goda 

skäl för att något ska kunna påstås vara sant. Med detta menar de att i en vetenskaplig studie 

måste påståenden och slutsatser baseras på argument som är både giltiga och tillförlitliga. Inom 

vetenskapen används ofta begreppen validitet och reliabilitet när man talar om giltighet och 

tillförlitlighet (Ekström och Larsson 2010, 14).  

 

Validitet handlar om att man undersöker det som man faktiskt ska undersöka, det vill säga hur 

pass relevant det insamlade materialet är i förhållande till frågeställningen och undersökningens 

syfte (Patel och Davidson 2003, 98). Eftersom reklam fyller en viktig funktion i 

identitetsskapandet ansåg jag att det var lämpligt att undersöka hur reklamannonser framställer 

män och därmed förmedlar föreställningar om hur män bör se ut och vara för att uppfattas som 

maskulina. Vidare valde jag att avgränsa mig till reklamannonser i det manliga 

livsstilsmagasinet Café på grund av att jag ansåg att dessa reklamannonser hade potential att ge 
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en representativ bild av hur maskulinitet och manlighetsideal framställs i samband med 

skönhetsprodukter, och på så sätt uppnå en relativt hög validitet. För att säkerställa att jag 

verkligen undersökte hur maskulinitet och manlighetsideal framställdes utformades ett 

kodschema med variabler och variabelvärden med syfte att kartlägga vilka attribut och 

egenskaper som var vanligast förekommande i samband med framställandet av män.  

 

Reliabilitet handlar om att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt (Patel och Davidson 

2003, 98). En hög reliabilitet innebär att undersökningen är fri från slumpmässiga och 

osystematiska fel, en bristande reliabilitet beror ofta på slump- och slarvfel under insamlingen 

eller bearbetningen av det empiriska materialet (Esaiasson et al. 2010, 63). För att säkerställa 

reliabiliteten i en kvantitativ innehållsanalys kan det därför vara fördelaktigt att först testa 

kodschemat på en mindre del av materialet för att kontrollera att det inte finns variabler och 

variabelvärden som kan ställa till problem och således sänka undersökningens reliabilitet 

(Nilsson 2010, 147). För att vara säker på att undersökningen skulle bli tillförlitlig började jag 

med att studera en del av materialet, både i samband med utformningen av variablerna samt 

kodschemat och även vid den förberedande testningen av kodschemat. Genom att göra detta 

kunde jag upptäcka brister i mitt kodschema samt göra förbättringar och på så sätt öka 

undersökningens reliabilitet. Dock finns det alltid en chans att osystematiska och slumpmässiga 

fel uppstår i samband med att en stor mängd material ska kodas under en kort tid, vilket 

självklart har en inverkan på undersökningens reliabilitet.  

 

2.4 Metodkritik   

Enligt Nilsson (2010, 121) har den kvantitativa innehållsanalysens fördelar och nackdelar 

diskuterats mycket. Den kritik som oftast riktas mot den kvantitativa innehållsanalysen är att 

man vid analysen fokuserar på separata delar i innehållet istället för helheten, vilket kan 

innebära att man riskerar att gå miste om helhetsperspektivet. Nilsson (2010, 121) nämner också 

metodens bristande förutsättning för en djupare tolkning av innehållets betydelse. Van Zoonen 

(1994, 69) framhåller också att en nackdel med den kvantitativa innehållsanalysen är att den 

enbart fokuserar på det manifesta innehållet vilket kan anses vara en begränsning då man 

förhindras från att gå djupare än det uppenbara innehållet. Det som kan anses vara en nackdel 

med att tillämpa en metod som den kvantitativa innehållsanalysen är således att det inte finns 

möjlighet för en djupare tolkning av innehållets mening och betydelse. I det här fallet innebär 
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valet att tillämpa en kvantitativ innehållsanalys att undersökningen blev begränsad till 

reklamannonsernas manifesta innehåll samt att den inte möjliggjorde en djupare analys för att få 

en starkare förståelse kring framställandet av maskulinitet och manlighetsideal. Trots detta var 

en kvantitativ innehållsanalys den mest lämpade metoden då syftet var att undersöka en stor 

mängd reklamannonser och under en omfattande tidsperiod, detta skulle inte vara genomförbart 

på samma sätt med en kvalitativ ansats. Det skulle dock ha varit fördelaktigt att kombinera den 

kvantitativa innehållsanalysen med en kvalitativ bildanalys på en del av materialet för att få en 

djupare förståelse för framställandet av maskulinitet. Tyvärr var detta inte möjligt på grund av 

undersökningens tidsram.   

 

Slutligen är jag även medveten om att valet av avgränsning till livsstilsmagasinet Café samt 

urvalet av reklamannonser påverkar undersökningens resultat och kan inte heller ses som 

representativt för maskulinitet och manlighetsideal i ett större perspektiv. Det förekommer med 

största sannolikhet andra typer av maskuliniteter och manlighetsideal i andra typer av magasin 

eller i reklamannonser för exempelvis sport, alkohol eller teknik. Dock var syftet med denna 

undersökning att uppmärksamma hur maskulinitet framställs i samband med skönhetsprodukter. 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevanta för denna undersökning. Den 

tidigare forskningen handlar om hur män och maskulinitet framställs i både svenska och 

internationella livsstilsmagasin. 

 

3.1 Tilltalande bilder 

I avhandlingen Tilltalande bilder undersökte Anja Hirdman (2002, 8-9) hur föreställningar 

kring femininitet och maskulinitet framställs och uttrycks i bild och text i veckotidningarna 

Veckorevyn (riktad till kvinnor) samt Fib Aktuellt (riktad till män). Syftet med studien var att 

undersöka och jämföra de tilltal som används i respektive tidning, och vad det säger om deras 

syn på sina läsare. Hirdman (2002, 8) menar att läsarnas kön är avgörande för tidningarnas 

tilltal, innehåll och utformning. Vidare menar hon att när läsarna delas upp i kategorier som 

exempelvis kvinnor eller män skapas det föreställningar kring vad det innebär att vara en kvinna 

respektive en man. För att ta reda på hur Veckorevyn och Fib Aktuellt framställde sina idéer om 

femininitet och maskulinitet undersökte Hirdman (2002, 13) själva formen på respektive tidning 

och hur deras budskap förpackades i form av mönster och konventioner i bild och text.  

 

För att förklara hur tidningarna tilltalar sina läsare använder Hirdman (2002, 294) ofta begreppet 

homosocialitet som förklaras som ett band mellan personer av samma kön. I det här fallet 

används homosocialitet för att förklara hur Veckorevyn talar till sina läsare som kvinnor och till 

kvinnor och hur Fib aktuellt talar till sina läsare som män och till män. Vidare påstår Hirdman 

(2002, 294) att Veckorevyn talar till sina läsare från en auktoritär position för att lära den 

kvinnliga läsaren hur man blir och vad det innebär att vara en kvinna. Medan Fib aktuellts 

relation till sina läsare är mer som en stark känsla av tillhörighet, där tidningen och läsaren är en 

och samma. Hirdman (2002, 294) menar att Fib aktuellt hyllar sina läsare genom att presentera 

en värld med hjältemodig maskulinitet där männen framställs som kompetenta och uppfyllda 

subjekt. Hon påstår också att Fib aktuellt framställer maskulinitet som en ständig kamp och som 

något som måste bevisas gång på gång. Den dominerande representationen av maskulinitet är en 

man som är en hjälte och en kompetent görare, dessutom visas mod som ett självklart tecken på 

manlighet. Hon menar att manlighet definieras med begrepp som färdighet, framgång, styrka 

och framförallt genom att inte vara en kvinna (Hirdman 2002, 295-297). Dock definieras 

maskulina identiteter inte bara utifrån att vara den feminina motsatsen, utan även genom att titta 
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på andra män. I text och bilder där män står i fokus bygger framställandet av intimitet på 

identifiering. Sättet som Fib aktuellt tilltalar sina manliga läsare bygger på det homosociala 

bandet där den manliga läsaren tittar på och läser om andra män. Denna homosociala blick 

handlar dock inte om en önskan att få vara med det manliga objektet utan snarare om en vilja att 

vara som eller att kunna identifiera sig med idealmannen (Hirdman 2002, 294-297).  

 

3.2 Porträtteringen av maskuliniteter i manliga livsstilsmagasin 

I artikeln Investigating hegemonic masculinity: portrayals of masculinity in men’s lifestyle 

magazines presenterar Ricciardelli, Clow och White (2010) en undersökning baserad på 

innehållsanalyser av åtta olika manliga livsstilsmagasin som alla såldes i Kanada mellan 

november 2004 och augusti 2006. Syftet med studien var att med utgångspunkt i Connells teori 

kring den hegemoniska maskuliniteten (som förklaras närmare i uppsatsens teoretiska 

referensram, se 4.2.1) undersöka om det förekom dominanta representationer av maskuliniteter i 

de olika tidningarna. Ricciardelli et al. (2010, 64-67) intresserade sig för att undersöka huruvida 

tidningar som porträtterade olika typer av maskulinitet skiljde sig i hur de hanterade 

framställningen av manliga kroppar, estetik samt manlig skönhetsvård och mode. I artikeln 

påstås det att tidigare forskning kring livsstilsmagasin för män har tenderat att fokusera på 

antingen en viss tidning eller en viss genre av manliga livsstilsmagasin. För att bygga vidare på 

tidigare forskning undersökte Ricciardelli et al. (2010, 77) istället flera olika manliga 

livsstilsmagasin riktade mot olika manliga målgrupper för att undersöka likheter och skillnader i 

framställningar av män och maskulinitet. 

 

I undersökningen fann Ricciardelli et al (2010, 77) att de olika manliga livsstilsmagasinen 

främjar olika former av maskulinitet. Totalt sett var metrosexualitet den vanligast 

förekommande maskuliniteten, vilket enligt Ricciardelli et al. var förväntat med tanke på den 

valda livsstilsgenren. Vidare fann man att trots vilka former av maskulinitet som var mest 

framträdande i varje tidning, så kunde man finna inslag av en hegemonisk maskulinitet i alla 

tidningar. Ricciardelli et al. menar att maskuliniteter som metrosexualitet och ”laddism" inte ska 

betraktas som diskreta alternativ till en hegemonisk maskulinitet, utan snarare som olika 

förmedlare genom vilka hegemoni kan uttryckas. Man hänvisar till Connells teori och säger att 

en del av den hegemoniska maskulinitetens makt och förmåga att förbli dominerande är dess 

förmåga att anpassa sig till olika sociala sammanhang. Således menar Ricciardelli et al att den 



 
 

 

  17 (67) 
 

hegemoniska maskuliniteten förblir dominerande på grund av sin formbarhet och att den kan 

anpassa sig till nya former av maskulinitet, som exempelvis metrosexualitet (vilket också är ett 

centralt begrepp i denna uppsats som förklaras mer ingående i den teoretiska referensramen, se 

4.2.3). 

 

Ricciardelli et al. (2010, 77) påstår också att teoretiker hävdar att män hålls alltmer ansvariga 

för deras personliga utseende, denna uppfattning är något som de undersökta livsstilsmagasinen 

förstärker. Ricciardelli et al. menar nämligen att tidningarnas läsare får intrycket att de måste ta 

hand om sitt utseende och klä sig på ett visst sätt för att bli framgångsrik, även om utseende 

varierar beroende på den önskade formen av maskulinitet.  
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4. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som är relevant för undersökningens 

syfte. Den teoretiska referensramen utgår ifrån teorier om genus, maskulinitet, manlighetsideal 

och reklamens påverkan.  

 

4.1 Genus 

Vi som människor föds inte som kvinnor eller män, utan det är något som vi formas till i rela-

tion till det samhälle och den kultur som vi lever i. Genus som begrepp handlar om socialt och 

kulturellt präglade idéer kring femininitet och maskulinitet. Det vill säga hur föreställningar 

kring femininitet och maskulinitet skapas och vilka konsekvenser det får i samhället 

(Fagerström och Nilsson 2008, 12). Genusbegreppet syftar således till att försöka urskilja vad 

det är som formar kvinnor och mäns olika sociala beteenden (www.genus.se).  

 

Fagerström och Nilsson (2008, 7) skriver att genusforskare anser att kön är en social och 

kulturell konstruktion, att könstillhörighet är något som alla människor blir formade till. Vidare 

menar de att begreppet kön betraktas som biologiskt betingat medan genus är något socialt och 

kulturellt. Tidigare förklarades kvinnor och mäns olika livsvillkor utifrån biologiska skillnader, 

men inom genusforskning tittar man istället på det sociala, kulturella och historiskt föränderliga 

i vad det handlar om att vara antingen en kvinna eller man (www.genus.se). Fagerström och 

Nilsson (2008, 7) skriver också att genusforskare inte använder sig av begreppen kvinnligt eller 

kvinnlighet och manligt eller manlighet med anledningen att dessa begrepp anses syfta till de 

egenskaper som betraktas vara typiska för respektive kön. Dessa egenskaper är oftast inlärda 

och därmed socialt och kulturellt konstruerade, exempelvis föds inte kvinnor till att vara 

intresserade av smink och män föds inte heller till att tycka om sport. Genusforskare använder 

istället begreppen femininitet och maskulinitet för att understryka att genus är något konstruerat 

och inte biologiskt givet.  

 

Medierna både påverkar och bidrar med att skapa genusidentiteter och gemenskaper. 

(Fagerström och Nilsson 2008, 5). Medierna har en viktig del i skapelseprocessen av 

maskulinitet och femininitet när de framställer män och kvinnor på ett visst sätt. Även de roller 

som kvinnor och män framträder i och vilken betydelse som tillskrivs deras kunskaper och 

erfarenheter har en stor betydelse för denna skapelseprocess (Kleberg 2006, 7) 
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4.1.1 Heteronormativitet och den heterosexuella matrisen  

Begreppet heteronormativitet handlar enligt Ambjörnsson (2010, 32) om att det i samhället 

finns strukturer, handlingar och relationer som upprätthåller heterosexualiteten som något 

enhetligt och naturligt. Detta bidrar till att en viss sorts heterosexuellt liv framstår som det mest 

åtråvärda och naturliga sättet att leva på. Ambjörnsson (2010, 31) skriver också om Judith 

Butlers teori om den heterosexuella matrisen och menar att den handlar om föreställningar kring 

manligt och kvinnligt samt hur dessa föreställningar bygger på en heteronormativitet. 

