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The discussion about gender and ideals shown in mass media is a subject of great
importance for the society in general. Media is playing an essential part when it
comes to establish standards and values and we are constantly exposed to all types
of impressions, whether we are aware or not. It is therefore of great importance that
we understand how stereotypes are built and to gain a deep knowledge that would
enrich the area of Media and Communication Studies.
The aim and focus of this study was to analyze how male stereotypes is
communicated in print advertising and how visual means of expressions helps to
construct the masculinities shown. From a semiotic analysis of seven print adverts
appearing in the Swedish lifestyle Magazine Café were we able to gain a thorough
understanding about how male stereotypes are communicated and built.
The result showed that different kinds of stereotypes are in fact used but it is still a
hegemonic masculinity that is predominating. Traditional male characteristics are
still in use but we were able to see strong indications of effemination, sexualizing
and objectifying. Metro sexuality is a recurring feature in the adverts, and one of the
factors that indicate that masculinity is something complex and multi layered.
Our study also shows that activity is still essential when it comes to form male
qualities, but the impression of the same are nowadays of more importance than the
actual activity itself. Attributes and surroundings are key components, and
something that implicates that the social climate is focusing on material things.
Keywords: stereotypes, masculinity, print advertising, Magazine Café, style, metro
sexuality, semiotics.
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1. Inledning
Genom alla tider har det aktivt diskuterats om jämställdhet, maskulinitet, femininitet och
kroppsideal, vilket vi anser tyder på att ämnet engagerar och berör gemene man på ett eller
annat sätt, såväl privat som i yrkeslivet. ”Genom genusbegreppet betonas att kvinnor och män
inte är kvinnor och män av sig själva, utan blir det i relation till det samhälle de lever i och till
den kultur de är en del av”.1
Medierna finns med i vårt identitetsskapande, vi får kunskap därifrån, de används som
en arena för offentliga samtal och vi söker bekräftelse för beteenden, åsikter och handlingar
genom dem.2 Nuförtiden gör det stora antalet mediekanaler att stereotyper kan skapas från
flera olika håll och det blir nästintill omöjligt att värja sig. Dagligen sköljer de visuella
intrycken över oss och därmed blir påverkan av reklam och bilder allt viktigare att studera. Vi
menar alltså att medierna spelar en stor roll när det gäller att förmedla ideal och skapa eller
befästa normer gällande allt ifrån livsstil, utseende till partner och intressen.
Efter att våren 2012 ha fullföljt kursen Teori och Metod II vid Linnéuniversitetet
studerade vi genusteori, och kom då i kontakt med hur man använder stereotyper i bland annat
reklam. I och med det väcktes ett intresse för hur just stereotyper används i tryckt media. Vi
började fundera på vad begreppen maskulinitet och femininitet egentligen innebär, och vad vi
själva förknippar med dessa. Vad gör en kvinna kvinnlig och en man manlig? Hur kan man
använda visuella medel för att befästa stereotyper? Vem skapar stereotyper? Då vi upplever
det som att det tidigare forskats mycket kring genus, ideal och stereotyper ur ett kvinnligt
perspektiv finner vi det intressant att istället lägga fokus på männen och den reklam som är
riktad till dem.

1.1 Syfte
Vi vill med denna studie undersöka hur manliga stereotyper framställs i tryckta
reklamannonser samt se vilka visuella medel som används för att bygga upp dessa. Mediernas
texter kan studeras för att få ökad förståelse för världen rent allmänt eller av ett specifikt
område,3 och studien blir på så sätt intressant utifrån ett allmänt medie- och
kommunikationsvetenskapligt perspektiv. Genom att studera hur maskulinitet visualiseras i
1
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annonser når vi ökad förståelse om vilka föreställningar om män som finns, vilket kommer att
berika det valda området. Med det sagt behöver inte framställningen vara i negativ form, utan
viktigt att ha i åtanke är att även positiva bilder av män kan förmedlas.
Vårt val av profession gör att vi måste vara kritiska till vilka eventuella stereotyper
som visas upp, och vi vill därför öka medvetenheten kring vilken bild vi själva väljer att
uttrycka i reklam och grafiska formgivning. Genom att undersöka hur män framställs i tryckta
reklamannonser kan vi ta ställning till om vi vill använda oss av stereotyper i det visuella
språket eller inte. På så sätt bidrar vi förhoppningsvis till att belysa genusdebatten ur en
relativt ny synvinkel.
Viktigt att notera är att undersökningens resultat inte gäller generellt för Café som
tidning. Vi kommer alltså inte att dra några slutsatser om tidningen överlag, utan istället peka
på konstruktionen av stereotyperna.

1.2 Frågeställning
Följande frågeställningar ligger till grund för denna uppsats:
● Hur framställs manliga stereotyper i tidningen Cafés reklamannonser?
● Vilka visuella medel används för att bygga upp stereotyperna?

1.3 Avgränsning
Underlaget för den empiriska undersökningen har valts utifrån tre premisser. Då tidningar
med en specifik inriktning skulle begränsa antalet olika porträtteringar av män ville vi
undersöka en tidning som uttalat definierar sig själva som ett livsstilsmagasin. Detta för att
det innefattar flertalet olika intresseområden som tillåter en större variation av män. Valet föll
då på den största tidningen av dem alla, det vill säga Magazine Café.4
Vi är medvetna om att det, inom den givna tidsramen, inte är möjligt att undersöka
och fastställa generella manliga stereotyper för tidningen i fråga. Därför är en avgränsning
inte bara önskvärd utan rent av nödvändig. Vår forskningsfråga har därmed formulerats så att
vi på ett deskriptivt sätt kommer ge svar på hur manliga stereotyper byggs upp i annonserna,
samt vilka slutsatser vi kan dra utifrån detta.
Anledningen till att vi har valt ett livsstilsmagasin och tryckta annonser för vår studie
är att det trots mediedigitaliseringen fortfarande är en av våra största mediekanaler. I en
kandidatuppsats från Göteborgs universitet refererar man till en undersökning gjord av
4
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SOM-institutet (2010) som visar att annonser i pressen är den mest uppskattade reklamformen
medan annonser på Internet är mindre uppskattat i samtliga åldersgrupper.5 Vi tycker därför
att det är rimligt att anta att konsumenten är mer mottaglig för annonser i tryckta medier då
hen har gjort ett aktivt val att läsa tidningen. Mediet har också en stor fördel i och med dess
långa livslängd; konsumenten läser gärna tidningarna flera gånger, vilket gör att man
tillbringar mer tid vid annonserna.6 Därmed ser vi att de eventuella stereotyper som förmedlas
har en större påverkan, jämfört med de medier som konsumenten inte har valt att konsumera
genom ett aktivt val.
Bilder är en del av det mänskliga språket och det ingår ofta i vårt vardagliga liv på ett
mer avgörande sätt än en text. Reklam kryper in under skinnet på oss.7 Modern
informationsteknik gör dessutom att det nuförtiden är lättare att framställa bilder, vilket gör
att vi idag har fler bilder omkring oss jämfört med hur det var förr.8 Med denna vetskap finner
vi därför att just tidningsannonser kommer att generera ett intressant resultat av vår studie.
Ser vi specifikt till tidningen Café hade de år 2003 en tidskriftsupplaga på 41 100
exemplar jämfört med år 2011 då den minskat till 29 900 exemplar.9 Vid en första anblick kan
detta ses som en kraftig minskning men med tanke på att tidningen numera även finns på
webben samt att den enbart har minskat med ca 10 000 exemplar på 8 år10 är tidningen
fortfarande en stor mediekanal för sin målgrupp. Vi kan också se att tidskriftsupplagan har
ökat sedan år 2008, vilket vi tolkar som att magasinet som medium är att räkna med många år
framöver. Därmed är den intressant att använda som utgångspunkt i denna uppsats.
Begränsningen till tryckta annonser i Café innebär också att vi inte kommer göra några
jämförelser med varken andra tidningar eller mediekanaler, då det är något som faller utanför
vår forskningsfråga. I uppsatsen har vi även valt att utelämna både sändare och mottagare i
kommunikationskedjan. Detta för att begränsa oss och på så sätt nå fördjupad kunskap kring
meddelandet.

5
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1.4 Disposition
Uppsatsen inleds med kort information om tidningen Café samt en redogörelse för tidigare
forskning som gjorts om såväl stereotyper som kring tryckt media. Vidare behandlar vi de
teoretiska delarna där vi börjar med att presentera olika synsätt på massmedias påverkan.
Därefter definierar vi reklamannonser, maskulinitet och i slutet av teoridelen presenteras
stereotyp som generellt begrepp. I metoddelen som sedan följer tar vi upp hur vi har valt att
arbeta med vårt material och vilket urval som tillämpas. Här kommer också den metod och
analysmodell som vi har använt oss utav att motiveras och redogöras för. Slutligen
presenteras resultatet av analysen, följt av våra slutsatser samt en avslutande diskussion som
ämnar sätta in resultatet i ett bredare perspektiv.
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2. Bakgrund
I detta avsnitt kommer vi börja med att ge läsaren en kort presentation av tidningen Café. Vi
kommer därefter att redogöra för tidigare forskning som har varit relevant för vår uppsats,
detta för att se vilka kunskaper och undersökningar som redan finns.

2.1 Livsstilsmagasinet Café
På hemsidan för förlaget Aller Media AB som ansvarar för Magazine Café och www.cafe.se
beskrivs tidningen som ”Sveriges största livsstilsmagasin för män” med 122 000 läsare.11
Detta är 69 % fler än vad den närmaste tidningen i samma kategori har.12 Den senaste
undersökningen för svenska tidskrifter från 2011, gjord av Tidningsstatistik AB, bekräftar
dessa siffror.13 Värt att notera kan dock vara att Café ibland beskrivs som ett ”modemagasin
[författarnas kursivering] för män”.14 På Allers Medias hemsida beskriver man tidningen på
följande sätt:
Café är det moderna och breda livsstilsmagasinet för män. Prisbelönt
dokumentärjournalistisk, exklusiva intervjuer, guider och vimmelbilder. Sveriges mest
spännande män och kvinnor, sporten, prylarna, humorn och det bästa modet för män – allt
detta får du i Café varje månad.15

Tidningen, som grundades 1990, var den första typen av nya livsstilsmagasin för unga män i
Sverige.16 Den är av typen månadsmagasin och har därmed en utgivningsfrekvens om 12
gånger per år. Målgruppen är män i åldern 18-39 år.17