Ambjörnsson (2010, 65-66) menar att Butler är kritisk mot uppdelningen mellan kön och genus 

eftersom denna uppdelning reproducerar föreställningar om att det finns en naturlig och 

medfödd manlighet och kvinnlighet. Även det biologiska könet är en social konstruktion, både 

kroppar och egenskaper är resultat av olika sociala och kulturella faktorer. Butler anser vidare 

att föreställningen om det naturliga könet inte är en neutral sanning, utan snarare ett normsystem 

eller ett påtvingat påbud. Den föreskriver nämligen regler för hur man ska vara som man eller 

kvinna samt att man ska vara antingen en man eller kvinna (Ambjörnsson 2010, 66).    

 

4.1.2 Det performativa könet 

Ambjörnsson (2010, 81) skriver även att Butler hävdar att inte heller finns någon medfödd 

manlighet, kvinnlighet, homo- eller heterosexualitet, utan bara sociala och kulturella regler som 

varje individ måste förhålla sig till för att framstå som normal och begriplig. Detta är vad Butler 

kallar för det performativa könet, det vill säga att vi från det ögonblick som vi föds och blir 

identifierade som antingen pojke eller flicka lär vi oss att agera utifrån det biologiskt givna 

könet. Därför växer vi upp och lär oss samhällets regler som definierar vad det innebär att vara 

en kvinna respektive en man och imiterar sedan detta handlingsmönster (Fagerström och 

Nilsson 2008, 16). Dock hävdar Butler att det vi imiterar i själva verket också är ett slags 

imitationer, därför ifrågasätter hon även att det skulle finnas en maskulinitetens eller 

femininitetens kärna (Fagerström och Nilsson 2008, 17).  

 

4.2 Maskulinitet  

Som tidigare nämnts definieras genusidentiteter som maskulinitet som en social och kulturell 

konstruktion, maskulinitet är således inte något biologiskt givet (Ekman 1995, 135). Som 

Hirdman (2008, 19) skriver: man föds inte till man, man blir det. Maskulinitet beskrivs av 

Nilsson (1999, 35) som en ansamling föreställningar, praktiker och positioner vilka ligger till 
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grund för manliga identiteter. Han menar också att faktorer som ålder, yrke, fritidsintresse, 

sexualitet och klasstillhörighet mångfaldigar maskuliniteten. Eftersom maskulinitet är något 

som påverkas och formas av en mängd olika sociala och kulturella faktorer kan man därför inte 

påstå att det bara finns en sorts maskulinitet. Hirdman (2008, 19) menar att maskulinitet är 

något elastiskt som verkar kunna tänjas i oändlighet utan att brista.  

 

Även Connell (2005, 76) har en likande syn på maskulinitet, hon menar att i och med den ökade 

medvetenheten kring samspelet mellan bland annat kön, etnicitet och klass har det blivit vanligt 

att erkänna flera olika maskuliniteter. Connell (2005, 76) skriver också att det finns två steg i 

synen kring maskulinitet. Det första steget handlar om att acceptera att det finns olika sorters 

maskuliniteter och inte bara en enda maskulinitet. Eftersom maskulinitet är något som formas 

utifrån olika faktorer som exempelvis ålder, etnicitet, sexualitet och klass, kan man inte påstå att 

det bara finns en maskulinitet eller att alla män är likadana. Det andra steget handlar om att 

granska både relationerna mellan olika maskuliniteter och de relationer verksamma inom varje 

maskulinitet. Det finns exempelvis inte en svart maskulinitet eller en arbetarklassmaskulinitet, 

eller som Connell uttrycker sig: det finns trots allt svarta män som är homosexuella, 

industriarbetare som är feminina, våldtäktsmän som är från medelklassen och affärsmän som 

klär ut sig till kvinnor (Connell 2005, 76). 

 

4.2.1 Hegemonisk maskulinitet 

Begreppet hegemonisk maskulinitet handlar enligt Connell (2005, 77) om att det i varje 

samhälle finns en ledande maskulinitet som är mer eftersträvansvärd än andra maskuliniteter. 

Den hegemoniska maskuliniteten kan ses som det ideala sättet att vara en man på, vid olika 

tidpunkter och i olika samhällen är det olika maskuliniteter som anses vara det mest ideala sättet 

att vara en man på. Hirdman (2008, 20) skriver att en av de egenskaper som utmärker den 

hegemoniska maskuliniteten är att den kan omformas och fyllas med nya betydelser så att den 

på så sätt alltid förblir överordnad. Vidare skriver Hirdman (2008, 20) att i relation till den 

hegemoniska står den delaktiga och den underordnade maskuliniteten. Både Connell och 

Hirdman menar att det är få män som lever upp till den hegemoniska maskuliniteten. Trots detta 

har majoriteten av män nytta av denna hegemoni eftersom de kan tillgodogöra sig den 

patriarkala utdelningen där kvinnor får en underordnad ställning gentemot männens fördelar i 

samhället.   



 
 

 

  21 (67) 
 

 

Även Ekman (1995, 85) skriver om begreppet hegemonisk maskulinitet och menar att män som 

är homosexuella eller på andra sätt anses vara omanliga är underordnade den hegemoniska 

maskuliniteten eftersom den anses som den ledande formen av maskulinitet. Han menar att 

uppdelningen av homosexuella och heterosexuella män fungerar som en rangordning mellan 

olika maskuliniteter, där homosexuella män hamnar längst ner i hierarkin. Patterson och Elliot 

(2002, 421) har en annan syn och skriver att den hegemoniska maskuliniteten måste anpassa sig 

för att möta kraven i det samtida samhället och på så sätt behålla sin priviligierade position. 

Denna anpassning påstås leda till en ökad feminisering av maskuliniteter då män i dag bland 

annat uppmuntras till ökade konsumtionsvanor, att bli mer måna om sitt utseende, att komma i 

kontakt med sina känslor samt att även den manliga kroppen blir ett objekt för en manlig blick.   

 

4.2.2 Den manliga blicken 

Den manliga blicken är ett begrepp som enligt Hirdman (2008, 31) används för att synliggöra 

hur kvinnor framställs som begärliga blickfång i en kultur som styrs av en patriarkal 

begärsstruktur. Även van Zoonen (1994, 87) menar att en central del av den västerländska 

patriarkalkulturen är objektifierande av kvinnor som blir betraktade av en manlig publik. Den 

manliga blicken innebär således att kvinnor framställs som objekt, Hirdman (2008, 33) menar 

att denna framställning av kvinnor är skapad för männens njutning och att detta betraktande 

symboliserar den maskulina överordningen.  

 

Begreppet den manliga blicken används således i syfte att beskriva hur män generellt sett 

betraktar medan kvinnor blir betraktade. Enligt van Zoonen (1994, 97) är det ovanligt att se män 

framställas på liknande sätt som kvinnor, det vill säga att de sällan är varken avklädda eller 

objektifierade i syfte att bli betraktade. Van Zoonen (1994, 98) skriver även att vi lever i ett 

samhälle där maskulinitet definieras som stark, aktiv och i besittning av en blick medan 

femininitet definieras som svag, passiv och att bli betraktad. Vidare påstår van Zoonen (1994, 

98) att det därför är problematiskt, om inte omöjligt, för den manliga kroppen att vika sig för en 

manlig eller kvinnlig blick, då detta skulle innebära ett övergivande av maskuliniteten och den 

manliga makten.  
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Patterson och Elliot (2002, 236) menar istället att dagens män allt oftare blir uppmuntrade till att 

betrakta bilder på andra män, vilket de menar leder till att blicken istället blir vänd mot männen 

själva. På så sätt menar Patterson och Elliot att det har skett en omvändning av den traditionella 

manliga blicken. Därmed kan man även dra paralleller till det Hirdman (2002, 297) skriver om 

den homosociala blicken, det vill säga när en man tittar på eller läser om andra män. Enligt 

Hirdman handlar denna blick ofta om en önskan att vara som eller att kunna identifiera sig med 

idealmannen. Hirdman (2008, 57) påpekar också att den funktion som den manliga blicken har i 

skapandet av maskulinitet inte har granskats nämnvärt.  

 

4.2.3 Manlighetsideal och mediernas påverkan 

Enligt Ekman (1995, 170) finns det i ett givet samhälle under en given tid alltid en kod för vad 

som betraktas som positivt manligt. En traditionell manlighet anses ofta betona egenskaper som 

styrka, intellekt, aktivitet och känslokontroll. Men i kontrast till denna traditionella manlighet 

har det uppkommit ett manlighetsideal där egenskaper som mjukhet, aktivt faderskap och viljan 

att tala öppet om sina känslor och problem istället ses som positiva och eftertraktande (Ekman 

1995, 170).  

 

Det finns många faktorer som påverkar vår syn på män och manlighetsideal, i dagens samhälle 

har massmedierna fått en allt större betydelse för manlighetsideal. Massmediernas 

framställningar av män och de bilder som visas påverkar vår syn på män och maskulinitet 

(Ekman 1995, 164). Massmediernas framställning av män har enligt Ekman (1995, 164) 

genomgått en förändring; männen har börjat feminiseras, sexualiseras och objektifieras. Vidare 

menar han att massmedierna lägger en allt större betoning på mäns utseende och klädval vilket 

har fått följden att dagens manlighetsideal anses vara mer ytligt och föränderligt (Ekman 1995, 

170). Det är därför i dag inte alls ovanligt att män framställs som lika fåfänga som kvinnor 

(Ekman 1995, 92).  

 

Nivea For Men, som är ett av många varumärken som säljer manliga skönhetsprodukter, ger i 

sin så kallade grooming-guide följande exempel på dagens manliga skönhetsideal:  

 

”Under 70-talets härliga disco-era fanns det ingenting manligare än en hårig bringa. På 

bröstet, benen, ryggen – det skulle vara hår överallt. Ju mer, desto bättre. I dagsläget har 

bilden av manlighet ändrats ganska drastiskt. Nu är det inte kroppshår utan hud som 
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gäller. Våra nutida manliga förebilder, inom såväl sportens som musikens världar, har 

plötsligt blivit lena och kala som bebisar” (www.niveaformen.se 2013) 

 

Ekman (1995, 93) presenterar även en undersökning kring maskulinitet och femininitet i 

reklamannonser i damtidningar under åren 1980-1988. Undersökningen visade att 

maskuliniteten hade genomgått en större förändring än femininiteten samt att maskuliniteten 

hade börjat sexualiserats och feminiserats. Resultatet visade att männen började presenteras som 

objekt och att reklamens nya mansideal började bli allt likt det som alltid förknippats med 

kvinnor. Reklamens nya mansideal var en mjuk, passiv och kroppsmedveten man. Ekman 

menar att detta visar att reklamen började bli mer jämställd och att maskuliniteten började 

närma sig femininiteten.   

 

Harrison (2008, 55) skriver att det traditionella begreppet maskulinitet har under de senaste två 

decennierna ifrågasatts av en genomträngande spridning av metrosexuella attityder och rutiner 

genom den västerländska kulturen. Enligt Harrison (2008, 56) är det tydligt att begreppet 

manlighet genomgår en betydande social förändring som får många män att ändra uppfattning 

om sitt utseende, ompositionera sig själva som konsumenter av mode och skönhetsprodukter 

samt slutligen att rekonstruera sin uppfattning om vad det verkligen innebär att vara en man.  

 

Uttrycket metrosexuell myntades under 1990-talet av Mark Simpson i artikeln Here come the 

mirror men (1994). I den senare artikeln Meet the metrosexual beskriver Simpson (2002) den 

metrosexuella mannen på följande sätt: 

 

”The typical metrosexual is a young man with money to spend, living in or within easy 

reach of a metropolis – because that’s where all the best shops, clubs, gyms and hairdress-

ers are. He might be officially gay, straight or bisexual, but this is utterly immaterial be-

cause he has clearly taken himself as his own love object and pleasure as his sexual prefer-

ence.” (Mark Simpson 2002) 

 

Dessutom skriver Carlsson och Koppfeldt (2008, 150) att den metrosexuella mannen är känslig, 

estetiskt medveten och mån om sitt utseende. Även Hirdman (2008, 12) skriver att 

medelklassmannen är mode- och kosmetikaindustrin nya heta konsument och påstår att 

skönhetsprodukter för män är en snabbt växande marknad. 
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4.4 Reklambilder och dess påverkan 

De bilder som förekommer i reklam utgör enligt Fagerström och Nilsson (2008, 45) en 

betydelsefull del av vår visuella kultur. Dessa bilder utgör nämligen referensramar för många 

människor, till exempel hur mans- och kvinnokroppen bör se ut. Fagerström och Nilson (2008, 

45) påpekar att dessa bilder speglar våra uppfattningar och värderingar om exempelvis kön, 

samtidigt som våra värderingar och uppfattningar påverkas av de bilder som används i 

reklamsammanhang. Av denna anledning får dessa bilder betydelse i våra liv. Fagerström och 

Nilsson menar att detta också leder till att reklamen och dess bilder har inflytande på en rad 

andra områden utanför dess snävare område. Fagerström och Nilsson (2008, 52) skriver att 

reklambilder inte ska ses som bara reklam och som något som kan viftas bort som oviktigt. 

Reklamens bilder (och andra mediers bilder) presenterar och förmedlar nämligen strukturer, 

hierarkier, maktordningar och identiteter som stegvis införlivas i samhälleliga och kulturella 

normsystem.   

 

Även Hirdman (2008, 14) hävdar att bilder har en stor betydelse för skapandet av genus, vidare 

skriver Hirdman att vi i dag är omgivna av fler bilder än människor någonsin tidigare har varit. 

Hon skriver också att en följd av att leva i en medial kultur är att symboliska representationer 

blir alltmer betydelsefulla för vår egen uppfattning om oss själva och om världen som vi lever i. 

Hirdman (2002, 14) menar att representationer är en del av vår verklighet eftersom de inte bara 

återger föreställningar om kvinnor och män, utan också är med och skapar dem.  

 

En betydande del av reklambilder är användandet av modeller, Carlsson och Koppfeldt (2008, 

11) skriver att modellerna i reklambilderna ska inspirera och agera som förebilder för hur 

betraktaren själv kan använda olika stilar, roller och produkter i sitt eget utforskande av 

identiteter och livsstilar. Vidare menar de att reklambildernas estetik har utvecklats för att 

konsumenten genom att betrakta produkten också ska börja eftertrakta den, det vill säga att 

reklambilder ska framkalla ett begär hos mottagaren vilket slutligen ska resultera i ett köp. 

 

4.4.1 Bildspråk 

Bilders konstruktion och uppbyggnad är enligt Carlsson och Koppfeldt (2008, 20) en viktig 

faktor för bildernas uttryck. Bilder använder bilduttryck som i kombinationer med varandra kan 
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bilda olika påståenden eller budskap. När dessa uttryck används eller tolkas så fungerar de som 

bildtecken, det vill säga ett bildspråk (Carlsson och Koppfeldt 2008, 19). 

 

Färger 

Användandet av färger bidrar till att skapa stämningar och kan ha en känslomässig inverkan på 

människor, exempelvis kan starka färger lättare dra till sig uppmärksamhet. Färgerna blått, rött, 

gult och grönt räknas som grundfärger och har olika temperament. Blått och grönt anses vara 

kalla och lugna färger medan rött och gult anses vara varma och aktiva färger (Carlsson och 

Koppfeldt 2008, 21). Bergström (2009, 257) skriver att färg kan ha en symbolisk betydelse, 

exempelvis är ljusa färger något som ofta associeras med kvinnlighet medan mörkare färger 

associeras med manlighet.  

 

Svartvita bilder tolkas ofta som dokumentära nyhetsbilder eller som konstnärliga bilder. 

Svartvita bilder är generellt enklare i sin uppbyggnad och innehåller mindre information än 

färgbilder. Carlsson och Koppfeldt (2008, 21) menar att den svartvita bilden distanserar oss från 

verkligheten men sätter samtidigt fokus på dess övriga innehåll, bilden uppfattas som mer 

saklig. Hirdman (2008, 105) skriver att färgbilder ofta används för att öka intrycket av närhet till 

den avbildade personen medan svartvita bilder kan användas för att skapa en större känsla av 

distans. Vidare skriver hon att det genom denna skillnad understryker att männen inte ska ses 

som begärliga blickfång, varken av män eller kvinnor.   

 

Bildutsnitt 

Begreppet bildutsnitt syftar på inramningen av det innehåll som bildskaparen vill lyfta fram. Det 

innebär att bildskaparen beskär bilden och visar ett utsnitt av den del eller det motiv som ska 

förmedlas. Ju större uppmärksamhet man vill fästa på en människa eller ett föremål, desto mer 

av annan information måste beskäras bort. En närbild av en människa visar huvudet och axlarna 

och fäster uppmärksamheten på ögonen och minspelet, en extrem närbild visar ännu mindre av 

kroppen och kan fästa uppmärksamhet på vissa detaljer i exempelvis ansiktet. En halvbild visar 

oftast den avbildade från midjan och uppåt medan helbilden visar hela kroppen och 

kroppsspråket (Carlsson och Koppfeldt 2008, 21).  

 

Kress och Van Leeuwen (2006, 141) skriver att olika avstånd i bilder motsvarar olika nivåerna 

av socialt avstånd som vi förhåller oss till i våra vardagliga interaktioner med andra människor. 
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Det fysiska avståndet till andra människor definierar hur mycket vi kan se av de andra 

människorna, ju närmare vi är någon desto mindre kan vi se av dennes kropp. Således kan 

närbilder antyda på en mer personlig relation medan halv- och helbilder kan antyda på en mer 

avlägsen relation mellan betraktaren och den betraktade. Eriksson och Göthlund (2004, 58) 

skriver att det är lättare för betraktaren att identifiera sig med den betraktade om denne är 

porträtterad i närbild än på ett större avstånd.  

 

Bildvinkel 

Bildvinklar har en stor betydelse för hur den avbildade framställs och uppfattas genom att skapa 

en position eller vinkel där betraktaren ser det som avbildas i bilden.  En ovanifrån-vinkel 

avbildar personen uppifrån vilket gör att man ser ned på eller får personen att se liten eller 

sårbar ut. En underifrån-vinkel avbildar personen underifrån vilket gör att man ser upp på den 

avbildade personen vilket får personen att se större ut. En ovanifrån-vinkel sägs ofta etablera en 

relation där betraktaren ges en symbolisk makt över den avbildade, medan underifrån-vinkeln 

tillskriver den avbildade en högre grad av auktoritet. Genom att istället använda en framifrån-

vinkel hamnar betraktaren och den avbildade på en parallell och mer jämlik nivå (Carlsson och 

Koppfeldt 2008, 21 och Hirdman 2002, 49).  

 

Blickriktning 

Den avbildade personens blickriktning är en viktig del i hur bilden tolkas. Van Zoonen (1994, 

101) skriver om hur män och kvinnor möter betraktarens blick, hon menar att kvinnor generellt 

sett vänder bort blicken i ödmjukhet och underkastelse för den manliga betraktaren. Medan män 

tenderar att antingen titta upp mot betraktaren för att medvetet möta betraktarens blick eller att 

vända bort blicken vilket enligt van Zoonen uttrycker en avsaknad av intresse för betraktaren. 

Även Schroeder och Zwick (2004, 21) skriver att manliga modeller sällan tittar på betraktaren 

och när de gör det så ler de sällan inbjudande som kvinnliga modeller gör, att titta signalerar 

aktivitet medan att betraktas signalerar passivitet. Hirdman (2002, 52) skriver att ögonkontakt 

kan indikera ett mer jämbördigt förhållande mellan betraktaren och den betraktade eftersom att 

personen på bilden tittar tillbaka på betraktaren. Hirdman påpekar att vissa forskare menar att 

ögonkontakten också kan tolkas som att den betraktade blir utlämnad åt en granskande blick, 

man menar att ögonkontakten implicerar en mer öppen voyeurism där personen ger sitt 

medgivande till att bli betraktad. Som en del av en voyeuristisk blick kan manliga betraktare 
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uppleva en form av narcissistisk identifikation med de bilder av manliga kroppar som framställs 

i reklamannonser (Pattersson och Elliot 2002, 237). 

 

4.5 Tillämpning 

Sammanfattningsvis innehåller den teoretiska referensramen etablerade teorier kring genus, 

maskulinitet, medie- och reklampåverkan samt visuell kommunikation. De presenterade 

teorierna valdes för att de kompletterar varandra och utgör tillsammans en stadig grund vid 

analys av det insamlade empiriska materialet. För att genomföra undersökningen och kunna 

besvara frågeställningarna var det viktigt att ha en förståelse för begreppet genus samt hur olika 

genusidentiteter skapas och reproduceras i reklam. Vidare var det nödvändigt att ha en förståelse 

för begreppet maskulinitet för att kunna titta närmare på hur män och manlighetsideal framställs 

i de utvalda reklamannonserna. Hur reklamannonsen är uppbyggd och konstruerad påverkar 

även hur männen framställs, därför var det även väsentligt med en förståelse för reklamens 

bildspråk bildutsnitt, bildvinklar och färger för att kunna tolka hur männen framställs.   
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen. Resultatet är 

uppdelat i två delar, en för varje frågeställning. För att göra det överskådligt är resultatet 

presenterat med både tabeller och förklarande text. 

 

5.1 Framställandet av maskulinitet och manlighetsideal  

För att kunna besvara den första frågeställningen om hur maskulinitet och manlighetsideal 

framställs undersökte jag reklamannonsernas bildspråk samt de porträtterade männens ålder, 

etnicitet och utseende samt kroppsspråk, ansiktsuttryck och blickriktning. 

 

5.1.1 Reklamannonsernas bildspråk: bildutsnitt, vinklar och färger 

Nedanstående tabeller beskriver reklamannonsernas bildspråk. Resultatet visar tydliga tendenser 

kring vilket bildspråk som är vanligast förekommande i de undersökta reklamannonserna.  

 

Bildutsnitt  

Tabell 1 visar att det var vanligast förekommande att männen porträtterades i antingen när- eller 

halvbild, av totalt 440 reklamannonser porträtterades 176 av männen i närbild och 177 av 

männen porträtterades i halvbild. Resultatet visar även att det inte var lika vanligt att porträttera 

männen i extrem närbild eller helbild. 

 

Tabell 1: Vilket bildutsnitt har reklamannonsen?  

 Frekvens Procent 

Halvbild 177 39,9 % 

Närbild 176 39,6 % 

Extrem närbild 70 15,8 % 

Helbild 21 4,7 % 

Totalt (n): 444 100 % 

 

Bildvinklar 

Tabell 2 visar att majoriteten av de undersökta reklamannonserna porträtterade männen i en 

parallell-vinkel som sätter den avbildade mannen på en jämlik nivå med betraktaren. Totalt 

förekom det 376 reklambilder med en parallell-vinkel medan det endast förekom 48 

reklambilder med en underifrån-vinkel och 20 reklambilder med en ovanifrån-vinkel.   
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Tabell 2: Vilken bildvinkel har reklamannonsen?  

 Frekvens Procent 

Parallell, framifrån 376 84,7 % 

Underifrån 48 10,8 % 

Ovanifrån 20 4,5 % 

Totalt (n): 444 100 % 

 

Färger 

Tabell 3 visar att majoriteten av reklamannonserna använde sig av färgbilder samt att ungefär en 

tredjedel av reklamannonserna använde sig av svartvita bilder, totalt förekom det 269 färgbilder 

jämfört med 155 svartvita bilder. Att männen porträtterades i en sepiatoning var väldigt 

ovanligt. Beträffande färger var det vanligare med mörka och kalla färger än ljusa och varma 

färger (se tabell 19, bilaga 2).  

 

Tabell 3: Vad är det för färger i reklambilden? 

 Frekvens Procent 

Färg 269 60,5 % 

Svartvit 155 34,9 % 

Sepia 20 4,5 % 

Totalt (n):  444 100 % 

 

5.1.2 Den ideala mannen  

Nedanstående tabeller beskriver männens ålder, etnicitet och utseende. Genom att studera dessa 

tabeller går det att tyda generella tendenser kring hur manlighetsideal och maskulinitet 

framställs i de undersökta reklamannonserna. 

 

Ålder och etnicitet 

Tabell 4 visar att män under 20 och över 40 år var väldigt underpresterade i de undersökta 

reklamannonserna. Åldersgrupperna 20-29 och 30-39 var däremot starkt överrepresenterade 

med totalt 197 respektive 201 män. Detta är något som ligger i linje med tidningens 

huvudmålgrupp, det vill säga män i åldrarna 20-40 år (se avsnitt 2.2.2).  

 

Beträffande männens etnicitet visar tabell 5 att de färgade männen är starkt underrepresenterade 

jämfört med de vita västerländska männen. Av totalt 444 undersökta reklamannonser förekom 

det endast 13 färgade män, varav tre av dessa färgade män var en känd person (se tabell 20, 

bilaga 2). 
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Tabell 4: Vilken är mannens ålder?  

 Frekvens Procent 

Under 20 7 1,6 % 

20-29 197 44,4 % 

30-39 201 45,3 % 

40-49 23 5,2 % 

Över 50 4 0,9 % 

Odefinierat 12 2,7 % 

Totalt (n): 444 100 % 

 

Tabell 5: Vad har mannen har etnicitet? 

 Frekvens Procent 

Vit 431 97,1 % 

Färgad 13 2,9 % 

Totalt (n): 444 100 % 

 

Kroppsbyggnad 

Tabell 6 visar att majoriteten av männen i de undersökta reklamannonserna hade smala 

och normalbyggda kroppar medan det inte var lika vanligt med varken magra eller 

kraftigt muskulösa män. Det förekom ingen man som var överviktig.  

 

Tabell 6: Vilken kroppsbyggnad har mannen? 

 Frekvens Procent 

Mager 15 4,9 % 

Smal, normal 205 66,0 % 

Muskulös 85 27,5 % 

Kraftiga muskler 5 1,1 % 

Överviktig 0 0 % 

Totalt (n): 309 100 % 

 

Kroppsbehåring 

Tabell 7 visar att det inte var vanligt att de porträtterade männen hade någon form av 

kroppsbehåring, totalt var det 48 män som hade någon form av kroppsbehåring medan 70 män 

helt saknade kroppsbehåring. Dock var det en väldigt stor andel av männen som inte visade upp 

kroppen och därmed var det inte synlig om de hade kroppsbehåring eller inte.  
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Tabell 7: Hur mycket kroppsbehåring har mannen?  

 Frekvens Procent 

Inte synligt 190 61,7 % 

Ingen 70  22,7 % 

Lite 35 11,4 % 

Medel 9 2,9 % 

Mycket 4 1,3 % 

Totalt (n): 308 100 % 

 

Klädstil 

Tabell 8 visar att det var vanligast förekommande att männen i dessa reklamannonser var 

välklädda, totalt förekom det 139 välklädda män och 83 vardagsklädda män. Resultatet visar 

även att det var relativt vanligt förekommande med avklädda män, totalt förekom det 66 män 

som helt saknade synliga kläder och 20 män som porträtterades i enbart underkläder eller 

badbyxor.  

 

Tabell 8: Vad har mannen har klädstil? 

 Frekvens Procent 

Välklädd 139 43,0 % 

Vardagsklädd 83 25,7 % 

Avklädd 66 20,4 % 

Underkläder 20 6,2 % 

Sportklädd 12 3,7 % 

Annat 3 0,9 % 

Totalt (n): 323 100 % 

 

Ansiktsbehåring 

Tabell 9 visar att det var vanligast med välrakade män, dock var det inte en stor skillnad mellan 

antalet välrakade och orakade män. Totalt var det 175 män som hade någon form av skäggstubb 

jämfört med 199 män som var välrakade. Det var mindre vanligt med män som hade någon 

form av skägg och/eller mustasch, totalt var det 57 män med skägg och/eller mustasch. 

 

Tabell 9: Har mannen någon ansiktsbehåring? 

 Frekvens Procent 

Välrakad 199 46,2 % 

Skäggstubb 175 40,6 % 

Skägg och mustasch 54 12,5 % 

Mustasch 2 0,5 % 

Skägg 1 0,2 % 

Totalt (n): 431 100 % 
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Hårfärg 

Tabell 10 visar att majoriteten av de porträtterade männen var mörkhåriga, det förekom totalt 

329 brun- och svarthåriga män och endast 35 blonda män. Grå- och rödhåriga män var starkt 

underrepresenterade, med sex män respektive en man. 

 

Tabell 10: Vad har mannen har hårfärg? 

 Frekvens Procent 

Brunt 243 65,5 % 

Svart 86 23,2 % 

Blont 35 9,4 % 

Grått 6 1,6 % 

Rött 1 0,3 % 

Totalt (n): 431 100 % 

 

Hårlängd 

Tabell 11 visar att det var vanligast att männen hade kort eller mellanlångt hår, totalt 192 

respektive 150 män. Det förekom väldigt sällan män som hade långt eller rakat hår. 

 

Tabell 11: Vilken längd har mannens hår? 