2.2 Tidigare forskning
Mansforskningen är ett relativt ungt forskningsområde som har sina rötter i den
kvinnoforskning som bedrevs på 1960- och 70-talet då man på allvar började problematisera
manlighet och relationen mellan de båda könen. Man studerade huruvida män var
överordnade kvinnor och uppmärksammade kriminalitet, kvinnomisshandel och det manliga
våldet, exempelvis i form av krig. Inom den kritiska könsforskningen såg man på manlighet
11

	
  http://www.prenumerera.se/Pren____39109.aspx	
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som en slags tvångströja som männen hade stor anledning att göra sig fri ifrån. I denna tidiga
forskning sågs manlighet som relativt uniform och entydig till skillnad från idag då man ser
på manlighet i pluralis.18
Ulf Mellström, docent i sociologi vid Göteborgs universitet, skriver i boken
Manlighetens många ansikten (2003) att behovet av att mångfaldiga maskulinitet beror på
flera olika faktorer och han ser en tydlig koppling till att många män har uppfattat den tidiga
kvinnoforskningens bilder av män som både ensidiga och enkelriktade. Behovet beror också
på att den feministiska forskningen har gått från kvinnoforskning till genusforskning som
innefattar en problematisering av både män och kvinnors könskonstruktioner.19
I boken Manlighetens många ansikten (2003) tar man upp Joseph Pleck och hans bok
The Myth of Masculinity som ett viktigt avtryck i mansforskningens historia. Pleck kritiserade
de starka ensidiga föreställningarna om manlighet som präglade 1980-talets amerikanska
forskning. Han arbetade därför med att formulera ett forskningsprogram om män och
manlighet för att på så sätt skapa en öppning för att analysera hur manlighet konstrueras.20
Inom genusforskning i stort bidrar Anja Hirdman med sin doktorsavhandling
Tilltalande bilder (2001) med teorier kring hur män och kvinnor framställs i de två
veckotidningarna Fib aktuellt (riktad till män) samt Veckorevyn (riktad till kvinnor). Hon tar
sin utgångspunkt i publikriktningen i de båda tidningarna samt fördjupar problematiken kring
hur genus förmedlas beroende på om läsaren är man eller kvinna. Hirdman menar att genom
att adressera läsaren som man och kvinna producerar tidningar föreställningar om vad det
innebär att vara just man eller kvinna. Hon menar även att maskulinitet i vår västerländska
kultur är förknippat med aktivitet. Vi får se och läsa om vad män gör eller har gjort, vilket hon
befäster i analysen av Fib aktuellt. Hon kommer också fram till att betraktandet av män måste
motiveras och blicken ska inte dröja vid deras kroppar utan riktas mot deras handlande, till
skillnad från betraktandet av kvinnor som är mer fokuserat på utseende och kropp.21
Forskning kring stereotyper i allmänhet har gjorts inom flera olika professioner. I
kandidatuppsatsen Det är så roligt att träna (2012) från Linnéuniversitetet har man undersökt
om stereotypa kvinnobilder framställs i träningstidningen I FORM,22 medan ett annat
18

	
  Thomas	
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  och	
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  Kuosmanen,	
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  många	
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  feminister,	
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  och	
  andra	
  män	
  (Malmö:	
  
Liber,	
  2003),	
  7.	
  
19
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  251.	
  
20
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examensarbete från Linnéuniversitetet, Den ensamma flatan och glitterbögen (2011), istället
har forskat kring hbtq-personers porträttering i kvinnomagasin. 23
Stadsvetenskaplig tidskrift publicerade 2010 artikeln Stereotypfördömandet - En
fördom om fördomar av Jan Tullberg. Här förs ett omvänt resonemang kring stereotyper som
tar upp problematiseringen kring att vissa stereotypa grupper på förhand är utsedda till
potentiella offer respektive skurkar. Att svenskar kan ha negativa stereotypa uppfattningar om
invandrare är självklart men hur ska man beteckna det omvända? Är den färgade som ogillar
vita rasist? Är den homosexuella som tycker illa om heterosexuella en heterofob? Tullberg
menar att rollerna är fördelade enligt kategoriska stereotyper, vilket är en betydligt värre sort
än de traditionella stereotyperna.24
Inom idrottsforskning återfinns också studier gjorda om stereotyper. I tidskriften
Svensk idrottsforskning presenteras i artikeln Tuffa män och moderliga kvinnor till häst
(2011) en studie om ridsport och manliga ryttare. Där belyser man sportjournalistikens
tendenser att framhålla det stereotypt manliga hos manliga ryttare precis som man betonar det
stereotypt kvinnliga hos kvinnliga idrottare. Detta menar man, får konsekvenser att de
eventuella skillnader som finns mellan hur manliga och kvinnliga ryttare förhåller sig till
exempelvis familj och tränare överdrivs och lyfts fram i sammanhang där det inte spelar
någon roll.25

23
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3. Teorier
I det här avsnittet kommer vi att gå igenom de teorier som vi anser vara relevanta för vår
forskning, och som vi kommer att använda oss utav i senare analys. Vi kommer även att
definiera de begrepp som är centrala i vår uppsats för att klargöra dess innebörd.

3.1 Massmedias påverkan
Medier sätter oss i förbindelse till vår omvärld och påminner oss om att vi är medlemmar av
ett samhälle. Det finns ett behov av att känna sig delaktig, och därmed har medierna precis
som familj, skola och arbetsplatser en stor roll i vår insocialisering. De presenterar idéer om
vad som är viktigt och oviktigt, bra och dåligt, roligt och tråkigt, och bidrar på så sätt till att
både definiera verkligheten omkring oss och till att definiera vilka vi är.26 Massmedier bidrar
helt enkelt till en stabilitet i samhället, som utan vissa gemensamma värderingar inte skulle ha
en fungerande samhällsordning.27
David Gauntlett hänvisar i sin bok Media, gender and identity (2008) till Tony
Schirato och Susan Yell som har tittat på manliga livsstilsmagasin i Australien, och som
bedyrar att dessa är en central punkt för diskursen om manlig identitet. Naturligtvis läser inte
alla män den här typen av tidningar, och varje person kommer att läsa selektivt men tidningar
är en betydelsefull plats där maskulinitet reflekteras, reproduceras och kanske till och med
manipuleras, menar Gauntlett.28 Övriga samhällsinstitutioner får hjälp från media med att
berätta för oss vad det betyder att vara man och kvinna eller vad det betyder att vara
heterosexuell eller homosexuell. Vår identitet är med andra ord en sammanflätning av likheter
och skillnader i förhållande till andra människor.29
Mediernas bild av mannen har under den senaste tiden förändrats, och samtidigt som
det sker en maskulinisering har mannen också feminiserats, sexualiserats och objektifierats
vilket tydligt märks i reklam.30 Nu tillåts männen att vara mjuka, passiva och
kroppsmedvetna, något som tidigare har varit förknippat med kvinnor.31 Den förändrade
bilden av mannen kan man även se när det gäller kraven på skönhet. Tidigare har det varit
något som i största hand varit påtagligt för kvinnor men detsamma gäller nu även för män.
26
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Idag förväntas även de spendera tid på gymmet för att uppnå en ideal kropp, så i princip ställs
kraven på människor snarare än på enbart kvinnor eller enbart män.32 Genom att
maskuliniteten närmar sig femininiteten har det på ett plan blivit mer jämlikt när det kommer
till det symbolspråk som reklamen använder sig utav.33
Reklam höjer upp idén om att produkter kommer att hjälpa oss att betona och
framhäva vår identitet,34 och kan ses som en känslig indikator på vilket rådande
samhällsklimat som finns och vilka skiftningar som pågår. Även om man inte vet exakt hur
detta går till, så är det ändå många som tror att medierna genom nyheter, reportage, bilder,
reklam och urval och så vidare påverkar och skapar opinion.35 Då massmedierna har fått en
växande roll när det kommer till utformningen av mansidealet och fokus ligger på utseende
och kläder kan idealen som nu råder tyckas vara mer ytliga.36 Här kan man invända och säga
att annonser och dylikt inte påverkar oss då bilden av mannen i medierna skiljer sig markant
ifrån den vardag som de flesta faktiskt upplever, men det finns alltid en koppling mellan
fiktion och verklighet. En förklaring till varför bilden av könen inte håller samma takt som
jämställdheten i övrigt skulle kunna vara att reklammakarna i första hand är välbetalda män,
och det är således också deras syn som kommer fram.37 Maria Jacobsson menar på att det
finns stora grupper inom svenska medier som osynliggörs, och att människor med annan
etnicitet, handikappade och gamla oftast inte brukar synas. Gör de väl detta så skildras de
oftast som ett problem.38

3.2 Reklamannonser
I denna uppsats utgörs vårt empiriska material av reklamannonserna i tidningen Café, och det
blir därmed nödvändigt att definiera och förklara just begreppet reklamannons.
Eva Jais-Nielsen lägger i boken Tidskriftsdesign (2004) fram sin åsikt kring att det
överlag råder en negativ inställning till reklam men menar också att många läsare av
livsstilsmagasin har en annan inställning: de upplever att annonserna tillför något. Är man
intresserad av mode läser man lika gärna modeannonserna som de redaktionella texterna.
Annonserna blir helt enkelt en del av själva läsupplevelsen i de flesta specialtidningar.39
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Reklamannonser är betalda meddelanden i tidningar, tidskrifter eller andra medium
med det huvudsakliga syftet att sälja en produkt eller tjänst. Dessa ska vara tydligt avskilda
från annat innehåll, detta för att läsaren lätt ska kunna skilja på betald och redaktionell text.40
Det kan vara vanskligt att försöka hitta en grundform för fasta mönster och mallar för vad en
annons är, då de skapas i en bransch som i hög grad styrs av nyskapande och kreativitet. Dock
återfinns det vissa grundelement. Dels är det bilder: Formgivare vet genom erfarenhet att en
bild oftast är avgörande för om mottagarens intresse ska fångas eller inte.41
En annan nyckelkomponent är rubriker. Dessa fungerar antingen för sig själva eller i
relation till bild samt copytext i mer eller mindre stor utsträckning. En tredje komponent som i
princip alltid finns med är någon form av logotyp. Denna placeras med fördel längst ner i
annonsen och har som uppgift att skapa en tydlig avsändare.42
I vår studie av hur stereotypa bilder av män förmedlas måste vi också definiera ett
flertal teorier som används för att bygga upp en annons. Detta tillsammans med våra manliga
stereotypa bilder utgör därmed underlaget för vår analys. I boken Tilltalande bilder (2001) tar
Hirdman upp följande komponenter för att bygga upp en bild:
Närhet och distans är viktigt för hur bilden kommunicerar med mottagaren. Avståndet
till motivet kan vara allt ifrån intimt till distanserat beroende på vilken känsla och tilltal som
ska förmedlas. Långdistansperspektivet visar ofta hela personen samt mycket av
bakgrundsmiljön vilket ger ett opersonligt och formellt tilltal, medan medeldistans ofta ger
person och omgivning lika mycket plats och har ett mer socialt tilltal. Närbilder innebär
intimitet och personlighet.
Kameravinklar bidrar också till att skapa ett visst tilltal. En vinkel ovanifrån
framställer personen på bilden som liten och ger betraktaren symbolisk makt, medan en vinkel
underifrån ger motsatt effekt och tillskriver den avbildade högre auktoritet.
Även kroppsspråk berättar om den avbildades status. Detta används för att förstärka
sinnesstämning, känslotillstånd, allvar, sorg, lycka eller upphetsning. Exempelvis uttrycker
handrörelser engagemang medan ett leende framställer den avbildade som lättillgänglig och
oproblematisk. Till kroppsspråket hör även poser och ansiktsuttryck som både visar på hur vi
uppfattar andra och hur vi uppfattar oss själva. Hur vi använder vår kropp ger även uttryck för
sociala arrangemang mellan könen. Hur kroppar är placerade i förhållande till varandra och
vilken beröring som äger rum är variabler som kan ses som bundna till genus.
40
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Blickar och riktningar är också något som påverkar vilket tilltal bilder har. Den ickemötande blicken kan förstärka känslan av ett ”nu” och visar på att personen är upptagen. Den
direkta ögonkontakten kan dels ses som ett tecken på ett jämställt förhållande mellan
betraktaren och den betraktade, och dels som att den avbildade bjuder in till en granskande
blick.43 Var och hur personer i en bild ser på varandra talar alltså om för oss vem som står i
fokus och på vilket sätt.
Färg är ett socialt fenomen och det är vi människor som definierar och ger färgen dess
mening. Inte nog med att en färg i en kultur kan ha helt annan mening än i en annan, färg kan
också ha olika meningar i olika sammanhang inom en och samma kultur.44 Färg skapar
associationer hos den som betraktar bilden, och är något som är viktigt för att skapa en enhet
och balans, djup och dynamik.45
Även det skrivna ordet fyller en viktig funktion. Reklam måste väcka känslor och slå
an en känslomässig sträng hos mottagaren. Genom att försöka ersätta rationella idéer från en
uppdragsgivare till emotionella värden konverterar man saklig fakta till budskap med en
medryckande ton.46 I skriven text använder man sig utav olika ”röster”, och dessa konstrueras
med hjälp av specifika ord och en formell eller informell samtalston.47 Text fungerar i princip
som en slags kontroll över ett budskap, medan en bild kan ha medbetydelser som kan tolkas
på flera olika sätt. Bilden fungerar i sin tur som en uppvägning mot textens svaga visuella
styrka. Betraktare har också en tendens till att stanna längre vid text än vid bild, så en bra
kombination av de båda lyfter fram budskapet bättre då det blir en enhetlighet.48

3.3 Maskulinitet
Maskulinitet bör i första hand ses som en social och kulturell konstruktion.49 Med detta menar
Ekman att män inte föds med sin maskulinitet utan att den byggs upp och formas av den
sociala omgivningen. Bilden av vad maskulinitet är har kommit att förändras över åren
åtskilliga gånger,50 och utifrån ett historiskt perspektiv kan man se hur det som förr ansågs
43

	
  Hirdman,	
  48-‐52.	
  
	
  Kekke	
  Stadin,	
  Maktens	
  män	
  bär	
  rött:	
  historiska	
  studier	
  av	
  manlighet,	
  manligt	
  framträdande	
  och	
  kläder	
  (Stockholm:	
  
Carlsson	
  Bokförlag,	
  2010),	
  172-‐173.	
  
45
	
  Bergström	
  (2009),	
  39.	
  
46
	
  Bo	
  Bergström,	
  Samspel	
  text	
  bild:	
  för	
  text-‐	
  och	
  bildmänniskor,	
  som	
  vill	
  förstärka	
  sina	
  budskap	
  inom	
  information,	
  
nyhetsförmedling	
  och	
  reklam	
  (Stockholm:	
  Carlsson	
  Bokförlag,	
  2010),	
  24.	
  
47
	
  Hirdman,	
  46.	
  
48
	
  Bo	
  Bergström,	
  Bild	
  och	
  budskap:	
  ett	
  triangeldrama	
  om	
  bildkommunikation,	
  2:a	
  uppl.	
  (Stockholm:	
  Carlsson	
  Bokförlag,	
  
2000),	
  117-‐118.	
  
49
	
  Ekman,	
  134.	
  
50
	
  Michael	
  Flocker,	
  The	
  metrosexual	
  guide	
  to	
  style:	
  a	
  handbookfor	
  the	
  modern	
  man	
  (Cambridge,	
  MA:	
  Da	
  Capo	
  Press,	
  2003),	
  	
  
xii	
  [Introduction].	
  
44

15 (58)

vara ”typiskt” manligt kanske inte längre gäller i det rådande samhället. Man kan prata om en
traditionell och en modern manlighet där tyngdpunkten på den förra är fysisk styrka och
aggressivitet, medan man i den senare istället betonar framgång och självbehärskning.51
Machomannen, som inte har upptäckt hur fint det är med mjukhet och hur skönt det är att
prata om sina problem,52 har alltså fått konkurrens av en mer sofistikerad och finkänslig man.
År 2002 publicerade www.salon.com en artikel av Simpson där han fastslår att just Beckham
är Storbritanniens främsta metrosexuella man, dels för att han älskar att bli uppmärksammad
och dels för att många män och kvinnor älskar att titta på honom.53 Det pratas helt enkelt om
en ny typ av man som fortfarande är intresserade av bilar och sportklubbar men även av
skönhetsprodukter och restauranger.54 Detta ser vi som en intressant utveckling av manlighet
och därför är metrosexualitet någonting som vi berör i vår analys av reklamannonserna.
Inom maskulinitetsforskning finns även begreppet hegemonisk maskulinitet, där
omanliga och homosexuella män är underordnade den ledande formen av maskulinitet.
Maskuliniteten betraktas som en struktur av sociala relationer, där den påverkas ideologiskt
och politiskt och där vissa former marginaliseras. Homosexuellt beteende underordnas det
heterosexuella, vilket i samhället fungerar som en rangordning. Det finns inga relationer i vår
västvärld som bär på en större tyngd än den mellan homo- och heterosexuella, och som
påverkar genus över hela den sociala skalan. I den patriarkala kulturen råder en enkel tolkning
av homosexuella män: de saknar maskulinitet. Man kan se skräcken för homosexualitet som
ett uppenbart uttryck för att det är den heterosexuella maskuliniteten som råder som norm.55
Daniel Ekman räknar förutom sexualitet även upp män av annan klass, kultur och religion,
och menar på att debatten om män lider av en västerländsk skevhet. De som inte passar in i
mallarna som finns eller på något sätt avviker brukar betraktas som personer som inte lever
upp till den maskulina normen.56
Enligt R. W. Connell finner vi en förklaring till varför det är den heterosexuella
maskuliniteten som är den rådande normen om vi ser på maskulinitet som förhållandevis
statisk och svår att förändra på grund av övertygelsen om att män inte kan förändras.
”Masskulturen hävdar vanligen att det finns en statisk, sann maskulinitet under det dagliga
livets ebb och flod”.57 Denna sanna maskulinitet förväntas oftast utgå från männens kroppar
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som antingen driver på handlingar då exempelvis män är naturligt mer aggressiva än kvinnor,
eller så sätter kroppen gränser då män av naturen till exempel inte tar hand om spädbarn.
Detta sätt att se på maskulinitet utifrån den biologiska vetenskapen är ett av tre som har växt
fram i mansforskningen. Det andra utgår ifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv där man
istället ser på kroppen som en mer eller mindre neutral yta där vår insocialisering lämnar sina
avtryck. Det tredje synsättet är slutligen en kompromiss mellan de två första, baserad på både
biologiska och sociala influenser som tillsammans skapar genusskillnader i beteendet.58
Uttryck för bristande maskulinitet hos män är fortfarande provocerande och
uppfattningar om hur en ”riktig” man ska vara tycks än idag sitta djupt rotat i våra
medvetanden.59 Att vara stor och stark anses vara positivt för en man, samtidigt som det inte
får gå till överdrift. Den stereotypa bilden av den muskulösa mannen bör alltså vara lagom.
Tittar man på egenskaper anses aktivitet, målmedvetenhet och framåtanda också vara positivt,
men det får samtidigt inte överdrivas då det förvandlas till något negativt.60
Utifrån ovanstående infallsvinklar kan Mikael Persbrandt tas upp som ett exempel på
en man som i mediesammanhang oftast lyfts fram tillsammans med typiskt manliga
egenskaper och bedrifter. ”Han har blivit portad från Spy Bar fyra gånger. Han har
dykarcertifikat, jägarexamen och problem med spriten. Han har gått matcher i boxning, byggt
ett eget hus och kraschat en Porsche på en racingbana i Tyskland”.61 Privatpersonen Mikael
Persbrandt har självklart fler sidor än enbart den stenhårda men det är machosidan som oftast
visas upp, och det faktum att han har gått på balettskola behandlas inte i media. Denna typ av
mansbild som förmedlas förstärker alltså den hegemoniska maskuliniteten i samhället.
Känslor som försvårar mannens yrkesutövande får skjutas upp.62 Stephan Mendel-Enk tar upp
en manlig variant av den klassiska uppdelningen av kvinnor i horor och madonnor:
machomannen och mannen som alla egentligen är. Mendel-Enk hänvisar till en krönika
skriven av Aftonbladets Lasse Anrell, där den senare menar att det inte heller är lätt att vara
ung man, och att killar ständigt brottas med höga krav som samhället ställer på dem.63
Förenklingen av maskulinitet och vad det innebär att vara en ”riktig” man kan vara
förrädiskt, då maskulinitet är ett brett fenomen som spänner över flera områden. Det enda som
alla män egentligen har gemensamt är den minsta gemensamma nämnaren att de är människor
58

	
  Ibid.,	
  70.	
  
	
  Margareta	
  Svahn,	
  Den	
  liderliga	
  kvinnan	
  och	
  den	
  omanlige	
  mannen:	
  skällsord,	
  stereotyper	
  och	
  könskonstruktioner	
  
(Stockholm:	
  Carlsson	
  Bokförlag,	
  1999),	
  109.	
  
60
	
  Svahn,	
  140-‐141.	
  
61
	
  Stephan	
  Mendel-‐Enk,	
  Med	
  uppenbar	
  känsla	
  för	
  stil:	
  ett	
  reportage	
  om	
  manlighet	
  (Stockholm:	
  Bokförlaget	
  Atlas,	
  2004),	
  44.	
  
62
	
  Ibid.,	
  101.	
  
63
	
  Ibid.,	
  48-‐51.	
  
59

17 (58)

av manligt kön.64 Man får inte glömma bort att begreppet ”man” innefattar individer, personer
som alla lever under oändligt skilda förutsättningar.65 Detta är något som även R. W. Connell
belyser i sin bok Maskuliniteter (1999) då hon menar att maskulinitet förekommer i pluralis.
Mansforskningen välkomnar detta men inbördes relationer får samtidigt inte glömmas bort då
det trots allt finns exempelvis svarta homosexuella, feminina fabriksarbetare och affärsmän
som är transvestiter, vilket man bör ta hänsyn till.66