 Frekvens Procent 

Kort 192 51,9 % 

Mellan 150 40,5 % 

Långt 14 3,8 % 

Rakat, inget hår 14 3,8 % 

Totalt (n): 370 100 % 

 

Hårfrisyr 

Tabell 12 visar att det var ganska jämnt antal män med naturligt respektive stylat hår, totalt 

förekom det 150 män med naturligt hår medan 148 män hade någon form av en stylad hårfrisyr. 

Det var mindre vanligt att männen hade rufsigt/lockigt eller uppsatt hår, 56 män respektive en 

man. 

 

Tabell 12: Vilken hårfrisyr har mannen? 

 Frekvens Procent 

Naturligt 150 40,8 % 

Stylat 148 40,8 

Rufsigt, lockigt 56 15,2 % 

Rakat, inget hår 13 3,5 % 

Uppsatt 1 0,3 % 

Totalt (n): 368 100 % 
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5.1.3 Den ideala mannens kroppsspråk, ansiktsuttryck och blickriktning  

Nedanstående tabeller beskriver männens kroppsspråk, ansiktsuttryck och blickriktning. 

Resultatet visar tydliga tendenser kring hur män framställs med hjälp av kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och blickriktningar.  

 

Kroppsposition 

Tabell 13 visar att majoriteten av männen porträtteras med framsidan av kroppen vänd mot 

betraktaren, totalt 274 av männen står med framsidan vänd mot betraktaren jämfört med 68 män 

som står med sidan vänd mot betraktaren. Att männen porträtteras med ryggen vänd mot 

betraktaren förekom endast sju gånger.  

 

Tabell 13: Vilken position har mannens kropp?  

 Frekvens Procent 

Vänd mot betraktaren 274 78,5 % 

Med sidan mot betraktaren 68 19,5 % 

Med ryggen mot betraktaren 7 2,0 

Totalt (n): 349 100 % 

  

Kroppsställning 

Tabell 14 visar att det var mindre vanligt förekommande att män porträtterades i en sittande 

eller liggande kroppsställning. Det förekom 34 sittande män och 40 liggande män jämfört med 

227 stående män. Andra kroppsställningar inkluderar till exempel män som hoppar, simmar 

eller utför någon annan rörligt handling, detta var dock inte speciellt vanligt förekommande.  

 

Tabell 14: Vad har mannen för kroppsställning? 

 Frekvens Procent 

Stående 227 71,4 % 

Liggande 40 12,6 % 

Sittande 34 10,7 % 

Annat 17 5,3 % 

Totalt (n): 318 100 % 

 

Kroppsspråk 

Tabell 15 visar att det var en stor skillnad mellan antalet män med ett passivt och ett aktivt 

kroppsspråk. Det passiva kroppsspråket var mycket vanligare än det aktiva kroppsspråket, totalt 

208 män var passiva jämfört med 112 män som var aktiva. 
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Tabell 15: Vad har mannen har kroppsspråk?  

 Frekvens Procent 

Passiv 208 65 % 

Aktiv 112 35 % 

Totalt (n): 320 100 % 

 

Ansiktsuttryck 

Tabell 16 visade tydliga tendenser beträffande männens ansiktsuttryck. Det vanligaste 

förekommande var att männen porträtterades med ett allvarligt och sammanbitet ansiktsuttryck, 

av totalt 428 män hade 160 av dem ett allvarligt ansiktsuttryck medan 138 av dem hade ett 

neutralt och intetsägande ansiktsuttryck. Resultatet visade också att det inte var vanligt 

förekommande att männen porträtterades med ett leende, enbart 62 av männen som hade ett 

leende varav 34 av dem hade ett stort leende som visade tänderna. 

 

Tabell 16: Vad har mannen för ansiktsuttryck? 

 Frekvens Procent 

Allvarligt 160 37,4 % 

Neutralt 138 32,2 % 

Sensuellt 38 8,9 % 

Leende, visar inte tänderna 28 6,5 % 

Leende, visar tänderna 34 7,9 % 

Annat 30 7,0 % 

Totalt (n): 428 100 % 

 

Blickriktning 

Tabell 17 visar att majoriteten av männen tittade in i kameran och mot betraktaren, totalt 263 av 

männen tittade mot kameran medan 167 av männen vände bort blicken åt ett annat håll. Män 

som var vända mot och tittade rakt in i kameran var starkt överrepresenterade, totalt 228 av 

männen tittade rakt in i kameran (se tabell 21, bilaga 2).   

 

Tabell 17: Vart riktar mannen blicken? 

 Frekvens Procent 

Tittar in i kameran 263 61,2 % 

Tittar inte in i kameran 167 38,9 % 

Totalt (n): 430 100 % 
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5.1.4 Sammanfattning  

Utifrån resultatet går det att dra slutsatser kring hur ”den ideala mannen” framställs i dessa  

reklamannonser. Det vanligast var att reklammakarna använde en vit man med en ålder runt 30-

39 år. Den ideala mannen har en normalbyggd kropp, det vill säga som varken är mager eller är 

framträdande muskulös, samt saknar kroppsbehåring. Mannen är både välklädd och välrakad 

samt har brunt, kort hår och en naturlig hårfrisyr. Beträffande mannens kroppsspråk var det 

vanligast att han var stående och vänd mot betraktaren, dock med ett passivt kroppsspråk och 

utför ingen aktiv handling. Mannen har oftast ett allvarligt ansiktsuttryck och tittar rakt in i 

kameran. När det gäller bildspråket var det vanligast med när- och halvbilder i en parallell-

vinkel och reklambilden är för det mesta tagen i färg.  

 
Tabell 18: Den ideala mannen under åren 2003-2012 

Modellen: Vit man, 30-39 år 

 

Kroppen: Normalbyggd, ingen kroppsbehåring 

Välklädd 

 

Ansiktet och håret: Välrakad 

Brunt, kort & naturligt hår 

 

Kroppsspråk: Stående, vänd mot betraktaren 

Passivt kroppsspråk 

Allvarligt ansiktsuttryck 

Tittar rakt in i kameran 

 

Bildspråket: 

 

När- eller halvbild  

Parallell-vinkel 

Färg 

 

5.2 På vilket sätt har framställandet förändrats under 2000-talet? 

För att kunna besvara den andra frågeställningen om hur framställandet av maskulinitet och 

manlighetsideal har genomgått en förändring har jag tittat på och jämfört resultaten för varje år 

under tidsperioden 2003-2012.  
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5.2.1 Hur har reklamannonsernas bildspråk förändrats?  

I tabellerna 22-24 (se bilaga 2) jämförs bildspråket i reklamannonserna för varje år under 

tidsperioden 2003-2012. Resultatet visade dock att bildspråket i stort sett har varit liknande 

under hela tidsperioden, det finns inga tydliga tendenser på att det har skett en betydelsefull 

förändring under dessa år. Det finns dock några små undantag, exempelvis visar tabell 22 (se 

bilaga 2) att det finns tecken på att andelen extrem närbilder har minskat, år 2005 hade högst 

andel med 29,3 procent medan år 2012 hade noll procent extrem närbilder. Det fanns också 

tendenser som tyder på att andelen halvbilder har ökat, under 2003 förekom det 35,3 procent 

halvbilder medan det under 2012 hade ökat till 66,7 procent. Resultatet visade även att andelen 

helbilder har varierat kraftigt under denna tidsperiod och därför går det inte att tyda några 

tendenser huruvida det har skett någon förändring.  

 

5.2.2 Hur har porträtteringen av männen förändrats?   

I tabellerna 25-33 (se bilaga 2) jämförs de porträtterade männens ålder, etnicitet och utseende 

för varje år under tidsperioden 2003-2012. Även när det gäller valet av modell visar resultatet 

inte heller några tydliga tendenser på att det har skett någon större förändring kring 

porträtteringen av män och manlighetsideal. Generellt sett varierar siffrorna mellan åren men 

inte tillräckligt mycket för att kunna dra några giltiga slutsatser huruvida det har skett en tydlig 

förändring eller inte. 

 

Männens ålder och etnicitet 

Beträffande männens ålder och etnicitet visade tabell 25 (se bilaga 2) att åldersgrupperna 20-29 

och 30-39 var starkt överrepresenterade under varje år. Genom att jämföra varje år blir det ännu 

tydligare att män under 20 och över 40 år var väldigt underrepresenterade då det under flera av 

de undersökta åren inte ens förekom en endaste män i dessa två åldersgrupper. I tabell 26 går det 

inte att tyda några tendenser på att de färgade männen blir representerade allt oftare, under 2003 

förekom det 5,9 procent färgade män medan det under 2012 förekom 4,8 procent färgade män. 

Åren 2006, 2007, 2008, 2009 och 2011 förekom det inte en enda färgad man i de undersökta 

reklamannonserna. 
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Den manliga kroppen 

När det gäller männens kroppsbyggnad kan man i tabell 27 (se bilaga 2) se tendenser på att det 

har blivit vanligare med magra män, under 2003 förekom det inga magra män medan det under 

2012 hade ökat till 18,8 procent. Under de år där det skedde en ökning av magra män skedde det 

en minskning av de normalbyggda männen. Det finns inga tecken på att andelen muskulösa män 

har ökat eller minskat eftersom andelen under denna period har varierat kraftigt, exempelvis var 

det noll procent under år 2009 och 38,7 procent året därefter.  

 

Enligt tabell 28 (se bilaga 2) har det inte skett en stor förändring beträffande männens 

kroppsbehåring, tabellen visar att det i en viss mån förekom män med mycket kroppsbehåring i 

början av tidsperioden men inte alls under de sista fyra åren. Gällande män med ingen 

respektive lite kroppsbehåring har andelen män varierat mycket under varje år av tidsperioden, 

vilket innebär att det har skett en förändring mellan åren där det under ena året var vanligare 

med män utan kroppsbehåring medan det under nästa år var vanligare med män med lite 

kroppsbehåring. 

 

Männens utseende 

Gällande männens klädstil visade tabell 8 att det totalt sett var vanligast med välklädda män, 

även tabell 29 (se bilaga 2) visar att det under större delen av tidsperioden var vanligast med 

välklädda män. Endast vid två tillfällen, år 2003 och 2010, var det vanligast med vardagsklädda 

män. Beträffande avklädda män eller män i underkläder visar tabell 29 att det fanns vissa år då 

det förekom en relativt hög andel avklädda män, exempelvis år 2003 och 2006 då över 30 

procent av männen var avklädda. Dock var andelen avklädda män relativt låg under slutet av 

tidsperioden.  

 

Som det framkom i tabell 9 var det totalt sett vanligast med välrakade män, däremot visar tabell 

30 (se bilaga 2) att det har varit en konkurrens mellan de välrakade männen och männen med 

skäggstubb. Exempelvis var det under år 2003 vanligast med välrakade män medan det under år 

2012 var vanligast med orakade män. Beträffande män med skägg och/eller mustasch har 

andelen varit låg under varje år.   

 

I tabell 31 (se bilaga 2) framkommer det att majoriteten av männen har varit brunhåriga under 

nästan alla av åren, förutom ett år då det var fler män som var svarthåriga. Således har 
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mörkhåriga män varit överrepresenterade under hela tidsperioden. Tabell 32 (se bilaga 2) visar 

att det har varit vanligast att männen antingen har kort eller mellanlångt hår, dock har männen 

generellt sett haft kort hår under de flesta av åren.  Som det framkom i tabell 12 var det jämnt 

mellan antalet män med naturligt respektive stylat hår, tabell 33 visar att det i början av 

tidsperioden var vanligast att männen hade en naturlig hårfrisyr men att andelen män med stylat 

hår ökade avsevärt efter år 2005 och var vanligast under de fyra sista åren.  

 

5.2.3 Hur har männens kroppsspråk, ansiktsuttryck och blickriktning förändrats?   

I tabellerna 34-38 (se bilaga 2) jämförs de porträtterade männens kroppsspråk, ansiktsuttryck 

och blickriktning för varje år under tidsperioden 2003-2012. Även när det gäller männens 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och blickriktning visar inte resultatet att det har skett någon 

förändring utan har varit tämligen konstant under alla de undersökta åren.  

 

Kroppsspråk 

I tabell 34 och 35 (se bilaga 2) framkommer det att de porträtterade männen nästan uteslutande 

står upp med framsidan av kroppen vänd mot betraktaren under varje år. Tabell 36 (se bilaga 2) 

visar att andelen passiva män har varit större än andelen aktiva män under alla år.   

  

Ansiktsuttryck 

Beträffande männens ansiktsuttryck visar tabell 37 (se bilaga 2) att majoriteten av männen har 

antingen ett allvarligt och sammanbitet eller neutralt och intetsägande ansiktsuttryck, mellan 

åren varierar det vilket av dessa två ansiktsuttryck som är det vanligast förekommande. Andelen 

leende män var högst i början av tidsperioden.  

 

Blickriktning 

I tabell 17 framkom det att det totalt sett var vanligast att männen tittade in i kameran och mot 

betraktaren, tabell 38 (se bilaga 2) visar att detta stämmer för varje år förutom 2003 och 2011 då 

det var vanligast att männen tittade bort. I början av tidsperioden förekom det män som 

blundade vilket det inte gjorde under de sista fyra åren. 
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5.2.4 Sammanfattning 

Som nämnts ovan tyder inte resultatet på några större förändringar kring framställandet av män 

och manlighetsideal i de undersökta reklamannonserna. Den mest framträdande förändringen är 

att andelen magra män har ökat under de senaste åren, att det har blivit väldigt ovanligt med 

män som har mycket kroppsbehåring samt att det har blivit vanligare att männen har en 

välvårdad och stylad hårfrisyr.   
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6. Analys  

I detta kapitel analyseras resultatet av den insamlade empirin med utgångspunkt i uppsatsens 

teoretiska referensram samt tidigare forskning för att besvara undersökningens syfte och 

frågeställning.  

 

6.1 Hur framställs männen genom reklamannonsernas bildspråk? 

Hur reklambilderna är uppbyggda och konstruerade är som tidigare nämnts en viktig faktor för 

hur de tolkas och uppfattas av betraktarna (Carlsson och Koppfeldt 2008, 19). Därför är det 

högst relevant att titta närmare på hur reklamannonsernas bildspråk påverkar hur männen 

framställs och uppfattas. 