3.4 Stereotyp som generellt begrepp
Forskningen om stereotyper inom samhällsvetenskapen startade i och med Walter Lippman
och boken Public Opinion som utkom år 1922. Perry R. Hinton refererar till Lippman där den
senare menar att stereotyper är ”förenklade bilder i våra huvuden” av människor och
händelser i vår omvärld.67 Lippman menar att vår verkliga omvärld är för stor för att hantera
och att vi istället konstruerar bilder av omvärlden. Han menar också att dessa bilder antingen
konstrueras av individen eller är givna av kulturen.68
Hinton själv menar på att en stereotyp har tre viktiga komponenter. För det första kan
man känna igen en grupp utifrån en viss egenskap så som nationalitet, etnicitet, religion, kön,
ålder, sysselsättning, språk och hårfärg. Genom att identifiera rödhåriga människor utifrån
egenskapen rött hår, särskiljer vi dem från resten av befolkningen med en annan hårfärg. För
det andra så tillskriver man gruppen som helhet ytterligare egenskaper, oftast i form av
personlighetsdrag eller fysiska egenskaper. I exemplet med rödhåriga tillskrivs ett
temperamentfullt sinnelag. Det som utmärker en stereotyp är att dessa ytterligare egenskaper
tillskrivs alla människor som tillhör gruppen. Slutligen, när vi konstaterat att en person har en
egenskap som identifierar en viss grupp, tillskriver vi personen den stereotypa egenskapen. Vi
konstaterar att eftersom personen i fråga är rödhårig har hen också ett hetsigt temperament.69
I boken Introduktion till socialpsykologi (2000) definierar Angelöv och Jonsson
stereotyper som ”de allmänt hållna uppfattningar vi tillskriver en viss kategori människor, en
social grupp eller en folkgrupp”.70 Exempel på sådana kan vara att ”blondiner är dumma” och
”norrlänningar är tystlåtna”. I likhet med Hinton anser man att stereotyper ofta byggs upp
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utifrån yttre kännetecken så som hudfärg, hår och hårfärg, längd, vikt, klädstil, ansiktsoch/eller kroppsform – oftast är könsrollsstereotyper av denna karaktär.71
Myers vill istället förklara stereotypbegreppet genom att särskilja på stereotyp och
fördom. Han menar att en fördom är en negativ bild av en grupp eller individ i en grupp
medan stereotyper istället är generaliseringar om grupper och har syftet att förenkla individers
och gruppers världsuppfattning.72 Även Nationalencyklopedin tar upp just förenkling när det
kommer till att definiera begreppet stereotyp: ”[...] förenklad, ofta allmänt omfattad
föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp [...]”.73
Ett skäl till att stereotyper finns i massmedierna är pengar: om man gör likadant varje
gång går det fort och det blir billigare. Alltså; ett enkelt och bekvämt sätt att förenkla.74 De
kan ses som ett verktyg att objektifiera vår mänskliga natur och på så sätt hjälper de oss att
vid en första anblick förstå och döma andra människor.75 Det är exempelvis viktigt för oss att
i sociala sammanhang kunna skilja på vänner och fiender eftersom vi beter oss på olika sätt
gentemot dem och har olika förväntningar på deras beteende.76 Detta kan vara på både gott
och ont. Stereotyper och kategorisering kan ses som ett positivt fenomen och till och med
något nödvändigt för oss människor.77
Ekman menar däremot på att behovet av att kategorisera män och kvinnor grundar sig
i samhälleliga krafter och enskilda människors psyken.78 Svahn skriver att stereotyper kan
kopplas till fördomar, och hänvisar i sin bok Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen
(1999) till Rodin som menar att stereotyper kan sägas stå för en låst och oföränderlig bild av
världen.79 Ett annat sätt att se på det kan vara att grundstereotyperna är stabila men att de
moderniseras: ”Just förnyelse är en av stereotypernas styrka, de vrids och förändras för att
passa sin tid” skriver Maria Jacobson.80
En annan negativ synvinkel leder till tanken om att stereotyper bidrar till att vi dömer
andra utifrån vad vi kan få reda på utan att behöva känna eller ens prata med personen.
Genom en snabb bedömning av kläder, frisyr, hudfärg, röst och kroppsspråk kan vi snabbt
tillskriva en person en stereotyp bild. Innan en person ens har hunnit göra någonting har vi
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alltså förväntningar på personen. Den uppfattningen kan komma att ligga nära sanningen men
troligtvis kommer bilden förändras efter en djupare relation till personen i fråga.
Frågan vi däremot kan ställa oss är: Var går gränsen mellan att vår vardagliga
uppfattning om andra människor är stereotyp eller inte? Ser vi till åldrande vet vi att äldre
människor blir fysiskt svagare med åren. Detta är emellertid inte en stereotyp utan en fysisk
konsekvens av åldrande. Å andra sidan finns det starka och aktiva äldre precis som det finns
svaga yngre. En stereotyp uppstår därmed först när vi tror att alla äldre människor är fysiskt
och mentalt svaga. Att vi uppfattar att alla människor som tillhör en samhällsgrupp är
likadana i vissa avseenden är ett typiskt kännetecken för stereotypering, då man bortser från
den variation som finns inom en grupp av människor.81
I nära relation till begreppet stereotyp finner vi även begreppen norm och ideal. Ibland
används dessa tre likvärdigt men en viss skillnad finns, och vi ser det därför relevant att
beskriva vad som skiljer dem åt. Med normer avser man godtagna beteenden i sociala
grupper. Ett normsystem anger det normala mönster som individers handlingar bör
överensstämma med och kan bland annat delas in i rättsliga, ekonomiska, moraliska och
etiska. Våra formella lagar uttrycker en del av samhällets normsystem medan andra återfinns i
traditioner, seder och bruk.82 Med ideal avser man istället något önskvärt och förebildligt som
ofta anses vara ouppnåeligt som inte går att förverkliga fullt ut.83
Ovan har vi tagit upp begreppet stereotyp och förklarat det utifrån olika infallsvinklar
och perspektiv för att ge en introduktion till dess innebörd. Utifrån detta har vi valt att
formulera en egen definition av stereotyp för att klargöra vad vi syftar till när vi använder oss
av begreppet i denna uppsats. Vi har också valt att förhålla oss neutrala till begreppet för att få
ett så objektivt resultat som möjligt, och kommer därför i denna uppsats att utgå ifrån att
stereotyper utmärks av en rad egenskaper som är gällande för en viss grupp människor där
personerna inte ses som individer utan som typer av gruppen.
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4. Metod
I detta avsnitt kommer vi att presentera den metod som vi har valt att använda oss av för
denna studie. Vi kommer att gå igenom dess teoretiska grund och relevanta begrepp, samt
presentera den analysmodell som vi kommer att ha som utgångspunkt. Slutligen kommer vi att
göra en självkritisk granskning av metodvalet.

4.1 Val av metod
Vi har valt att ta en kvalitativ ansats i vår analys för att undersöka hur man bygger upp
stereotyper i text och bild, och för att på djupet kunna se vilka medel som används. Ekström
och Larsson menar att medie- och kommunikationsvetenskapen präglas starkt av tolkande
vetenskaper så som hermeneutik, retorik och semiotik. Gemensamt för dessa är att de syftar
till att undersöka mening och betydelse i såväl sociala handlingar som medieprodukter.84
Detta visar på kärnan i de kvalitativa metoderna där man går på djupet och söker förståelse.
Ett kvantitativt förhållningssätt innebär istället att man analyserar material som hanteras i
form av siffror och statistik. Syftet med sådana analyser är för det mesta att hitta samband
mellan variabler så som enkla beskrivningar och generella teorier.85 Detta styrker ett
kvalitativt förhållningssätt då vi vill få en djupare förståelse kring hur man bygger upp olika
manliga stereotyper.
Utifrån detta har vi valt att utgå från den semiotiska skolan och kommer att använda
oss utav en semiotisk innehållsanalys när vi studerar de valda reklamannonserna. Detta beslut
grundar vi bland annat i det resonemang som Hirdman för gällande samspel mellan text och
bild. Hon menar att textens betydelse skapas i samspel med bild och vice versa, och att den
visuella informationen finns i både det skriva ordet och det visuella uttrycket.86 Vi finner även
belägg för vårt metodval i Deacon och Goldings förklaring av semiotik, då de menar att
semiotiken hjälper oss att tänka analytiskt kring hur texter är uppbyggda och att se vilken
innebörd de har för den bredare kulturen där de är producerade.87
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4.2 Semiotisk innehållsanalys
Inom medieforskning finns det en rad olika analysmetoder. Textanalys är den övergripande
beteckningen på kvalitativa studier som avser att analysera texter88 och den semiotiska
innehållsanalysen är en av dessa. I medievetenskapliga sammanhang menar man med text alla
olika uttrycksformer, så som stillbilder, rörliga bilder, ljud och även musik.89 De texter som vi
kommer att behandla i vår analys är annonsernas stillbilder samt den skriva texten. Vi som
semiotiker måste också vara tydliga i vad vi menar med text respektive tecken, då detta får
följder för den fortsatta användningen av begreppen. De annonser som vi har valt att
analysera kallar vi för text, medan de element som bär på en laddning eller vidare betydelse
får benämningen tecken.
Just studiet av tecken och deras sätt att fungera är kärnan i semiotiken. Man fokuserar
på läsaren, vilket är den term som semiotiken föredrar framför mottagare, som tillskrivs en
aktiv roll och man tror att dennes egna erfarenheter, attityder och känslor påverkar textens
betydelse.90 Detta ger oss som analytiker möjlighet att analysera valda annonser på ett
teoretiskt och aktivt sätt.
Den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure anses tillsammans med den
amerikanske filosofen Charles Sanders Pierce vara grundarna till semiotik,91 trots att den förre
refererade till området som semiologi.92 Enligt Saussure, som fokuserade på det verbala
språket, bygger all kommunikation på tecken där beståndsdelarna utgörs av uttryck och
innehåll.93 Tecken får mening först när det relateras till och skiljs från något annat,94 och
tecken brukar sägas vara negativt bestämt.95 Tecknet ”man” som i en person av manligt kön
bestäms alltså av att det kan betyda ”inte kvinna” eller ”inte pojke”.
Uttrycket är något konkret och påtagligt som vi kan uppfatta med våra sinnen, medan
innehållet är den innebörd som förknippas med det konkreta och påtagliga. Ibland används
också signifikant/det betecknande för uttryck och signifié/det betecknade för innehållet.96
Kopplingen mellan dessa bygger på koder. Dessa koder är konventionella, vilket betyder att
de bygger på en social överenskommelse; det finns alltså ingen naturlig förbindelse mellan
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tecknets uttryck (till exempel ordet ”man” som bildas av tre bokstäver) och det som tecknet
representerar (står eller hänvisar till). En kod är helt enkelt en regel eller konvention som en
kultur har konstruerat och gemensamt bestämt för att kategorisera verkligheten.97
Genom att använda sig utav termerna form och substans kan man tydliggöra tecknets
egentliga kärna, och se vad som kan bytas ut eller inte utan att förlora tecknets egentliga
betydelse. Formen är det som ger tecknet identitet och är konstant, något som inte kan bytas
ut. Substansen däremot är tillfällig. En bild kan tolkas på helt olika sätt beroende på vilka
tecken som kopplas samman.98 Man kan exemplifiera det genom en bild på två män och en
kvinna. Om männen bildar formen och kvinnan utgör substansen kan man tolka det som
manlig vänskap alternativt kärlek, men om formen istället utgörs av en av männen
tillsammans med kvinnan (och den andra mannen då utgör substans) så skulle bilden istället
kunna tolkas som ett uttryck för svartsjuka, eller en känsla av utanförskap.
Pierce syn på tecken skiljer sig i viss utsträckning från Saussures. Han menar istället
att allt som på ett eller annat sätt står för något annat, för någon, är ett tecken. Det vill säga:
all kommunikation omfattar kunskap och en användning av tecken, tolkning av tecken och
slutledningar baserade på tecken. Konsekvensen av detta synsätt blir därmed att om vi
exempelvis ser en häst några meter framför oss så är det endast tecknet häst vi ser, inte en
riktig häst. Går vi fram och klappar hästen kan vi enbart uppfatta tecken som mjuk päls, sträv
man och lukt förknippat med hästar, men vi kan aldrig säga att vi ser en riktig häst.99
Pierce berömda teckentriad består av ikoner, index och symboler. Ikoner liknar det
som avbildas, index handlar om logiska samband som kan räknas ut och symboler är något
som samhället har gett betydelse och måste läras in kulturellt. En målning som liknar ett
landskap är således en ikonografisk avbildning, rök är ett index på eld och slutligen blir ord
en symbol då samhället har kommit överrens om deras betydelse.100
Inom semiotiken används också två olika nivåer av betydelse, denotation och
konnotation, vilket Roland Barthes menar på innebär att tecken kan bära andra innebörder än
den omedelbara. Denotation är den uppenbara betydelsen, det som vi faktiskt kan se, medan
konnotationer bär på medbetydelser som är kulturella vilket gör att något kan betyda olika
saker beroende på tid och plats.101 Att tolka något på en denotativ nivå innebär att bestämma
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något bokstavligt102 – en kostym har två ärmar, knappar, är gjord av tyg och så vidare men
vad sänder det för signaler? Makt, pengar, en person som bestämmer – dessa blir
konnotationer. Det kan också påpekas att konnotationer inte är detsamma som associationer.
Konnotationer är något som har etablerats av en hel kultur medan associationer är
personliga.103
Två andra centrala begrepp inom semiotiken är paradigm och syntagm. Alla produkter
som förmedlar en betydelse kan sägas vara organiserade i syntagm, där de innehållande
tecknen valts ut från paradigm. Det finns exempelvis paradigm för huvudbonader, kläder för
överkroppen och underkroppen samt för strumpor och skor. I samband med detta finns koder i
form av syntagm som är sammansatta utifrån både en social- och kulturella struktur.104 En
godtagen kod är till exempel kavaj, skjorta, kostymbyxor och slips medan badbyxor och
dunjacka är ett kodbrott. Kontentan av dessa två begrepp är att medietexter har kommit till
utifrån en rad olika val utifrån en begränsad uppsättning möjligheter – val som sedan får
betydelsefulla konsekvenser. Ser vi till paradigmet män kan man välja bland en mängd olika
egenskaper och lika intressanta som de medvetna valen är blir de omedvetna också
spännande, då de kan vara uttryck för normer som är så pass ingrodda att man inte funderar
över dem.105 Det finns med andra ord alltid ett alternativ, en annan färg eller en annan vinkel
att använda sig utav, och det som framställs är inte det enda tänkbara utan ett medvetet urval
från flertalet möjligheter.106

4.3 Material och urval
För att få ett resultat som var så aktuellt som möjligt hämtade vi vårt empiriska material från
de fyra senaste utgivna numren av tidningen Café, det ville då i skrivande stund säga nr. 2, 3,
4 och 5 från 2012. Vårt mål var hela tiden att få tag på alla nummer utgivna under 2012,
inklusive nr. 1, vilket gjorde att vi besökte de bibliotek som finns i Kalmar, hörde oss för i
våra respektive bekantskapskretsar samt kontaktade tidningen Café flertalet gånger via både
telefonsamtal och mail. Det visade sig dock att numret i fråga inte fanns att tillgå – inte ens
via Café själva som meddelade oss att deras bristande arkiv gjorde att de inte ville släppa ifrån
sig redan utgivna nummer. Vi ansåg dock att fyra nummer utgjorde ett fullgott material för att
kunna välja ut relevanta och givande annonser till vår undersökning.
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Utifrån dessa tidningar valde vi sedan ut reklamannonser med kriteriet att det måste
förekomma minst en man i bilden, då det var vår avsikt att analysera just uppbyggnaden av
manliga stereotyper. Detta resulterade i totalt 152 stycken annonser. Därefter utgick vi ifrån
de tio stereotyper som presenteras i analysmodellen nedan, och vi kategoriserade sedan in
annonserna under respektive stereotyp. Här märkte vi tydligt av problematiken med att
försöka definiera ett såpass abstrakt begrepp som stereotyper. Medan vissa annonser var
tydliga exempel var andra svårare att kategorisera. När detta var gjort valdes slutligen den
mest representativa annonsen för de olika stereotyperna ut. Dock kunde vi inte fastställa en
annons för varje kategori då vi inte fann att alla stereotyper var representerade, vilket innebär
att vår undersökning har utförts på sju annonser som alla förmedlar varsin stereotyp.

4.4 Analysmodell
För att vi skulle kunna göra vår undersökning var vi tvungna att veta hur stereotyper kommer
till uttryck i de reklamannonser som vi har valt att analyser, detta för att veta vad vi letar efter.
Därför utformade vi en analysmodell som innefattar tio stereotyper. Antalet grundar sig i att
vi vill ge utrymme för en nyanserad undersökning, men tid och omfång på uppsatsen skapar
begränsningar gällande detta – därför ser vi tio som ett rimligt antal.
Denna analysmodell grundar sig dels i teori där Maja Jacobson, Kekke Stadin samt
Maria Jacobson och Anna Broman Norrbys böcker legat till störst grund, och dels utifrån
egna uppfattningar och erfarenheter. Här är vi väl medvetna om att det går att ifrågasätta
trovärdigheten i analysmodellen som har byggts upp, då vi själva inte helt kan bortse från våra
personliga åsikter och fördomar. Då teorierna är begränsade ansåg vi att dessa behövde
kompletteras, vilket gjorde att vi fick tolka och utöka dessa. Detta är således anledningen till
att vi har utgått från analysmodellen som underlag för innehållsanalysen. Inför analysens
genomförande hade vi en hypotes om att vissa stereotyper inte skulle återfinnas i det
empiriska materialet. Vi valde ändå att utforma en analysmodell som inkluderade även dessa,
detta för att kunna uttala oss om stereotypernas avsaknad i studiens avslutande diskussion.
Nedan presenterar vi en sammanfattning av samtliga stereotyper för att kortfattat
redogöra för vad som är karaktäristiskt för var och en. Den fullständiga analysmodellen med
teoriförankring har vi valt att lägga som appendix (se 8.1 Fullständig analysmodell).
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Maktmannen
Detta är en man som ger sken av att vara högt uppsatt, och han uppskattas att vara över 35 år.
Maktmannen kommer att figurera i storstads- och kontorsmiljö och har ett stabilt kroppsspråk
med ett självsäkert, allvarligt och koncentrerat uttryck. I annonserna kommer statussymboler
så som dyra klockor, en lyxig bostad och en exklusiv bil att användas. Vi kommer att se ett
sofistikerat yttre med en hög grad av grooming och styling, och det medvetna klädvalet
kommer att bestå av en strikt klädsel i form av klassiska kostymer, kavaj, skjorta och slips.
Dessa kommer i likhet med miljön att vara i en kall färgskala så som svart, vit och blå.
Sportmannen
Denna stereotyp kommer att figurera i aktiva situationer där actionfyllda sporter eller fysisk
aktivitet står i fokus. Livsstilen lämnar inget utrymme för noggrann grooming, vilket kommer
ge ett ostylat uttryck i annonserna. Kläderna används för att fylla en funktion och dessa är i
starka färger som associeras med energi. Används en mindre mängd kläder kommer dessa att
exponera en vältränad muskulatur. Han är på toppen av sin fysiska kapacitet och ser ut att
vara i 25-35 års ålder. Ett fokuserat ansiktsuttryck och en icke-mötande blick visar på
koncentration och att mannen är i färd med att göra någonting. Då denna stereotyp har en
aktiv livsstil kommer han troligtvis att figurera som en enskild stark individ eller tillsammans
med lagkamrater.
Den metrosexuella mannen
Gällande kläder så syns en smalare passform med skräddade snitt, och när det kommer till
kroppen så är den slank, v-formad och lagom tränad. Denna stereotyps mode- och
utseendeintresse kommer att skildras genom välputsade ögonbryn, slät hy och en avsaknad av
kroppshår. Han är inte heller rädd för att bära kläder i typiskt feminina färger. Den
metrosexuella mannen kommer att ge sken av att vara en ung och välbärgad storstadsman.
Machomannen
När det kommer till denna stereotyp är det centrala en grovlemmad kropp, muskler,
kroppsbehåring och en rå yta. För att förstärka intrycket av fysisk styrka så används attribut så
som vapen och fordon. Åldern kommer inte att ha stor betydelse, och han kommer troligtvis
att figurera ensam för att visa på mod och överlägsenhet. Kläderna kommer att vara enkla och
i slitstarka material: jeans, T-shirt och skinnjacka är en typisk kombination. Klädkod och
omgivning utgörs av en mörk och kall färgskala innehållande svart, grått och mörkblått.
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Graden av synlig skönhetsvård är låg, och tydlig kroppsbehåring och skägg kommer att vara
ytterliga kännetecken. En central plats samt en blick riktad direkt mot kameran visar på fysisk
styrka och mod.
Datanörden
Med tanke på det starka intresset kommer stereotypen troligtvis att figurera i en miljö som
anspelar på detta, exempelvis ett rum med datorer och annan teknisk utrustning. Återfinner vi
honom i en social miljö kommer det istället spegla honom som en blyg och isolerad person, i
en stark kontrast till sociala och grupptillhörande människor. Han karaktäriseras av ett högt
intellekt vilket syns i attribut som glasögon, klocka och dator. Dessa kommer att förstärka
sysselsättningen och det finns inget som anspelar på ett mode- och utseendeintresse. Graden
av styling är låg, det kommer inte förekomma några accessoarer i annonsbilderna och
kläderna kommer att vara enkla vardagsplagg.
Den unga överklassmannen
Denna stereotyp befinner sig mellan 18-28 år och känns igen på det trevliga utseendet, det
vinnande leendet och den prydliga och trendiga framtoningen. Han bär en ledig men vuxen
klädsel i form av skjorta nedstoppad i fräscha jeans eller chinos samt klassiskt maskulina och
traditionella plagg med sportiga drag. Kläderna kommer att vara i starka färger för att dra
uppmärksamheten till sig samt ha flertalet detaljer i form av exempelvis tygmärken.
Skönhetsidealet innefattar en perfekt hy samt tjockt och välvårdat hår. Han kommer att synas
i fritidsmiljöer och utstrålar självsäkerhet via en central placering och god kroppshållning.
Mest troligt är även att han syns i grupp för att förstärka känslan av ett vi och dem.
Vildmarksmannen
Denna stereotyp förkroppsligar det oförställda och har en tydlig koppling till naturen.
Vildmarksmannens naturliga livsstil återspeglas genom kläder som är bekväma och
funktionella i färger som beige, kakigrön och brun. Graden av påklädnad kommer generellt
sett att vara hög. Kroppsbyggnaden hos denna stereotyp är normal och det finns ingen direkt
fokus på muskler och inte heller någon hög grad av styling. Istället har han en naturlig, rufsig
frisyr samt skägg. Ansiktsuttryck och kroppsspråk är lugnt och stabilt utan typiska poser.
Vildmarksmannen kommer även att porträtteras i utomhusmiljöer med fokus på bakgrunder
som hav, berg och sandiga ökenområden.
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Sexatleten
Sexatleten bygger på en bild om mannen som ett sexobjekt, och han är ung med en välbyggd
och slät kropp där fokus ligger på axlar, bröst, mage och rumpa. Han känns igen på den
väldigt avklädda, om inte nakna, kroppen som är vältränad och med väldefinierade
muskulatur. Han kommer att posera framför en neutral bakgrund och oavsett om det är en
inne- eller utomhusmiljö så ligger den direkta fokuseringen på den avklädda kroppen. I de fall
där kläder och accessoarer används är syftet att framhäva kroppen och att förstärka det
sexuella. Hos den här stereotypen är det största kännetecknet en objektifierad kropp.
Rockmannen
Den stereotypa Rockmannens stora kännetecken är musikintresset och hans vilja att tydligt
särskilja sig från mängden. Hans njutning i att uttrycka sig estetiskt kommer att synas i
karaktäristiska rockattribut så som svartmålade naglar, tatueringar, nitar, kedjor och svart
kajal runt ögonen. Han har ett härjat och till viss del ovårdat yttre vilket syns i ett stripigt hår
och ett orakat ansikte. Den svarta färgen är ett typiskt kännetecken för denna stereotyp, vilket
syns i både kläder som skinnjacka och svarta jeans såväl som kängor och hår. Rockmannen
figurerar sannolikt ensam för att förstärka att han är en unik individualist med egen stil.
Den homosexuella mannen
Den stereotypa homosexuella mannen behöver inte vara sminkad och bära kvinnliga kläder,
men han har heller inte behovet av att uttrycka sina biologiska maskulina drag. Han kommer
ha ett välvårdat yttre där grooming, slät hy och välansade ögonbryn blir kännetecken. Han har
även feminina ansiktsdrag, ett välstylat hår med lite längd samt feminina färger på kläder så
som rosa och lila. Annonserna kommer att innehålla många accessoarer, exempelvis
axelväska, handskar och halsduk. Det allra tydligaste tecknet på stereotypen är fysisk
närkontakt med en annan man. Vidare kommer han till uttryck genom en feminin kropp och
kroppshållning med smala höfter och axlar och vi ser honom i en ålder mellan 20-30 år.