 

Bildutsnitt och bildvinklar: en nära relation mellan männen och betraktaren 

Resultatet visade att majoriteten av männen porträtterades i när- och halvbild och med en 

parallell-vinkel. Genom att framställa mannen som antingen nära eller långt ifrån betraktaren 

föreslår det olika förhållanden och nivåer av intimitet mellan betraktaren och den avbildade 

mannen. Kress och Van Leeuwen (2006, 141) framhåller att olika avstånd i bilder motsvarar 

olika nivåer av socialt avstånd som vi förhåller oss till i våra vardagliga interaktioner med andra 

människor. Detta innebär att användandet av närbilder antyder på en intim och personlig 

relation och att halvbilden antyder på en social relation medan helbilden innebär en mer 

avlägsen och distanserad relation mellan betraktaren och den betraktade (Kress och Van 

Leeuwen 2006, 148). Med utgångspunkt i denna teori är det därför rimligt att anta att resultatet 

av undersökningen tyder på att männen i dessa reklamannonser vanligast avbildas i när- och 

halvbild i syfte att knyta en relation mellan betraktaren och den avbildade mannen. Eftersom det 

är lättare för betraktaren att identifiera sig med den avbildade mannen om han befinner sig på 

nära håll än på ett längre avstånd (Eriksson och Göthlund 2004, 58). Även användandet av en 

parallell-vinkel underlättar för betraktaren att identifiera sig med de män som porträtteras i 

reklambilderna eftersom denna vinkel placerar betraktaren på en jämlik nivå med den avbildade 

mannen (Hirdman 2002, 49 samt Kress och Van Leeuwen 2006, 148).   

 

Med detta i åtanke är det lämpligt att dra paralleller till homosocialitet och den homosociala 

blicken som Hirdman (2002, 297) talar om, det vill säga när män tittar på andra män. Denna 

blick handlar nämligen allt som oftast om en önskan att vara som eller att kunna identifiera sig 
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med bilden av den ideala mannen som förmedlas i bland annat reklambilder. Med detta menar 

jag att användandet av när- och halvbilder samt en parallell-vinkel stärker det homosociala 

bandet och skapar en samhörighet för betraktaren, vilket kan få denna att lättare vilja identifiera 

sig med de män och manlighetsideal som förmedlas i reklamannonserna. För som Carlsson och 

Koppfeldt (2008, 11) skriver används modeller i reklambilder för att inspirera och agera som 

förebilder för hur betraktaren själv kan använda olika stilar, roller och produkter i sitt eget 

utforskande av identiteter och livsstilar. Det faktum att männen sällan porträtterades i en 

ovanifrån-vinkel kan förklaras med att denna vinkel framställer den avbildade som liten och 

sårbar, vilket också anses etablera en relation där betraktaren får en symbolisk makt över den 

avbildade (Hirdman 2002, 49). Att männen sällan porträtteras i en ovanifrån-vinkel kan således 

bero på att en underställd man inte anses vara en effektiv förebild. Om en man däremot 

porträtteras i en underifrån-vinkel framstår han som betydelsefull och respektingivande, vilket 

fungerar bättre för en förebild.   

 

Användandet av färger: intimitet och distans  

Förutom bildutsnitt och bildvinklar påverkar även användandet av färger hur de porträtterade 

männen framställs och uppfattas. Resultatet av undersökningen visade att det var vanligast att 

männen porträtterades i färg. Användandet av färgbilder kan öka intrycket av närhet till den 

avbildade mannen medan en svartvitbild kan användas för att skapa en känsla av distans mellan 

betraktaren och den avbildade mannen (Hirdman 2008, 105). Färg anses öka intrycket av närhet 

eftersom den avbildade mannen levandegörs med hjälp av bland annat hudfärg, ögonfärg och 

hårfärg (Hirdman 2002, 253). Eftersom resultatet visade att det var vanligast med färgbilder 

tyder även detta på att männen framställs på ett sätt som underlättar för betraktaren att 

identifiera sig med de avbildade männen.    

 

Dock visade resultatet att även svartvita reklambilder förekom relativt ofta, ungefär en tredjedel 

av alla reklamannonser var i svartvitt. Detta är något som Hirdman (2008, 105) föreslår skapar 

distans mellan betraktaren och de avbildade männen, vidare menar hon att porträtteringen av 

män i svartvita bilder understryker det faktum att män inte ska ses som begärliga blickfång. 

Följaktligen är det rimligt att anta att användandet av svartvita reklambilder sätter en distans så 

att porträtteringen av männen inte ska upplevas allt för intimt. Detta kan vara anledningen till 

varför mer än hälften av alla extrem närbilder och en tredjedel av alla närbilder var i just 

svartvitt medan majoriteten av hel- och halvbilderna var i färg (se tabell 39, bilaga 2).  
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Färger kan även ha olika symboliska betydelser, exempelvis förknippas ljusa färger ofta med 

kvinnlighet medan mörkare färger förknippas med manlighet (Bergström 2009, 257). Resultatet 

av de undersökta reklamannonserna visade att mörka och kalla färger förekom i en högre grad 

än ljusa och varma färger. En anledning till detta kan vara att reklammakarna använder mörkare 

färger för att attrahera män och för att legitimera skönhetsprodukter som något maskulint, vilket 

enligt normer i samhället annars är feminint laddade (McNeill och Douglas 2011, Mason 2002).   

 

6.2 Hur framställs maskuliniteter och manlighetsideal?   

Val av manlig modell: etnicitet och ålder 

Resultatet visar tydliga mönster kring vilka modeller som används i de undersökta 

reklamannonserna. Den vita västerländska mannen är tydligt överrepresenterad i dessa 

reklamannonser. Detta kan kopplas samman med Connells teori om den hegemoniska 

maskuliniteteten, det vill säga den maskulinitet som i en kultur anses representera den ideala 

mannen (Connell 2005, 77). I vår kultur anses den hegemoniska maskuliniteten representeras av 

en vit västerländsk, medelålders och heterosexuell man (Fagerström och Nilsson 2008, 19). 

Enligt denna teori anses den man som är icke-vit, icke-medelålders och icke-heterosexuell som 

en ofullgången man (Fagerström och Nilsson 2008, 20). Att de färgade männen är starkt 

underrepresenterade i reklamannonserna kan därmed förklaras med att maktordningar och 

kulturella normer i vårt samhälle säger att den färgade mannen är underordnad den 

västerländska hegemoniska maskuliniteten.  

 

Beträffande modellens uppskattade ålder visade resultatet att åldersgrupperna 20-29 och 30-39 

år var starkt överrepresenterade medan det sällan förekom män under 20 eller över 40 år. Som 

nämnts ovan anses den hegemoniska maskuliniteten representeras av en medelålders man, vilket 

är en man som befinner sig mellan ungdom och ålderdom och någonstans mellan 40 och 60 år 

(www.collinsdictionary.com). Med tanke på detta kan det tänkas förvånande att resultatet visade 

att män över 40 år förekom i en så pass liten omfattning. Dock kan detta förklaras med att 

målgruppen för Café är män i åldrarna 20-40 år, därmed är det rimligt att även 

reklamannonserna riktar sig till män mellan 20-40 år. Genom att använda modeller i samma 

ålder som målgrupper är det lättare att fånga deras uppmärksamhet eftersom de lättare kan 

relatera till och identifiera sig med modeller som är i sin egen ålder. En 20-årig man har 
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antagligen svårt att relatera till en man över 50 år. En annan anledning till att unga män 

förekommer oftare än äldre män i dessa reklamannonser är att den unga, och ofta metrosexuella, 

mannen är skönhetsindustrins nya heta konsument (Hirdman 2008, 12). Resultatet visar tydligt 

att reklamannonser för skönhetsprodukter väldigt sällan riktar sig till äldre män. Detta skulle 

kunna förklaras med generationsskillnader, att många män tillhör en mer traditionell 

maskulinitet där användandet av skönhetsprodukter inte är lika legitimt som för de nya och 

yngre formerna av maskulinitet (McNeill och Douglas 2011). 

 

Den metrosexuella mannen 

Resultatet visade att det var väldigt vanligt förekommande att de män som porträtterades i de 

undersökta reklamannonserna var välvårdade (det vill säga saknade både ansiktsbehåring och 

kroppsbehåring), välklädda, smala eller normalbyggda samt hade stylat hår. Resultatet visar 

således tydliga tecken på det som Ekman (1995, 164-165) menar när han skriver att 

framställningen av män har börjat feminiserats samt att dagens manlighetsideal anses vara mer 

ytligt än tidigare eftersom det läggs en allt större betoning på mäns utseende och klädval. Vidare 

tolkar jag resultatet som att den metrosexuella mannen, det vill säga en man som är estetiskt 

medveten och mån om sitt utseende (Carlsson och Koppfeldt 2008, 150), är en vanligt 

förekommande maskulinitet i dessa typer av reklamannonser. Simpson (2002) beskriver den 

typiska metrosexuella mannen som en ung man vilket överensstämmer med resultatet eftersom 

unga män, som tidigare nämnts, var överrepresenterade i de undersökta reklamannonserna.   

 

Detta är även något som överensstämmer med den tidigare forskningen av Ricciardelli et al. 

(2010) som i sin undersökning av maskuliniteter i manliga livsstilsmagasin fann att 

metrosexualiteten var den vanligaste förekommande maskuliniteten, vilket de menade var 

förväntat med tanke på livsstilsgenren. Med tanke på att denna undersökning är inriktad på 

maskulinitet i samband med manliga skönhetsprodukter var det relativt förväntat att det skulle 

förekomma många metrosexuella män i dessa reklamannonser.  

 

Den sexualiserade och objektifierade mannen 

Resultatet visade att majoriteten av männen är påklädda men samtidigt visade resultatet även 

tydligt att det förekommer män som är mer eller mindre avklädda, ungefär en fjärdedel av de 

undersökta reklamannonserna skildrade män i antingen underkläder eller helt avkläda. Att män 

porträtteras som avklädda eller objektifierade i syfte att bli betraktade är enligt van Zoonen 
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(1994, 97) något ovanligt medan Ekman (1995, 164) menar att det blir vanligare att män 

porträtteras som sexualiserade och objektifierade. Även Fagerström och Nilsson (2008, 59) 

argumenterar för att manskroppen allt oftare presenteras som blickfång och som sexualiserade 

objekt i reklambilder, speciellt i reklam för exempelvis parfym, tvål eller schampo. Resultatet av 

undersökningen bekräftar således det som Ekman samt Fagerström och Nilsson skriver om, det 

vill säga att det under 2000-talet är relativt vanligt förekommande att män porträtteras avklädda 

och som sexualiserade blickfång. Dock bekräftar resultatet enbart Fagerström och Nilssons 

(2008, 59) påstående om att detta är vanligt förekommande i reklamannonser för parfym och 

skönhetsprodukter, detta stämmer nödvändigtvis inte med reklamannonser för andra 

produktkategorier.  

 

Resultatet visade som sagt att det förekom avklädda män i ungefär en fjärdedel av de undersökta 

reklamannonserna. Men om man istället tittar på hur många av männen som visade någon form 

av synlig hud (se tabell 40, bilaga 2) var det bara en tredjedel av männen som inte visade någon 

naken hud alls. Ungefär en fjärdedel av alla påklädda män hade en uppknäppt krage eller en 

urringad tröja som exponerade en del av bröstkorgen och ungefär en tiondel hade en helt 

uppknäppt skjorta, kavaj etc. som exponerade både bröstkorgen och magen. Således tyder 

resultatet på att även om männen inte är helt nakna är det vanligt att de ändå exponerar en del av 

kroppen för betraktaren. Detta tyder på det Eriksson och Göthlund (2004, 76) skriver om att 

exponeringen av den manliga kroppen allt för ofta kräver en godtagbar ursäkt. Det vill säga att 

det anses lämpligare att synliggöra en del av kroppen istället för att exponera hela mannens 

avklädda kropp.  

 

Resultatet tyder även på att mannens kroppsbyggnad har betydelse för hur avklädd mannen 

porträtteras, de muskulösa männen porträtterades avklädda i en större omfattning än de magra 

och normalbyggda männen (se tabell 41, bilaga 2). Detta ligger i linje med det Eriksson och 

Göthlund (2004, 76) skriver om att muskulösa kroppar exponeras oftare som objekt att åtras av 

både manliga och kvinnliga blickar. Beträffande kroppsspråket var det fler avklädda män än 

påklädda män som porträtterades med ett aktivt kroppsspråk, dock hade majoriteten av männen 

ett passivt kroppsspråk (se tabell 45, bilaga 2). Tittar man vidare på vilken kroppsställning som 

är vanligast för de avklädda männen visar resultatet att en fjärdedel av de avklädda männen 

porträtteras i en liggande ställning (se tabell 43, bilaga 2). En liggande ställning antyder 
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vanligtvis på passivitet, detta är då något som tyder på att många av de avklädda männen 

porträtteras som passiva blickfång.  

 

Resultatet pekade även på att det var vanligast att de avklädda männen porträtterades med ett 

leende samt att den största delen av männen som porträtterades med ett sensuellt ansiktsuttryck 

var avklädda (se tabell 42, bilaga 2). Ett leende får den avbildade mannen att framstå som mer 

inbjudande, lättillgänglig och oproblematisk, vilket anses etablera en relation mellan betraktaren 

och den avbildade mannen (Hirdman 2002, 49). Detta kan således vara ett tecken på 

objektifiering, att mannen inbjuder till att bli betraktad.  

 

Resultaten visade även att det var vanligare att de avklädda männen porträtterades oftare i 

svartvit än de påklädda männen (se tabell 44, bilaga 2), som tidigare nämnts är den svartvita 

bilden ett sätt att skapa distans mellan den avbildade mannen och betraktaren. Detta kan då ligga 

i linje med det som Hirdman (2008, 105) skriver om att porträtteringen av män i svartvita bilder 

understryker det faktum att män inte ska ses som begärliga blickfång. Det vill säga att 

användandet av svartvita bilder sätter en distans så att porträtteringen av männen inte ska 

upplevas allt för intimt.  

 

Männens kroppsspråk 

Resultatet av undersökningen visade tydligt att majoriteten av männen tolkades ha ett passivt 

kroppsspråk i den meningen att männen inte utförde en aktiv handling. Detta ligger inte i linje 

med det van Zoonen (1994, 98) skriver om att vi lever i ett samhälle där egenskaper som styrka 

och aktivitet förknippas med män och maskulinitet medan egenskaper som svaghet och 

passivitet förknippas med kvinnor och femininitet. Även Eriksson och Göthlund (2004, 77) 

menar att det är vanligast med bilder där män framställ som aktiva och agerande subjekt medan 

kvinnor i en större utsträckning framställs som passiva objekt. Resultatet ligger mer i linje med 

det Ekman (1995, 93) skriver om att reklambildernas nya mansideal är en mjuk, passiv och 

kroppsmedveten man. Ekman (1995, 93) menar också att reklamen har blivit mer jämställd och 

att maskuliniteten börjar närma sig femininiteten, det vill säga att män i en större utsträckning 

presenteras på ett liknande sätt som kvinnor. I detta fall att även männen framställs som passiva.  