4.5 Undersökningens genomförande
Baserat på våra teorier om stereotyper och den semiotiska innehållsanalysens grunder
formulerades ett antal riktlinjer som låg till grund för undersökningen. Detta för att kunna
genomföra analysen av valda annonser både på en denotativ och konnotativ nivå. Dessa
premisser presenteras nedan:
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Annonsen
● Vad i annonsen fångar betraktarens uppmärksamhet?
● Hur bidrar komposition och uppbyggnad av bild till att stereotypen förmedlas?
● I vilken miljö är bilden tagen?
● Hur förhåller sig samspelet mellan skriven text och bild?
Mannen
● Vilken kroppstyp och uppskattad ålder har mannen?
● I vilken grad förekommer grooming och styling?
● Vad gör mannen på bilden?
● Figurerar mannen ensam eller i förhållande till andra personer?
● Vilken känsla förmedlas via kroppsspråk och ansiktsuttryck?
Attribut
● Vilka kläder ser vi och hur kan dessa tolkas utifrån stereotypen?
● Hur hjälper eventuella objekt till att förmedla stereotypen?
Genom dessa frågeställningar har vi enklare kunnat hitta tecken gällande hur man framställer
olika typer av män genom text och bild. I vår analys av annonserna tog vi också in relevanta
tecken som inte förekom, då även avsaknaden av vissa element kan säga något om vad som
anses vara ”typiskt”.

4.6 Validitet och reliabilitet
Hållbarheten i en undersökning anges i vetenskapliga termer utifrån begreppen validitet och
reliabilitet. Validitet kan liknas vid giltighet och innebär att man verkligen har studerat det
man avsett och angivit att undersöka.107 Begreppet gäller främst hur pass relevant data och
analys är i förhållande till forskningsfrågan, och är knutet till hur bra vi lyckas fånga våra
teoretiska begrepp i vår analys.108 Valet av tidning och annonser baserat på den teori som vi
har byggt upp i tidigare avsnitt är noga utvalda utifrån vår ställda forskningsfråga, och på så
sätt är validiteten hög. Vi är dock medvetna om att stereotyp som begrepp är relativt abstrakt,
och att det inte finns några specifika teorier om alla olika stereotyper. Vi har istället hämtat
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belägg från flera olika kunskapsområden för att bygga upp den analysmodell som
presenterades under föregående rubrik, vilket ger vår undersökning ännu mer validitet.
Reliabilitet innebär istället att man säkerställer att man bearbetar materialet på ett
forskningsmässigt korrekt sätt. För att en undersökning ska ha hög reliabilitet krävs bland
annat ett genomtänkt urval, relevanta frågeställningar, ett fullödigt material och god analys. I
grund och botten bygger hållbarheten på val av undersökningsmetod.109
Vi är medvetna om att en kvalitativ studie innefattar en hög grad av
tolkningsutrymme, och att resultatet beror på vem som tolkar och analyserar. Det är alltså inte
helt säkert att någon annan skulle genomföra samma undersökning och komma fram till
samma resultat men det ligger i metodens natur. Vi har istället strävat efter att uppnå en hög
reliabilitet i vårt medvetna urval, frågeställning och i en nyanserad analys.

4.7 Reflektion över vald metod
Denna metods styrka ligger i möjligheten att kunna gå på djupet i analysen och få kunskap om
hur stereotyperna har byggts upp. Ett kvantitativt förhållningssätt hade istället gett oss
möjligheten att se generella mönster och förekomsten av stereotyper i annonserna. Detta hade
dock gett uppsatsen en låg validitet då det inte hade besvarat vår forskningsfråga.
Vi ser också metodvalet som fördelaktigt med tanke på vad det är vi ska undersöka.
Stereotyper handlar i stor utsträckning om associationer och konnotation vilket också talar för
den semiotiska innehållsanalysen som tillåter oss att se kvalitativt på materialet.
Vi är medvetna om att vår egen förförståelse och våra fördomar har påverkat analysen
och dess resultat vilket har gjort att vi inte har kunnat förhålla oss helt objektiva. Syftet med
denna undersökning har dock aldrig varit att uttala oss generellt utan att istället utvinna egen
kunskap. Utifrån vår analysmodell har det valda materialet undersökts grundligt, och vi anser
oss ha tillämpat den kvalitativa metoden på ett korrekt sätt. Vi bedömer därför att vår studie
kan bidra med kunskap gällande representationer av genusidel i reklam.
Förutom detta så är vi också införstådda med att vi hade kunnat använda den
kvalitativa innehållsanalysen på allt innehåll i tidningen för att då kunna säga någonting om
hur tidningen Café förmedlar stereotyper, inte enbart hur reklamannonserna gör det. Men med
tanke på att stereotyper tydligast och oftast förmedlas via visuella bilder samt vår utbildnings
utgångspunkt i reklam såg vi det mest intressant att analysera reklamannonserna.
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5. Resultat och analys
I detta avsnitt redogör vi för resultaten som har framkommit av vår analys, och vi har valt att
presentera dessa tillsammans med respektive stereotyp. Till grund för varje delanalys ligger
de frågor som vi ställt upp som riktlinjer i metodavsnittet, och för att skapa en lättöverskådlig
struktur har vi valt att använda oss utav tre underrubriker: Annonsen, Mannen och Attribut.

5.1 Maktmannen
Annonsen
Den utvalda annons som får stå som representant för den stereotypa Maktmannen kommer
från det amerikanska modehuset Ralph Lauren (se annons 8.2.1). Annonsens utformning
skiljer sig ifrån det vanliga formatet, då den är fördelad på två uppslag där man viker upp det
första för att se det andra. Den sträcker sig därmed över fyra helsidor.
Den vänstra sidan på första uppslaget består av en helsvart bakgrund med en stor och
centrerad logotyp som utgörs av orden ”Ralph Lauren”. Denna fångar tillsammans med
mannen på högersidan vår direkta uppmärksamhet. Både logotypen och mannens centrering
bidrar till känslan av makt – de tar plats och förmedlar att både varumärket och den man som
modellen representerar är något att räkna med. Vi ser även ett tydligt samband mellan
logotypen, underrubriken ”Black Label” samt mannen. De tre deltecknen fungerar som en
kombination och ordet svart, det klassiska klädmärket och den strikt klädda mannen bygger
tillsammans upp vår stereotyp. I den teoretiska delen tar vi bland annat upp hur text är ett sätt
att kontrollera en bild, medan en bild används för att väga upp det visuellt svaga hos text. Här
är det dock svårt att avgöra vad som kontrollerar vad, då bilden har fördel av storlek samt
placering på högersidan medan texten står i större kontrast till sin bakgrund.
På det andra uppslaget porträtteras samma man i samma miljö men med en annan
bildkomposition. Logotypen finns med även här men upplevs som mindre, och istället fångas
uppmärksamheten uteslutande av mannen som över båda annonssidorna visas i helfigur,
sittandes i en stor fåtölj. Trots att han sitter ned är fotot taget i grodperspektiv vilket förstärker
hans överlägsenhet och dominans. Detta är ett typiskt sätt att porträttera män med makt då de
ser ut att vara större och automatiskt blir överordnade betraktaren. Vi tolkar det som att den
miljö som han har fotograferats i är en inomhusmiljö; mycket baserat på objekten i
bakgrunden samt en del av en silverfärgad, oval form som vi uppfattar som en spegel
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hängandes på en vägg. Våra associationer blir här till en del av ett kontor eller ett påkostat
hem, vilket också stämmer överens med den stereotyp som vi presenterade under teoridelen.
Ljussättningen hjälper till att skapa blänk i många detaljer vilket tillsammans med de kalla
färgerna i gråskala förmedlar ett hårt intryck och en kontrollerad miljö. Den sterila och strama
känslan som vi ser i hela bilden bjuder in till att reflektera över känslor kopplat till makt.
Avsaknaden av just känslor kan dels betyda att känslor inte hör ihop med maskulinitet och
dels att makt inte tillåter känsloladdade utspel.
Mannen
Mannen på bilden ser ut att vara i fyrtioårsåldern vilket gör att hans livserfarenhet blir ett
viktigt deltecken för att vi ska göra kopplingar till makt. Åldern tycker vi till stor del bekräftas
av frisyren som vi konnoterar med gamla klassiska Hollywoodideal. Det mörka håret är stylat
i mjuka vågor som anspelar på en klassisk stil och hög grad av perfektion. Han har en sund
och aningen solbränd ton i ansiktet, ögonbryn som är välputsade utan att för den delen vara
feminina och är slätrakad med en skuggning som antyder skäggväxt. Dessa tecken säger oss
att han är mån om sitt yttre vilket är viktigt i både hans professionella yrkesroll och livsstil.
Mannen är avbildad i halvkropp och tar stor plats i fotografiet. Detta ser vi som en
viktig del i annonsens uppbyggnad för att makt ska förmedlas. Även en smalare beskärning
hade kunnat konnotera makt, men här är det relationen mellan attribut och utsnitt som är det
avgörande för vår tolkning. Vi finner det intressant att bildbeskärning har en sådan stor
inverkan eftersom det egentligen inte säger någonting om att mannen har makt eller inte.
Ansiktsuttrycket är koncentrerat och väldigt samlat. Det här är inte någon som tas på
bar gärning i en komprometterande situation, utan det är hela tiden han som har kontrollen.
Poseringen känns medveten och nästintill arrangerad, och tillsammans med ansiktet ger detta
en känsla av koncentration. I vår presentation av denna stereotyp tar vi upp Jacobson och
Broman Norrby som skriver att Maktmannen sällan framställs som ett objekt som poserar
utan snarare är aktiv. Anmärkningsvärt i den här annonsen är att den tydliga poseringen
istället stärker maktassociationerna. Detta är en intressant iakttagelse eftersom makt är
relaterat till prestationer medan det här istället förmedlas via omgivning och attribut. Vi ser att
han står rakt upp och ned utan minsta tecken på osäkerhet samtidigt som han har händerna
nedstoppade i fickorna. Det här förvånar oss då det sättet att placera händerna oftast
förknippas med en osäker person. I sammanhanget tolkar vi det dock som ett sätt att
distansera sig och visa vem som har kontrollen, vilket också blir en indikator på makt.
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På det andra uppslaget syns mannen sittande. Han är aningen nedsjunken men ställningen blir
med tanke på benens placering inte avslappnad. Det högra benet är korsat över det vänstra
vilket gör att foten pekar bort från betraktaren, och tecknets innehåll blir då ett
avståndstagande – han välkomnar oss inte. Gemensamt för de båda bilderna är att han
figurerar ensam vilket vi finner synonymt med en Maktman. Han är det centrala, han vistas i
den exklusiva miljön och han har en naturlig, auktoritär roll. Här ser vi det intressant varför
makt i så stor utsträckning associeras med en enskild karaktär och sällan med en grupp. Vi ser
här kopplingar till traditionella idéer om diktatur och ett patriarkalt samhälle, och förstår
utifrån detta att dagens idéer om makt bygger på gamla normer och ideal.
Attribut
I bakgrunden på det första uppslaget finns det antydningar till ett bord bestående av en
glasskiva. Där är en hög med böcker samt någon form av metallskulptur placerade. Boktraven
tolkar vi som en symbol för intelligens och kunskapens makt. Skulpturen indikerar istället på
att mannen på bilden har fått en utmärkelse med tanke på storlek och exklusiva material. På
väggen ovanför bordet hänger det en stor tavla, och det kantiga motivet tillsammans med
avsaknaden av färger tolkar vi som deltecken i uppbyggnaden av Maktmannen – känslor och
livfullhet är inte kopplat till makt. Utan tavlan hade det intrycket inte varit lika starkt. Motivet
som antyder arkitektur innehåller flera olika vinklar och diagonala linjer vilket hjälper till att
förstärka mannens stadiga kroppshållning. De raka och hårda formerna bidrar än mer till att
bekräfta den allmänt maskulina känsla som man får av annonsen.
Bakgrunden, det raka axelpartiet samt de tydliga och skarpa kontrasterna i kavajen och
dess accessoarer bidrar även det till något fast och strängt. Den svarta slipsen är oklanderligt
knuten vid den högt knäppta skjortkragen, och kompletteras med en slipsnål och en kritvit
snusnäsduk i hans enda bröstficka. Här ser vi tydliga återkopplingar till Maja Jacobson som
beskriver hur släta, klassiska och traditionella snitt på kläder förmedlar karaktärsfasthet och
stränga moraliska normer. Likaså konnoterar färgerna svart och vitt i detta sammanhang
allvar, och visar på en kultiverad person. Även här ser vi att gamla ideal och historia är viktigt
för att förmedla makt då klädseln är traditionell och klassisk.
I annonsens andra uppslag ser vi en silverfärgad form som vi tolkar som en avbildning
av en bil. I vår redogörelse för stereotypen Maktmannen hänvisar vi till Kekke Stadin som
menar att ekonomisk framgång visas upp av statussymboler. Bilen blir här ett tydligt ikoniskt
tecken på en sådan typ av artefakt som bidrar till att bygga upp stereotypen. Att det är en bil
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är också värt att uppmärksamma då den traditionellt sätt är kopplad till manlighet. Därmed
reproducerar annonsen indirekt tanken om att män och makt går hand i hand.
Objekten i inredningen känns noga utvalda och det verkar inte vara något som har
lämnats åt slumpen – återigen ett tecken på en hög grad av kontroll och medvetna beslut.
Rummet är till stor del kritvitt och den enda möbel som syns är en matchande vit fåtölj.
Tillsammans med de tjocka kuddarna och det blänkande armstödet konnoterar vi något nytt
och exklusivt. En intressant iakttagelse är att möbeln, som knappt känns använd, tillsammans
med redan uppräknade ting som är placerade i perfekta linjer på glasskivan bidrar till att
förmedla känslan av total kontroll. Vi förstår utifrån detta att makt till viss del förmedlas via
mannen men att omgivningen är minst lika viktig då minsta kodbrott skulle sänka förtroendet
radikalt. Längst ner till höger i annonsen ser vi ett schackspel med ett svart bräde och svarta,
blanka pjäser. I likhet med böckerna tolkar vi detta som en symbol för intellekt och hög
bildning. Schackspelat blir även en stark metafor för klassamhället med bönder som är
underordnade den mäktiga kungen. Vi kan dra paralleller mellan schackspelet som en metafor
för samhället i stort, och menar på att makt är jämställt med överklass och att samhället är ett
spel som handlar om att undanröja folket och låta kungen stå som ensam segrare. Utifrån
denna tolkning blir spelet ett viktigt deltecken som säger oss att Den stereotypa maktmannen
inte bara förmedlar personlig makt – genom att förmedla denna stereotyp förmedlas även en
syn på makt generellt i samhället.
Mannens kläder är i det här uppslaget snarlika med de i den förra men det finns ändå
små skillnader. Slipsen har bytts ut mot en fluga vilket kan kopplas till kroppsposition och
omgivning. I den förra bilden står mannen rakt upp och ned med ett om möjligt ännu mer
strikt intryck, och slipsen blir då ett förstärkande tecken. Flugan är inte lika vedertagen i
formella sammanhang utan kopplas snarare till kvällsaktiviteter utanför yrkeslivet. Här ser vi
även mannens skor och klocka som i likhet med bilen på bordet kan tolkas som tydliga
statussymboler. Klockan säger oss också att mannen är punktlig och har tider att passa; han är
en viktig och upptagen man. De välpolerade svarta läderskorna och de svarta strumporna visar
istället på ett enhetligt utseende vilket blir ett visuellt uttryck för en beslutsam personlighet.

5.2 Sportmannen
Annonsen
Den annons som vi har valt att analysera utifrån stereotypen Sportmannen kommer från
Adidas och syftar till deras sportsko ”adizero f50 2” (se annons 8.2.2).
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Det som fångar uppmärksamheten i denna annons är den centralt placerade mannen i
en löpande position. Rent fototekniskt framhävs han genom skärpa, ett grodperspektiv samt
distans – detta gör att vi ser honom i helkroppsfigur med kontrast till både för- och bakgrund.
Genom att hela han visualiseras hjälper perspektivet till att bebygga den aktiva situationen
vilket är en viktig betydelsebärare för stereotypen. Även riktningen som mannen springer i, in
från vänster och ut till höger, är ett viktigt tecken. Vårt sätt att läsa från vänster till höger i
västvärlden gör att riktningen får en symbolisk laddning som konnoterar framåtanda, fart och
tävlingsinstinkt. Här ser vi kopplingar till Maja Jacobsson som menar att den här typen av
män vill uppnå en känsla av frihet. Hade han istället varit vänd åt vänster så hade vi tolkat det
som att han hade sprungit in i något eller stött på ett hinder. Frihetskänslan hade alltså inte
blivit lika stark. Här vill vi belysa kopplingen vi ser mellan den stereotypa Sportmannen och
frihet för att sätta in det i ett större genusperspektiv. Ser vi bakåt i tiden har det oftast varit
män som fått vara fria och det är därför intressant att frihet blir en byggsten i att förmedla
stereotypen. I tidigare analys av Maktmannen kan vi också se frihet men då som följd av att
ha makt, vilket skulle kunna innebära att detta är ett återkommande del i förmedlingen av
manliga stereotyper.
I förgrunden skymtas en annan man via ben och antydningar till vad som troligtvis är
fötter, medan bakgrunden består av en gräsplan samt en mörk himmel som är upplyst av några
enstaka ljuspunkter. Dessa tolkar vi som elektrisk belysning, vilket också bekräftas av att
bilden är mörk och verkar vara tagen i en miljö som ska konnotera kväll. Med hjälp av
ljuspunkterna ser vi en tydlig koppling mellan ljusets energi och den fysiska ansträngning
som mannen utför. Han lyses också upp av en stark strålkastare som kommer från det håll
som han springer mot, vilket ger ett dramatiskt intryck och som hjälper till att förmedla action
och fart. Bakgrundsmiljön utgör på så sätt substans då vi skulle kunna byta ut den mot en
idrottsarena eller en stadsmiljö, medan kompositionens form istället utgörs av mannens
kroppsposition och i den skrivna text som finns med. Rubriken ”less weight more speed” är
starkt kopplat till mannen som springer, då orden ”less weight” (lättare) visualiseras genom
att han ser ut att springa med just lätta steg. Även textens vita färg mot den mörka bakgrunden
bidrar till att förstärka denna känsla.
Den andra delen i rubriken, ”more speed”, är om möjligt ännu starkare kopplad till
bilden. Orden säger oss att du i dessa skor blir ännu snabbare än tidigare. Det är även
intressant att studera rubrikens placering: Orden är satta direkt efter skon på den aktiva
mannens fot och därefter ser vi Adidaslogotypen. Detta gör att vi kopplar samman skon med
lätthet, fart och slutligen varumärket Adidas. Rubriken är alltså ett starkt element i bilden som
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hjälper till att bygga upp stereotypen då den konnoterar aktivitet, snabbhet och prestation.
Under rubriken finns det ytterligare skriven text. En mindre rubrik återger den
specifika skomodellen ”adizero f50 2”, och under den ser vi en kortare copytext: ”The super
light adiZero F50 2 gives you only what you need. Less weight. More speed.” Här anser vi att
orden ”gives you only what you need” är det mest intressanta för stereotypens uppbyggnad.
Sportmannen är en enskild stark individ och detta byggs här upp med hjälp av att använda
ordet ”you” två gånger, skorna ger dig vad du behöver. Detta självcentrerade tilltalssätt är
spännande då det förstärker tanken om mannen som stark individualist och att han inte
behöver någon annan för att prestera.
Mannen
Denna stereotyp sa vi skulle befinna sig i åldern 25-35, då det är vad man generellt brukar
beräkna som en människas fysiska topp. Åldern på mannen är svår att bedöma men det är
tydligt att han inte är alltför gammal. Hans hår som har lite längd är kolsvart och utan några
antydningar till grånad, och ansiktet är slätt utan skäggväxt, rynkor eller insjunkningar.
Hårfärgen tillsammans med anletsdragen i ansiktet samt en mörkare hudton gör att vi tolkar
det som att mannen är av asiatisk härkomst. Det är anmärkningsvärt att det är i en sportannons
som vi finner en man av annan härkomst och inte i föregående annons för Ralph Lauren.
Detta ser vi skulle kunna ha att göra med att sport är landsöverskridande, medan makt på ett
internationellt och politiskt plan är tydligt kopplat till nationalitet.
Mannens tränings-t-shirt och shortsbeklädda ben visar en definierad muskulatur som
samtidigt inte verkar överdriven, och vi kategoriserar honom som en smal, vältränad man med
en god fysik. Graden av styling ser vi som låg: det finns rynkor på kläderna, håret är rufsigt
och vi ser inga tydliga spår av kosmetik eller liknande produkter. Tröjan och hans sportskor
matchar väldigt väl och ser till och med ut att komma ifrån samma kollektion, men vi anser
ändå inte att han är stylad i den traditionella bemärkelsen. Utseendet är därmed viktigt men
har inte alls samma avgörande betydelse som i föregående annons för Ralph Lauren.
Armar och ben verkar släta och utan något synligt hår, och i den kontext som han
befinner sig i tolkar vi avsaknaden på hår som ett tecken innehållandes värdeord i stil med
”praktiskt och funktionsfyllande”, snarare än något som har gjorts i förskönande syfte. Här
drar vi associationer till professionella simmare som brukar raka bort kroppshår för att minska
luftmotståndet och komma fram snabbare. Ansiktet som visas i profil blickar mot ett okänt
mål i fjärran, och den framåtlutade kroppen verkar som redan nämnt vara mitt i ett löpsteg.
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Attribut
Som redan nämnt bär huvudpersonen i annonsen samma färger på både tröja och skor: en klar
röd och gul färg. I det här fallet tolkar vi dessa som signalfärger med symboliken energi och
kraft, och vi ser det inte som en slump att det är den framåtlutande överkroppen samt skorna
som innehar denna färgkombination. Kroppens lutning ser vi som väsentligt i förmedlingen
av ”action” och fötterna är det som tar honom framåt. Skorna utgör ett förstärkande attribut då
de tillsammans med mannens kroppsposition och den skrivna texten skapar form i annonsen.
På hans högra överarm bärs ett sportarmband innehållandes ett tekniskt objekt
liknande en mobiltelefon eller en MP3-spelare. En vit sladd som går från denna upp till hans
hår indikerar att han lyssnar på musik eller får information av något slag. Hans kläder och
attribut förmedlar en känsla av aktivitet och rörelse, vilket hjälper till att bebygga bilden av
Sportmannen som någon som befinner sig i en aktiv situation. Baserat på detta blir vår
tolkning att mannen är mitt uppe i någon slags träning – hade det varit en match av något slag
skulle en klocka och ett sportarmband förmodligen inte ha använts. Istället tolkar vi det som
att man vill framställa en stark individ som, även när det är mörkt och gräsplanen behöver
lysas upp, är utomhus och tränar. Här sätter vi in det i ett större sammanhang, och menar på
att annonsen visar på den hysteri i samhället som råder när det kommer till träning och
utseende. Detta har tidigare uppmärksammats gällande kvinnor men gäller nu även män,
något som vi anser att denna annons visar.