 

Dock menar Eriksson och Göthlund (2004, 80) att det är ett återkommande fenomen i dagens 

bilder av män; att de vid första anblicken ger intryck av att ha en passiv kroppsställning men 



 
 

 

  46 (67) 
 

som vid närmare betraktande visar sig innehålla exempelvis spända muskler eller andra tecken 

på aktivitet. Eftersom männen tolkades som aktiva eller passiva med hänsyn till om de utförde 

en aktiv handling eller inte så kan mer subtila tecken på aktivitet ha missats och tolkats som 

passivitet. 

 

Männens blickriktning 

I resultatet fann jag att majoriteten av männen i de undersökta reklamannonserna riktade blicken 

mot kameran och sökte ögonkontakt med betraktaren. Enligt van Zoonen (1994, 101) tenderar 

män att antingen rikta blicken mot betraktaren för att medvetet möta den betraktades blick eller 

vända bort blicken vilket uttrycker en avsaknad av intresse för betraktaren. Hirdman (2002, 52) 

menar att ögonkontakt kan indikera ett mer jämbördigt förhållande mellan betraktaren och den 

avbildade eftersom personen på bilden tittar tillbaka på betraktaren. Med utgångspunkt i dessa 

två resonemang kring blickriktningar tolkar jag att resultatet tyder på att den mötande blicken 

används för att etablera en jämlik relation mellan den avbildade mannen och betraktaren. När 

mannen har ansiktet vänt mot kameran kan betraktaren se den avbildade mannens ögon, vilket 

är något som brukar ses som själens centrala punkt för känslor, personlighet och karaktär. 

Således kan ögonkontakten etablera en illusion av intimitet och kommunikation mellan den 

avbildade mannen och betraktaren (Hirdman 2002, 52). Till skillnad från den bortåt vända 

blicken tyder denna ögonkontakt på att den avbildade mannen visar ett intresse för betraktaren 

(van Zoonen 1994, 101). Resultatet visade även att majoriteten av männen porträtteras med 

kroppen och ansiktet vänd mot betraktaren, vilket även detta inbjuder till engagemang och 

involvering med den avbildade mannen (Hirdman 2002, 260).  

 

Resultatet av denna undersökning överensstämmer dock inte med det som Hirdman (2002, 255) 

fann i sin undersökning av Fib Aktuellt; nämligen att män sällan riktade blicken mot betraktaren 

utan ägnar istället sin uppmärksamhet åt andra saker och etablerar således inte en personlig 

relation till betraktaren. Dock undersökte Hirdman tidningens bilder i artiklar och reportage 

medan denna undersökning fokuserade på bilder i reklamannonser, som oftast syftar till att 

etablera en relation mellan betraktaren och den avbildade mannen för att sälja en produkt. Det är 

därför rimligt att dessa olika typer av bilder framställer männen på olika sätt.  
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Männens ansiktsuttryck 

Resultatet visade att det var vanligast att männen porträtterades med ett allvarligt och 

sammanbitet ansiktsuttryck samt att det var ovanligt att de porträtterades med ett inbjudande 

leende. Detta ligger i linje med det som Eriksson och Göthlund (2004, 78) skriver om att det är 

en vanlig stereotypisk manlig uppsyn, det vill säga att män porträtteras med en allvarlig min 

med sammanbitna käkar. Resultatet stämmer även överens med tidigare forskning, Hirdman 

(2002, 76) fann i sin undersökning att männen porträtterades med allvarliga och ibland bistra 

ansiktsuttryck medan kvinnorna porträtterades med inbjudande leenden. Schroder och Zwick 

(2004, 21) påstår dessutom att män som tittar mot betraktaren sällan har ett inbjudande leende, 

vilket kvinnor oftast har. Resultatet överensstämmer väl med detta påstående eftersom 

majoriteten av de porträtterade männen tittade mot betraktaren med ett allvarligt ansiktsuttryck.  

 

Detta stämmer dock inte riktigt överens med mycket av det övriga resultatet som tyder på att 

männen i dessa reklamannonser generellt sett framställs på ett sätt som etablerar en relation 

mellan den avbildade mannen och betraktaren. Med tanke på det övriga resultatet är det rimligt 

att anta att andelen män som porträtterades leende skulle ha varit större eftersom att ett leende 

ansiktsuttryck får den avbildade att framstå som mer lättillgänglig och oproblematisk samt 

etablerar en relation mellan betraktaren och den avbildade (Hirdman 2002, 49). Att majoriteten 

av männen antingen hade ett allvarligt och sammanbitet eller neutralt och intetsägande 

ansiktsuttryck kan tolkas vara ett tecken på en traditionell manlighet med betoning på 

känslokontroll (Ekman 1995, 170). Detta allvarliga ansiktsuttryck kan även vara ett sätt att 

undvika homosexuella anspelningar.  

 

6.3 På vilket sätt har maskuliniteten förändrats under 2000-talet?   

Den föränderliga maskuliniteten?  

Genus är föränderligt i den mening att genusidentiteter, som maskuliniteter, förändras över tid 

och varierar mellan olika kulturer (Carlsson och Koppfeldt 2008, 149). Som tidigare diskuterats 

är medier och reklam en viktig del i denna process eftersom de förmedlar olika strukturer, 

maktordningar och identiteter som stegvis införlivas i samhälleliga och kulturella normsystem 

(Fagerström och Nilsson 2008, 52). Med anledning av att genusidentiteter är föränderliga och 

påverkas av de bilder som förmedlas i medier och reklam är det intressant att titta närmare på 

huruvida de genomgår en förändring eller upprepas och bevaras. Som tidigare nämnts skrev 
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Ekman (1995, 164) redan under 1990-talet att medierna började feminisera, sexualisera och 

objektifiera männen. För fem år sedan skrev Harrison (2008, 55) att begreppet manlighet 

genomgår en betydande social förändring som har medför att många män ändrar uppfattning om 

vad det innebär att vara en man, det traditionella begreppet maskulinitet har ifrågasatts av en 

genomträngande spridning av metrosexuella attityder och rutiner. Med anledning av detta ansåg 

jag att det var rimligt att anta att det skulle gå att se tecken på att framställningen av 

maskulinitet och manlighetsideal genomgick en förändring mot det mer feminina. Därför valde 

jag att titta närmare på hur framställningen av maskulinitet förändrades under de senaste tio åren 

(2002-2012).  

 

Dock tyder inte resultatet på att framställningen av män och maskulinitet har genomgått en 

betydelsefull förändring i de undersökta reklamannonserna. Resultatet visar att siffrorna 

generellt sett har varierat mellan åren men inte tillräckligt för att kunna dra någon giltig slutsats 

huruvida det har skett någon förändring eller inte. Som nämnts ovan skrev Ekman under 1990-

talet att mediernas framställning av män genomgick en förändring, således är det rimligt att anta 

att stora delar av denna förändring redan har skett och att framställningen av männen i de 

undersökta reklamannonserna är resultatet av denna förändring. Det vill säga att även männen 

framställs som feminiserade, sexualiserade och objektifierade.   

 

Som Hirdman (2002, 8) talar om är tidningens syn på sina läsare avgörande för tidningens 

tilltal, innehåll och utformning. Samma sak borde rimligen gälla för reklamen i tidningen, det 

vill säga att reklammakarna har en bild av tidningens läsare. Att det inte har skett någon 

omfattande förändring kan även till en viss del vara en följd av tidningens målgrupp, Café 

beskriver sig som ”den moderna mannens bästa vän” och riktar sig till män som bland annat har 

ett intresse för mode och trender (www.aller.se). Således riktar sig Café till den moderna 

mannen och detta faktum har sannolikt en påverkan på hur männen inuti tidningens framställs. 

För att attrahera och fånga läsarnas uppmärksamhet behöver reklammakarna porträttera männen 

på ett sätt som läsarna kan eller önskar kunna identifiera sig med. Det vill säga att 

framställningen av männen speglar den idealistiska manliga läsaren, som enligt resultatet är mer 

ensidig än mångsidig.    
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7. Diskussion och slutsats 

7.1 Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att titta närmare på hur maskulinitet och manlighetsideal 

framställs i samband med reklam för skönhetsprodukter som tidigare enbart har varit riktade till 

kvinnor och som enligt existerande normer fortfarande ofta anses vara feminint laddade. Utifrån 

uppsatsens syfte låg följande frågeställningar till grund för undersökningen: 

 

- Hur har maskulinitet och manlighetsideal framställts i reklamannonser för 

skönhetsprodukter under de senaste tio åren? 

- På vilket sätt har framställandet av maskulinitet och manlighetsideal förändrats 

under denna tidsperiod?  

 

Som diskuterades i inledningen av uppsatsen har dagens massmedier en betydande roll för hur 

vi definierar vår omgivning samt hur vi definierar oss själva och vilka vi är. Massmediernas 

framställning av män och kvinnor påverkar därför även våra föreställningar om hur män och 

kvinnor bör se ut eller vara för att bli en del av den verklighet som förmedlas (Kleberg 2006). 

Genom att titta närmare på och analysera dessa framställningar är ett sätt att få förståelse för 

våra samtidiga värderingar kring kön och vad det innebär att vara en man eller kvinna (Carlsson 

och Koppfeldt 2008, 11). Som tidigare nämnts har det i dag blivit allt vanligare att män 

konsumerar skönhetsprodukter i en större omfattning än tidigare samt har blivit mer måna om 

att vårda sitt utseende. Tidigare forskning har dessutom noterat att det finns en konflikt mellan 

mäns konstruktion av självidentitet och konsumtion av skönhetsprodukter, många män upplever 

det svårt att leva upp till och balansera förväntningarna om maskulinitet med de sociala 

förväntningarna kring utseende (McNeill och Douglas 2011). Det är ett faktum att många män 

påverkas av de ideal som förmedlas i medier och reklam, därför har det varit intressant att titta 

närmare på hur män framställs i reklamannonser för skönhetsprodukter riktade till män och hur 

det påverkar synen på maskulinitet och manlighetsideal.  
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Hur har maskulinitet och manlighetsideal framställs i reklamannonser för skönhets-

produkter under de senaste tio åren?  

För att kunna besvara den första frågeställningen undersökte jag både hur männen framställdes 

genom reklamannonsernas bildspråk samt de porträtterade männens ålder, etnicitet och utseende 

samt kroppsspråk, ansiktsuttryck och blickriktning.  

 

Efter att ha tittat närmare och analyserat reklamannonserna upptäckte jag att en väldigt stor del 

av de utvalda reklamannonserna visade samma generella mönster beträffande hur männen 

porträtterades och hur reklamannonserna var uppbyggda. Det går även att dra slutsatsen att det 

inte förekom mångsidiga representationer, exempelvis var både flera åldersgrupper och 

etniciteter i stort sett exkluderade i de utvalda reklamannonserna. Resultatet visade tydligt att 

reklammakarna använder sig av liknande modeller i reklamannonserna, majoriteten av 

modellerna var en ung västerländsk man med en normalbyggd kropp som saknade 

kroppsbehåring. Även utseendemässigt fanns det många likheter; majoriteten av modellerna var 

välklädda, välrakade samt hade brunt, kort hår och en naturlig eller stylad hårfrisyr. Mycket av 

resultatet tyder även på att metrosexualitet var den vanligast förekommande maskuliniteten. 

Detta var dock relativt förväntat med tanke på att undersökningen handlade om maskulinitet i 

samband med skönhetsprodukter, den metrosexuella mannen anses nämligen vara väldigt mån 

om sitt utseende och således en viktig målgrupp för just manliga skönhetsprodukter.  

 

Hirdman (2008, 14) skriver om repetitiva bilder där vi får se samma budskap om och om igen 

vilket hon menar får relationer mellan grupper av olika kön, klass, och etnicitet att framstå som 

familjära och naturliga eftersom de ständigt upprepas. Således framstår reklamannonsernas 

repetitiva framställningar av män och manlighetsideal som mer naturliga och eftersträvansvärda 

än andra mindre förekommande framställningar av män, detta kan då leda till att vissa män och 

manlighetsideal blir utelämnande eller underordnade. Följaktligen finner jag tecken på 

hegemoni i resultatet, med detta menar jag att det fanns en viss form av maskulinitet som 

framställs vara det ideala sättet att vara en man på. Den hegemoniska maskuliniteten har 

nämligen en förmåga att anpassa sig till olika sociala sammanhang och förblir dominerande på 

grund av sin förmåga att anpassa sig till nya former av maskulinitet (Ricciardelli et al. 2010, 

77). Med anledning av detta tyder resultatet på att den hegemoniska maskulinitet som förmedlas 

genom reklamannonserna i Café uttrycks genom den metrosexuella mannen, eftersom resultatet 

visade att denna maskulinitet var den vanligaste förekommande.    
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Med tanke på att tidigare forskning tyder på att bilden av män och maskulinitet har genomgått 

en förändring under de senaste decennierna där männen har börjat feminiseras, objektifieras och 

sexualiseras, har det varit intressant att undersöka hur maskulinitet framställs i samband med 

mer feminina produkter. Som tidigare nämnts visar resultatet tydliga tecken på att det 

förekommer reklamannonser där män porträtteras som mer feminina, det var inte heller ovanligt 

att män porträtterades som objektifierade och sexualiserade. Resultatet stärker därmed 

påståendet av Fagerström och Nilsson (2008, 45) om att det inte längre är ovanligt att se 

reklambilder som porträtterar avklädda, idealiserade och retuscherade män. Tidigare forskning 

visade även att kvinnokroppen ofta används som blickfång i reklam för att fånga betraktarens 

uppmärksamhet med hjälp av sin attraktiva kropp och utseende, denna uppmärksamhet ska 

sedan överföra ett intresse till den produkt som marknadsförs (Fagerström och Nilsson 2008, 

50-51). Resultatet visar således att detta numera även gäller män och att den manliga kroppen 

används som blickfång i reklamsammanhang.  

 

Efter att ha tittat närmare på reklamannonserna är det mycket som tyder på att en stor del av 

männen framställ på ett sätt som kan tolkas stärka det homosociala bandet mellan betraktaren 

och den avbildade mannen. Framför allt på grund av hur reklambilderna är konstruerade, som 

tidigare nämnts porträtteras majoriteten av männen i en när- eller halvbild och med ett 

parallellperspektiv vilket anses etablera en relation mellan betraktaren och den avbildade 

mannen. Det är nämligen lättare för betraktaren att identifiera sig med den avbildade mannen 

om han befinner sig på nära håll och på en jämlik nivå (Eriksson och Göthlund 2004, 58). Den 

manliga homosocialiteten handlar om att kunna identifiera sig med eller känna igen sig i den 

ideala bild av maskulinitet som förmedlas (Hirdman 2002, 20). Både reklamannonsernas 

bildspråk och männens kroppsspråk samt blickriktning kan tolkas stärka det homosociala bandet 

och skapa en samhörighet för betraktaren vilket kan få honom att lättare identifiera sig med de 

män och manlighetsideal som förmedlas i reklamannonserna. Männen i reklamannonserna 

används för att inspirera hur betraktaren själv kan använda exempelvis olika stilar, roller eller 

produkter i sitt utforskande av självidentiteten.  
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På vilket sätt har framställandet av maskulinitet och manlighetsideal förändrats 

under denna tidsperiod?  

För att kunna besvara den andra frågeställningen undersökte och jämförde jag resultaten för 

varje år under tidsperioden 2003-2012. Dock visade resultatet inte tecken på några omfattande 

förändringar i de undersökta reklamannonserna. En förklaring till detta skulle kunna vara att 

reklamen i tidningen speglar den ideala läsaren eftersom Café riktar sig till den moderna 

mannen med ett intresse för trender och mode, det vill säga en man som är mån om sitt 

utseende. Detta tror jag kan ha en inverkan på hur männen i tidningen framställs, eftersom 

reklammakarna behöver attrahera och fånga läsarnas uppmärksamhet genom att porträttera 

männen på ett sätt som läsarna kan eller önskar kunna identifiera sig med. Att det inte har skett 

någon omfattande förändring kan således bero på att reklamannonsernas framställning av män 

och manlighetsideal speglar den ideala läsaren, som enligt resultatet är mer ensidig än 

mångsidig.   

 

7.2 Slutsats 

Denna uppsats syftade till att undersöka och uppmärksamma hur maskulinitet och manlighets-

ideal framställs i reklamannonser för produkter som traditionellt anses vara feminint laddade, 

samt om det går att se tecken på huruvida framställandet av män har genomgått en betydande 

förändring under de senaste åren. Kortfattat visar resultatet av studien följande: 

  

- Framställningen av män var inte mångsidig, många av reklamannonserna visade 

samma generella mönster: en vit, ung västerländsk man med en normalbyggdkropp 

som saknade kroppsbehåring. Vidare var majoriteten av männen välklädda, välrakade 

samt hade brunt, kort hår och en naturlig eller stylad hårfrisyr. Detta tyder även på att 

metrosexualitet var den vanligaste förekommande maskuliniteten.  

- Reklamannonserna visade också ett generellt mönster: en när- eller halvbild ur en 

parallell-vinkel där mannen porträtteras i färg och stående med framsidan av kroppen 

vänd mot betraktaren.  

- Identifikation och homosocialitet är viktiga för framställandet av män i 

reklamannonser för manliga skönhetsprodukter.  

- Tidigare forskning visar att begreppet maskulinitet och de manliga representationerna 

i medierna har genomgått omfattande förändringar under de senaste decennierna. 
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Dock visar denna studie inga tecken på att framställningen av män och 

manlighetsideal har genomgått någon betydelsefull förändring i de undersökta 

reklamannonserna. Däremot visade resultaten tecken på feminisering, sexualisering 

och objektifiering i framställandet av män och maskulinitet.  

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

I denna undersökning tittade jag på hur maskulinitet och manlighetsideal framställdes under 

åren 2003-2012. Då resultatet visade att det inte hade skett någon stor förändring kring 

framställandet skulle det vara intressant att titta på en längre och mer omfattande tidsperiod 

istället, förslagsvis från 20-30 år tillbaka i tiden. Det skulle också vara lämpligt att titta på flera 

tidskrifter och magasin som riktar sig till olika typer av manliga målgrupper. Det skulle även 

vara intressant att inkludera ett kvinnligt livsstilsmagasin och titta på hur kvinnor framställs i 

reklamannonser för skönhetsprodukter och jämföra om de manliga och kvinnliga 

reklamannonserna har blivit mer jämställda.  

 

Då den kvantitativa innehållsanalysen enbart ger resultat i form av statistik och generella 

mönster skulle det också vara intressant att genomföra en kvalitativ studie i form av textanalyser 

eller semiotiska bildanalyser för att gå ner på djupet och göra mer omfattande analyser kring hur 

maskulinitet och manlighetsideal framställs.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Kodschema 

 

V1 ID-nummer (år-månad-sida) 

Används för att identifiera varje reklamannons. Skrivs som exempelvis: 2013-apr-023 

 

V2 Årtal 

Används för att identifiera vilket år reklamannonsen publicerades. Skrivs som exempelvis: 2013 

 

Reklamannonsen: 

Nedanstående variabler beskriver reklamannonsens manifesta form och innehåll.  

 

V3 Produkt  

Vad är det för typ av produkt i reklamannonsen? Används för att identifiera vilken typ av 

produkt som marknadsförs i reklamannonsen. Hudvård avser produkter som hudkräm, 

ansiktskräm och liknande kroppsvårdsprodukter. Hårvård avser produkter som schampo, 

balsam, hårstyling, inpackningar och hårfärg. Rakning avser produkter som rakhyvlar, 

rakkrämer och aftershave. Kombination avser om det förekommer flera av ovanstående 

produkter. Övrigt avser skönhetsprodukter som inte räknas till någon av ovanstående 

produktgrupper, exempelvis deodoranter.    

1. Hudvård  

2. Hårvård  

3. Parfym 

4. Rakning 

5. Kombination 

9. Övrigt 

 

V4 Storlek 

Vilken storlek har reklamannonsen?  

1. Halvsida 

2. Helsida 

3. Dubbelsida 

9. Annat 

 

V5 Bildutsnitt 

Vilket avstånd är det mellan mannen och kameran/betraktaren? Extrem närbild innebär att 

bilden endast visar mannens ansikte i detalj. Närbild innebär att bilden visar mannens huvud 

och skuldror. Halvbild innebär att halva mannens kropp och en stor del av bakgrundsmiljön 

visas. Helbild innebär att hela mannens kropp och mycket av bakgrundsmiljön visas.   

1. Extrem närbild 

2. Närbild 
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3. Halvbild 

4. Helbild 

 

V6 Kameravinkel 

Från vilken vinkel är bilden tagen? Framifrån avser en vinkel där mannen och betraktaren 

hamnar i ett parallellperspektiv. Underifrån avser en vinkel där mannen framställs som stor och 

med auktoritet. Ovanifrån avser en vinkel där mannen framställs som liten och undergiven.  

1. Framifrån 

2. Underifrån 

3. Ovanifrån 

 

V7 Färger 

Vad är det för färger i bilden? Svartvit avser om hela eller huvuddelen av reklambilden är i 

svartvitt. Sepia avser om hela eller största delen av bilden har en brunaktig färgton. Neutrala 

färger avser om hela eller största delen av bilden har en neutral färgton som varken är ljus eller 

mörk. Ljusa/varma färger avser som hela eller största delen av bilden har ljusa eller varma 

färger, exempelvis rödaktiga- eller gulatoner. Mörka/kalla färger avser om hela eller största 

delen av bilden har mörka eller kalla färger, exempelvis blåaktiga färgtoner. Starka färger avser 

om hela eller största delen av bilden har starka färger med en hög kontrast.  

1. Svartvit 

2. Sepia 

3. Neutrala färger  

4. Ljusa/ varma färger  

5. Mörka/kalla färger  

6. Starka färger 

 

V8 Miljö 

Vilken miljö är bilden tagen i? Fotostudio innebär att bakgrunden är neutral och oftast 

helfärgad. Inomhus innebär att bakgrunden består av exempelvis väggar, golv och möbler eller 

annat som förknippas med inomhus. Utomhus, stadsmiljö innebär att bakgrunden består av 

miljöer som är typiska för städer, exempelvis hus, tegelväggar eller gator. Utomhus, landskap 

innebär att bakgrunden består av typiska landskapsmiljöer som exempelvis fält, berg, skogar 

eller sjöar. Annan miljö avser om ingen av ovanstående alternativ passar.   

1. Fotostudio 

2. Inomhus 

3. Utomhus, stadsmiljö  

4. Utomhus, landskap 

9. Annan miljö 

 

V9 Samspel 

Vilka är med i bilden? Reklamannonser som inkluderar mer än en man väljs bort.  

1. En ensam man 
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2. En man tillsammans med en eller flera kvinnor 

3. En man tillsammans med ett eller flera barn 

4. En man tillsammans med ett eller flera djur  

  

Mannen: 

Nedanstående variabler beskriver hur mannen framställs i reklamannonsen. 

 

V10 Ålder 

Vilken är mannens uppskattade ålder? Används för att identifiera vilken åldersgrupp mannen 

uppfattas tillhöra. Om det av någon anledning är svårt att uppskatta mannens ålder väljs 0, 

Odefinierbar.  

0. Odefinierbar 

1. Under 20 

2. 20-29 

3. 30-39 

4. 40-49 

5. Över 50 

 

V11 Etnicitet 

Vad har mannen för etnicitet?  

1. Vit 

2. Färgad 

 

V12 Porträtteringen 

Vem porträtterar mannen? Känd person avser som det tydligt framkommer i reklamannonsen att 

mannen är en känd person, exempelvis en musiker, skådespelare eller idrottare. Modell avser 

om det inte förekommer att mannen i reklamannonsen är en känd person, mannen är bara en 

modell.  

1. Känd person 

2. Modell 

 

Mannens kropp: 

V13 Kroppsposition 

Hur är mannens kropp positionerad? Vänd mot betraktaren innebär att mannen står med 

framsidan av kroppen vänd mot kameran. Står med sidan mot betraktaren innebär att mannen 

står med sidan av kroppen vänd mot kameran.  Står med ryggen vänd mot betraktaren innebär 

att mannen står med ryggen vänd mot kameran, exempelvis kan mannen titta över axeln. Om 

mannen inte har en synlig kropp väljs 0, Ingen synlig kropp. 

0. Ingen synlig kropp 

1. Vänd mot betraktaren 

2. Står med sidan mot betraktaren 

3. Står med ryggen vänd mot betraktaren  
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V14 Kroppsställning 

Vad har mannen för kroppsställning? Om mannen inte har en synlig kropp väljs 0, Ingen synlig 

kropp. Om mannen har en kroppsställning som varken kan definieras som liggande, stående 

eller sittande väljs Annan.  

0. Ingen synlig kropp 

1. Liggande 

2. Stående 

3. Sittande 

9. Annan 

 

V15 Kroppsspråk 

Har mannen ett aktivt eller passivt kroppsspråk? Aktiv avser om mannen har ett aktivt 

kroppsspråk och utför en tydlig handling. Passiv avser som mannen upplevs ha ett passivt 

kroppsspråk och inte utför någon handling. Om mannen inte har någon synlig kropp väljs 0, 

Ingen synlig kropp. 

0. Ingen synlig kropp 

1. Aktiv 

2. Passiv 

 

V16 Kroppsbyggnad 

Vilken kroppsbyggnad har mannen? Mager innebär att mannens kropp är mager och har 

exempelvis framträdande nyckelben, höftben eller revben. Normalbyggd, smal innebär att 

mannen har en kropp som varken är mager eller muskulös, han har varken framträdande 

nyckelben eller muskler. Muskulös innebär att mannen har en kropp med framträdande muskler, 

exempelvis biceps, mag- och bröstmuskler. Kraftiga muskler innebär att mannen har en kropp 

med väl framträdande och kraftiga muskler, exempelvis väldigt stora biceps. Kraftig, överviktig 

innebär att mannen har en kropp med framträdande kroppsfett, exempelvis en stor mage. Om 

mannen inte har en synlig kropp väljs 0, Ingen synlig kropp. 

0. Ingen synlig kropp 

1. Mager 

2. Normalbyggd, smal 

3. Muskulös 

4. Kraftiga muskler  

5. Kraftig, överviktig 

 

V17 Kroppsbehåring 

Hur mycket kroppsbehåring har mannen? Ingen synlig kroppsbehåring innebär att det i bilden 

inte syns tydligt om mannen har kroppsbehåring eller inte, exempelvis om mannen inte visar 

någon hud. Ingen kroppsbehåring innebär att mannen saknar en framträdande kroppsbehåring. 

Lite kroppsbehåring innebär att mannen har en liten mängd kroppsbehåring, exempelvis på 
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armar, ben och nedre delen av magen. Medel kroppsbehåring innebär att mannen har en 

medelmåttig mängd kroppsbehåring, på exempelvis armar, ben, mage, bröst eller armhålor. 

Mycket kroppsbehåring innebär att mannen har en stor mängd kroppsbehåring på exempelvis 

armar, ben, mage, armhålor och bröst. Kraftig kroppsbehåring innebär att mannen har en väldigt 

stor mängd och grov kroppsbehåring på exempelvis armar, ben, mage, armhålor och bröst. Om 

mannen inte har en synlig kropp väljs 0, Ingen synlig kropp. 

0. Ingen synlig kropp 

1. Ingen synlig kroppsbehåring 

2. Ingen kroppsbehåring 

3. Lite kroppsbehåring  

4. Medel kroppsbehåring 

5. Mycket kroppsbehåring.  

6. Kraftig kroppsbehåring  

 

V18 Klädstil 

Vilken klädstil har mannen? Vardagsklädd avser om mannen har en ledig klädstil, exempelvis 

jeans och t-shirt. Välklädd avser om mannen har en mer formell klädstil, exempelvis kostym, 

kavaj, skjorta, slips eller fluga. Sportklädd avser om mannen har sportiga kläder som 

exempelvis träningskläder. Underkläder avser om mannen enbart har underkläder eller 

badbyxor. Avklädd avser om mannen är helt avklädd eller saknar synbara kläder. Feminint avser 

om mannen antingen har kläder som är typiska för kvinnor eller är utklädd till en kvinna. 

Arbetsklädd avser om mannen har kläder som är typiska för ett yrke/arbete, exempelvis 

uniform. Annat avser om mannen har kläder som inte kan definieras som någon av ovanstående. 

0. Ingen synlig kropp 

1. Vardagsklädd 

2. Välklädd 

3. Sportklädd  

4. Underkläder 

5. Avklädd 

6. Feminint. 

7. Arbetsklädd 

9. Annat 

 

V19 Synlig hud 

Visar mannen någon synlig hud?  

0. Ingen synlig kropp 

1. Nej 

2. Ja, uppknäppt krage eller urringad tröja 

3. Ja, helt uppknäppt 

4. Ja, bar överkropp 

5. Ja, helt avklädd  
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V20 Tatueringar 

Har mannen några synliga tatueringar? 

0. Ingen synlig kropp 

1. Ingen tatuering 

2. Enstaka tatuering 

3. Flera tatueringar 

 

Mannens ansikte:  

V21 Ansiktsbehåring 

Har mannen någon ansiktsbehåring?  

0. Inget synligt ansikte 

1. Nej, välrakad 

2. Ja, skäggstubb 

3. Ja, skägg 

4. Ja, mustasch 

5. Ja, skägg och mustasch  

  

V22 Hårfärg 

Vilken hårfärg har mannen? 

0. Inget synligt huvud eller har inget hår 

1. Blond 

2. Brun 

3. Svart 

4. Röd 

5. Grått 

9. Annat 

 

V23 Hårlängd 

Vilken längd har mannens hår?  

0. Inte synligt 

1. Rakat hår 

2. Skallig, tunnhårig 

3. Kort hår 

4. Mellanlångt hår 

5. Långt hår 

 

V24 Hårfrisyr 

Viken hårfrisyr har mannen?  

0. Inte synligt  
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1. Har inget hår 

2. Stylat hår 

3. Uppsatt hår 

4. Rufsigt eller lockigt hår 

5. Bakåtslickat hår 

6. Naturligt hår 

9. Övrigt 

 

V25 Ansiktsuttryck 

Vilket ansiktsuttryck har mannen?  

0. Inget synligt ansikte 

1. Allvarligt 

2. Neutralt 

3. Sensuellt 

4. Leende, visar inte tänder 

5. Leende, visar tänder 

9. Annat 

 

V26 Blickriktning  

Vart riktar mannen sin blick?  

0. Inget synligt ansikte 

1. Tittar rakt in i kameran 

2. Tittar nedåt, in i kameran 

3. Tittar uppåt, in i kameran 

4. Tittar åt sidan, in i kameran 

5. Tittar uppåt, inte in i kameran 

6. Tittar nedåt, inte in i kameran 

7. Tittar åt sidan, inte in i kameran 

8. Tittar rakt framåt, inte in i kameran 

9. Blundar 

 

V27 Glasögon 

Har mannen glasögon? 

0. Inget synligt ansikte 

1. Har inte glasögon 

2. Har glasögon 

3. Har solglasögon 
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Bilaga 2: Tabeller 

 

Tabell 19: Vad är det för färger i reklambilden? 

 Frekvens Procent 

Svartvit 155 34,9 % 

Sepia 20 4,5 % 

Neutrala färger 108 24,3 % 

Ljusa/varma färger 48 10,8 % 

Mörka/kalla färger 88 19,8 % 

Starka färger 25 5,6 % 

Totalt (n):  444 100 % 

 

Tabell 20: Vem porträtterar mannen?  

 Vita män Färgade män 

 Frekvens Procent Frekvens  Procent 

Modell 399 92,6 % 10 76,9 % 

Kändis 32 7,4 % 3 23,1 % 

Totalt (n): 431 100 % 13 100 % 

 

Tabell 21: Vart riktar mannen blicken? 

 Frekvens Procent 

Rakt in i kameran 228 53 % 

Nedåt, in i kameran 16 3,7 % 

Uppåt, in i kameran 8 1,9 % 

Åt sida, in i kameran 11 2,6 % 

Uppåt, inte in i kameran 19 4,4 % 

Nedåt, inte in i kameran 12 2,8 % 

Åt sidan, inte in i kameran 94 21,9 % 

Rakt framåt, inte in i kameran 28 6,5 % 

Blundar 14 3,3 % 

Totalt (n): 430 100 % 

 

Jämförelse för varje år under 2003-2012 

Tabell 22: Reklamannonsens bildutsnitt under åren 2003-2012 (procent) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Extrem närbild 23,5 14,8 29,3 15,0 10,0 21,2 13,3 11,8 15,0 0 

Närbild 41,2 34,4 39,0 65,0 60,0 33,3 33,3 20,6 40,0 26,2 

Halvbild 35,3 42,6 29,3 20,0 22,0 40,9 53,3 61,8 37,5 66,7 

Helbild 0 8,2 2,4 0 8,0 4,5 0 5,9 7,5 7,1 

 

Tabell 23: Reklamannonsens bildvinkel under åren 2003-2012 (procent) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Parallell 74,5 86,9 92,7 85,0 92,0 93,9 100,0 76,5 85,0 61,9 

Underifrån 11,8 13,1 7,3 10,0 0 3,0 0 17,6 12,5 33,3 
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Ovanifrån 13,7 0 0 5,0 8,0 3,0 0 5,9 2,5 4,8 

 

Tabell 24: Reklamannonsens färger under åren 2003-2012 (procent) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Svartvit 37,3 36,1 39,0 30,0 30,0 27,3 26,7 32,4 52,5 38,1 

Sepia 5,9 1,6 0 5,0 16,0 4,5 6,7 5,9 0 0 

Färg 56,9 62,3 60,9 65,0 54,0 68,2 66,7 61,7 47,5 61,9 

 

Tabell 25: Männens uppskattade ålder under åren 2003-2012 (procent) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Under 20 3,9 1,7 4,9 0 0 0 0 6,5 0 0 

20-29 52,9 53,4 51,2  30,0 29,8 27,3 50,0 64,5 55,0 57,1 

30-39 41,2 44,8 39,0 60,0 44,7 65,2 50,0 29,0 45,0 38,1 

40-49 2,0 0 4,9 7,5 19,1 7,6 0 0 0 4,8 

Över 50 0 0 0 2,5 6,4 0 0 0 0 0 

 

Tabell 26: Männens etnicitet under åren 2003-2012 (procent) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vit 94,1 93,4 95,1 100,0 100,0 100,0 100,0 94,1 100,0 97,0 

Färgad 5,9 6,6 4,9 0 0 0 0 5,9 0 4,8 

 

Tabell 27: Männens kroppsbyggnad under åren 2003-2012 (procent) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mager 0 2,3 0 0 2,8 0 0 12,9 10,7 18,8 

Normal, smal 71,0 70,5 83,3 64,0 72,2 68,1 75,0 45,2 53,6 59,4 

Muskulös 29,0 27,3 16,7 36,0 25,0 27,7 0 38,7 35,7 21,9 

Kraftiga muskler 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 

Överviktig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabell 28: Männens kroppsbehåring under åren 2003-2012 (procent) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Inte synligt 45,2 67,4 75,0 52,0 68,6 57,4 37,5 71,0 53,6 66,7 

Ingen 19,4 25,6 16,7 48,0 14,3 23,4 25,0 19,4 32,1 12,1 

Lite 16,1 4,7 8,3 0 17,1 10,6 37,5 9,7 10,7 18,2 

Medel 16,1 0 0 0 0 4,3 0 0 3,6 3,0 

Mycket 3,2 2,3 0 0 0 4,3 0 0 0 0 

 

Tabell 29: Männens klädstil under åren 2003-2012 (procent) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vardagligt 29,4 31,8 20,0 16,7 25,0 17,0 41,7 41,9 13,8 24,3 

Välklädd 26,5 47,7 68,0 50,0 44,4 46,8 41,7 12,9 55,2 43,2 

Sportklädd 0 0 0 0 0 0 0 19,4 6,9 8,1 

Underkläder 11,8 2,3 0 0 11,1 17,0 0 6,5 0 2,7 

Avklädd 32,4 18,2 12,0 33,3 19,4 19,1 16,7 19,4 24,1 13,5 
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Annat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 

 

Tabell 30: Männens ansiktsbehåring under åren 2003-2012 (procent) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Välrakad 62,0 41,4 70,7 53,8 64,0 28,1 0 54,8 35,9 31,0 

Skäggstubb 28,0 41,4 17,1 20,5 26,0 62,5 92,3 45,2 43,6 54,8 

Skägg 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mustasch 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 2,4 

Skägg & mustasch 10,0 13,8 12,2 25,6 10,0 9,4 7,7 0 20,5 11,9 

 

Tabell 31: Männens hårfärg under åren 2003-2012 (procent) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Blont 11,6 2,2 12,9 25,8 10,5 1,9 0 12,1 2,5 14,3 

Brunt 60,5 68,9 61,3 58,1 55,3 84,6 91,7 39,4 72,5 66,7 

Svart 25,6 26,7 25,8 12,9 26,3 11,5 8,3 48,5 25,0 19,0 

Rött 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 

Grått 2,3 2,2 0 3,2 7,9 0 0 0 0 0 

 

Tabell 32: Männens hårlängd under åren 2003-2012 (procent) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rakat, inget hår 9,3 10,9 6,7 0 0 3,8 0 3,0 0 0 

Kort 44,2 23,9 53,3 54,8 50,0 58,5 58,3 57,6 77,5 50,0 

Mellan 32,6 65,2 40,0 41,9 44,7 34,0 41,7 33,3 22,5 50,0 

Långt 14,0 0 0 3,2 5,3 3,8 0 6,1 0 0 

 

Tabell 33: Männens hårfrisyr under åren 2003-2012 (procent) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rakat, inget hår 9,3 10,9 6,9 0 0 3,7 0 0 0 0 

Stylat 25,6 17,4 20,7 38,7 47,3 40,7 58,3 50,0 56,4 60,0 

Uppsatt 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 

Rufsigt, lockigt 11,6 47,8 31,0 9,7 15,8 9,3 0 3,1 2,6 10,0 

Naturligt 53,5 23,9 41,4 51,6 34,2 46,3 41,7 46,9 41,0 30,0 

 

Tabell 34: Männens kroppsposition åren 2003-2012 (procent) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vänd mot 57,9 78,7 93,1 69,2 81,6 93,9 69,2 66,7 82,4 84,2 

Med sidan mot 42,1 21,3 6,9 30,8 18,4 6,1 15,4 18,2 17,6 15,8 

Med ryggen mot 0 0 0 0 0 0 15,4 15,2 0 0 

 

Tabell 35: Männens kroppsställning under åren 2003-2012 (procent) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liggande 20,0 11,6 8,3 8,0 16,7 19,1 10,0 6,5 7,1 8,6 

Stående 71,4 72,1 83,3 64,0 55,6 66,0 60,0 74,2 82,1 82,9 

Sittandes 0 14,0 8,3 16,0 22,2 10,6 30,0 12,9 0 5,7 
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Annan 8,6 2,3 0 12,0 5,6 4,3 0 6,5 10,7 2,9 

 

Tabell 36: Männens kroppsspråk under åren 2003-2012 (procent) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktivt 42,9 45,5 16,0 26,9 25,7 29,2 33,3 38,7 46,4 42,9 

Passivt 57,1 54,5 84,0 73,1 74,3 70,8 66,7 61,3 53,6 57,1 

 

Tabell 37: Männens ansiktsuttryck under åren 2003-2012 (procent) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Allvarlig 30,0 34,5 48,8 30,0 54,3 41,5 0 30,0 42,5 33,3 

Neutral 32,0 13,8 34,1 35,0 19,6 26,2 66,7 40,0 42,5 47,6 

Sensuell 14,0 13,8 0 5,0 2,2 10,8 16,7 13, 2,5 14,3 

Leende 20,0 29,3 2,4 17,5 13,0 9,2 16,7 16,7 5,0 4,8 

Annat 4,0 8,6 14,6 2,5 10,9 12,3 0 0 7,5 0 

 

Tabell 38: Männens blickriktning under åren 2003-2012 (procent) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tittar in i kameran 45,2 51,7 73,2 50,0 89,2 53,8 50,0 77,4 47,5 76,2 

Tittar bort 47,1 39,6 26,8 45,0 10,9 42,6 50,0 45,0 52,5 23,9 

Blundar 7,8 8,6 0 5,0 0 4,6 0 0 0 0 

 

Övriga tabeller 

Tabell 39: Reklamannonsens färger beroende på avstånd mellan männen och betraktaren (procent) 

 Svartvit Sepia Färg 

Extrem närbild 54,3 2,9 42,9 

Närbild 35,8 5,1 59,1 

Halvbild 28,8 5,1 66,2 

Helbild 14,3 0 85,7 

 

Tabell 40: Män som visar synlig hud   

 Frekvens Procent 

Visar ingen synlig hud 105 33,1 % 

Uppknäppt krage, urringad tröja 87 27,4 % 

Helt uppknäppt skjorta, kavaj etc. 31 9,8 % 

Visar en bar överkropp 65 20,5 % 

Helt avklädd 29 9,1 % 

Totalt (n): 317 100 % 

 

Tabell 41: Männens kroppsbyggnad beroende på om mannen är påklädd eller avklädd (procent) 

 Påklädd Avklädd 

Smal, mager 5,9 2,3 

Normal 82,4 23,3 

Muskulös 11,8 68,6 

Kraftiga muskler 0 5,8 
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Totalt (n): 100,0 100,0 

Tabell 42: Männens ansiktsuttryck beroende på om mannen är påklädd eller avklädd (procent) 

 Påklädd Avklädd 

Allvarlig 38,5 23,0 

Neutral 33,3 21,6 

Sensuell 6,0 20,3 

Leende 14,9 24,4 

Annat 7,3 10,8 

Totalt (n): 100,0 100,0 

Tabell 43: Männens kroppsställning beroende på om mannen är påklädd eller avklädd (procent) 

 Påklädd Avklädd 

Liggande 6,6 26,2 

Stående 79,3 52,4 

Sittande 8,4 16,7 

Annat 5,7 4,8 

Totalt (n): 100,0 100,0 

Tabell 44: Reklambildens färg beroende på om mannen är påklädd eller avklädd (procent) 

 Påklädd Avklädd 

Svartvit 25,3 37,2 

Sepia 4,2 3,5 

Neutrala färger 32,1 19,8 

Ljusa, varma färger 11,4 17,4 

Mörka, kalla färger 20,3 19,8 

Starka färger 6,8 2,3 

Totalt (n): 100,0 100,0 

Totalt färger: 70,6 56,3 

Tabell 45: Männens kroppsspråk beroende på om mannen är påklädd eller avklädd (procent) 

 Påklädd Avklädd 

Aktivt kroppsspråk 31,7 41,9 

Passiv kroppsspråk 68,3 58,1 

Totalt (n): 100,0 100,0 