5.3 Den metrosexuella mannen
Annonsen
Den metrosexuella mannen representeras av en annons som kommer från klädmärket Tiger of
Sweden (se annons 8.2.3). Den föreställer ett svartvitt fotografi av en mörkhårig man,
sittandes på en pall i en ljus kostym och skjorta samt mörka blanka skor.
Det som först fångar vårt intresse är mannens ansikte tillsammans med den mörka
väskan som vilar över den ena axeln. Vårt fokus hamnar på den övre, mörka delen av
annonsen, då de står i stark kontrast mot den vita bakgrund. När det kommer till
uppbyggnaden av den här annonsen är det mannens höga grad av grooming och klädstyling
samt hans fysik som är avgörande för denna stereotyp: inte huruvida han är centrerad i en bild
eller inte, eller om han söker ögonkontakt eller ej.
Trots dominansen av vitt i annonsen uppfattar vi den inte som lättsam – tvärtom. Det
svartvita fotografiet och modellens koncentrerade ansiktsuttryck blir faktorer som anspelar på
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allvarsamhet. Tilltalet blir formellt och opersonligt, tack vare ett medeldistanserat perspektiv
och en bakgrund utan några objekt. Detta förvånar oss då vi i analysmodellen ser på
stereotypen som avslappnad och nyfiken vilket inte är saker som vi har konnoterat. Detta är
mycket intressant och skulle kunna förklaras i att metrosexualitet är ett relativt nytt begrepp
som slits mellan traditionell maskulinitet och homosexualitet. Det svart/vita förstärker det
traditionella medan väskan och den släta hyn kopplas till det homosexuella. Vi kan tycka oss
se att förmedlingen av den här stereotypen handlar om att hitta en balans mellan just dessa
olika maskulina drag.
Mannen
Fokus ligger helt klart på mannens utseende och klädsel och det metrosexuella uttrycket
förmedlas tydligt genom hans ålder. På en denotativ nivå ser vi ett smalt, v-format ansikte
med slät hy och vi ser inga spår av kroppsbehåring – tecken på en ung man. Det
metrosexuella uttrycket förmedlas också mycket genom ansiktet. Hans anletsdrag är vad vi
anser feminina, och med det avser vi ett smalt och fint ansikte med antydan till en hjärtform.
Hans ögonbryn konnoterar en medveten ansning och endast en svag skugga antyder en
skäggväxt. Det senare anses vara en stark symbol för män, och en avsaknad av detta gör
således att man istället tänker i banor som ”omanlig”, ”pojke” eller till och med ”kvinnlig”.
Vi ser också antydan till blänk på både läppar, näsa, panna och kind. Just de blanka läpparna
tolkar vi som en indikation på återfuktning och någon form av mjukgörande produkt. Detta
säger oss att han är mån om sitt yttre, vilket är ett tydligt tecken på metrosexualitet. Det är
anmärkningsvärt att metrosexualiteten är tydligt kopplat till det unga utseendet då det
exkluderar äldre män. Dock är det intressant att man förmedlar bilden av den unga mannen
som stereotyp då det i historien oftast varit de äldre männen, likt Maktmannen, som fått synas.
I annonsen är mannens kropp smal och slank, och ställningen som han sitter i gör att
vi inte ser hans axelparti. Skulle han istället sitta vänd mot kameran skulle han genast se
bredare ut. Däremot hade det metrosexuella uttrycket kvarstått men tonats ned en aning då
han inte hade upplevts som lika slank. Här är det intresseväckande att det traditionella
maskulina utseendet så som stor kroppshydda, skägg och grova drag inte får komma till
uttryck alls. Det förmedlas istället i uppbyggnaden av annonsen som nämnt ovan. Därav
förstår vi att det metrosexuella uttrycket förmedlas starkast via fysik och attribut.
Mannen sitter på en hög träpall med båda benen vända mot höger. Dessa olika tecken
tyder på en stabil men ändå avslappnad position som vi associerar till modevärldens
poseringar för att visa upp kläder och accessoarer. Just poseringen är intressant utifrån ett
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genusperspektiv då dessa sätt att exponera kroppar främst förknippas med kvinnor. Att det här
syns i en annons för män tyder på att gränsen mellan manligt och kvinnligt börjar bli vagare
vilket i sin tur gynnar det metrosexuella.
Attribut
Utifrån våra teorier är kläder, utseende och mode nyckelkomponenter som talar om för oss
huruvida mannen utgör den stereotypa bilden eller inte. Ett tydligt tecken på metrosexualitet
blir de vita byxornas tajta passform, vars smäckra intryck ligger nära det feminina sättet som
en byxa kan vara sydd på. Under den matchande kavajen sticker en vit, knäppt skjortkrage
upp och han bär på den synliga foten en blankputsad skinnsko med spännen i någon form av
metall. Här blir skons låga skärning, avsaknaden av strumpor samt en skräddad passform på
kläderna anmärkningsvärt, och något som visar på en tydlig medvetenhet. Även den enhetliga
klädseln i en och samma färg indikerar på trendkänslighet, och i den här annonsen blir de
åtsmitande kläderna något som bildar form. Att mode och trender ligger i nära relation till det
metrosexuella har vi nu sett flera indikatorer på men det är också intressant varför den här
mansbilden inte syns i en aktiv situation eller förmedlas på ett sådant sätt att hans intellekt
eller yrkesroll får komma fram. Detta skulle kunna bero på att man tydligt vill särskilja sig
från övriga maskuliniteter.
Formen i annonsen utgörs också av pallen som blir ett metaforiskt tecken för mannens
kropp och beklädnad. Den är hög med långa, smala och vita ben vilket ger samma smäckra
och slanka intryck som mannens fysik. En kontorsstol, stubbe eller parkbänk skulle skapa ett
tydligt kodbrott i den extremt enhetliga uppbyggnaden. Den mörka väskan som mannen håller
i sin ena hand har två kortare handtag samt en dragkedja. Längden på handtagen gör att det
inte går att använda väskan på samma sätt som en hockeytrunk eller liknande: man kan helt
enkelt inte bära den på annat sätt än i händerna. Modellen håller visserligen väskan över ena
axeln men bara genom att den vilar i hans fingrar, inte i själva handflatan. Detta får
konsekvensen att hans hand genast ger ett mer feminint och mjukare intryck. Konnotationerna
blir inte stabilitet och en fast hand med styrka som en grov, knuten näve hade gett, utan nu
blir handens position snarare ett tecken på något vekt. Handväskan är anmärkningsvärd då
den är en stark symbol för kvinnor. Tillsammans med informationstexten längst ner i
annonsen som säger ”Accessories” blir anspelningarna på femininitet ännu starkare.
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5.4 Machomannen
Annonsen
Annonsen som representerar Machomannen kommer från EA International och gör reklam för
dataspelet ”Mass effect 3” (se annons 8.2.4). Denna skiljer sig från övriga annonser då den
föreställer en man vars kropp ger känslan av att vara artificiell.
En kraftig rubrik, ”Mass effect 3”, är centralt placerad överst i annonsen. En gråtonad
effekt i orden konnoterar metall eller betong, medan den röda botten till siffran 3 ger
associationerna rost och smuts. Tittar man på typsnitten är båda väldigt breda och tunga,
vilket ger en stabil och teknisk känsla. Dessa grafiska val bygger upp bilden av något som
absolut inte förväxlas med något feminint. Annonsen ger ett mörkt intryck, med undantag från
den vänstra delen av bakgrunden som vi ser som en ikon för planeten jorden. De ljusa
partierna utgörs av ljussken som kommer farande ovanifrån samt de delar i bakgrunden som
konnoterar ett eldhav eller lava. Här ser vi en tydlig skillnad från föregående analys där
omgivning och situation inte var av betydelse. Den fartfyllda bakgrunden visar på att den här
mannen är i händelsernas centrum vilket relaterar till mer än det kroppsliga och ytliga.
Tittar man vidare så är det främst mannens breda axel- och bröstparti samt vapnet i
mannens vänstra hand som väcker intresset. Här är vapnet anmärkningsvärt ur ett historiskt
perspektiv då de förknippas med män sedan lång tid tillbaka. Att använda sig utav ett sådant
gör därför att betraktaren snabbt blir trygg med att det är en mansbild som förmedlas. Detta
ger oss även en förklaring till varför vi inte såg ett vapen i annonsen för Tiger of Sweden då
stereotypen som förmedlades där inte behöver förmedla en tydlig maskulinitet på samma sätt.
Underrubriken säger ”Take earth back 8 mars 2012” med versaler, och bildar därmed
ett tecken som styrker vår konnotation om att det är jorden i bakgrunden. Aktivitet och
handlingskraft är egenskaper som är synonymt med just män, och innebörden i copytexten gör
att mannen nu förknippas med att utföra en handling. Det är inte heller vilken uppmaning som
helst: Machomannen ska inte bara ta självaste jorden, utan han ska dessutom ta tillbaka den.
Detta antyder en kamp, vilket tillsammans med hans mundering bildar ett uttryck för
våldsamheter eller ett krig. Även detta har en historisk koppling och vi ser jorden som ett
spännande deltecken i uppbyggnaden. Detta tolkar vi som att stereotypen inte har övervunnit
naturen utan istället är en del av den.
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Mannen
Mannen figurerar ensam i bilden, och vi konnoterar en stark, tuff ensamvarg. I vår
uppbyggnad av denna stereotyp läggs fokus på hans fysiska egenskaper, främst i form av
muskulatur. Huvudet är något framåtlutat vilket gör att hans ögonbryn får en v-form och till
viss del täcker hans ögon. Innebörden av den mörka blicken blir en känsla av aggressivitet.
Ansiktsformen och näsan är bred, och han har sammanbitna läppar samt ett starkt käkparti
som täcks av en mörk och tät stubbväxt. Intrycket som vi får av denna annons är att det inte
rör sig om en pojke; detta är en man. Samtidigt antyder den tunga utrustningen som han bär
på kroppen att hans fysik är på topp och vi uppskattar därför att mannen i annonsen befinner
sig runt 30 år.
Vi utgår från att utrustningen är tänkt att följa kroppen och baserar därför hans
kroppshydda på densamma. På en denotativ nivå kan vi se att han, som redan nämnts, har ett
kraftigt axel- och bröstparti med grova armar och ben, samt en smal midja. Mannen uttrycker
en viss grad av posering för att framhålla den breda och grova kroppsbyggnaden, och vars
innehåll skapar ett skräckinjagande intryck som ska sätta respekt i betraktaren. Tittar man på
hår och ansikte ser vi flera tecken på uppbyggnad och förstärkning av en tuff yta, något som
är synonymt för Machomannen. Han har mörkt hår i en stubbad frisyr vilket genast
konnoterar män i krig. Tillsammans med rubrik och bakgrund förstärker detta bilden av någon
som är på väg in i eller som redan befinner sig i strid. I hans hårfäste ser vi ett tydligt märke,
något som vi tolkar som ett ärr och ett index på slagsmål och krig. Ovanför hans ena
ögonbryn och på ena kinden ser vi ännu fler ärr, och detta förstärker bilden av någon som är
hårdhudad och beredd att ta sig an en motståndare. Vi märker att den här stereotypen främst
förmedlas via indexikala tecken som får bygga upp en berättelse kring mannen. Här är det
ytliga alltså inte tillräckligt utan vi vill få reda på mer om honom som person och individ,
vilket vi inte sett i samma utsträckning i tidigare analyser.
Attribut
Som nämnt ovan är den här annonsen utmärkande då den till stor del är animerad. Detta syns i
hög grad på det som får representera mannens klädkod, eller mer specifikt; hans utrustning.
Vi ser att han är täckt från halsen ned till knäna med någon typ av metalliskt pansar. Dräkten
är i en mörk, gråblå färgskala och har en komplicerad uppbyggnad, och vi kan se att den är
formad efter vad vi kan anta är en muskulös kropp. Detta ihop med färg och material skapar
klädkoden ”actionhjälte”. Vidare innebär detta att dräkten som attribut bygger upp formen i
annonsen, vilket även hänger ihop med rubrik och underrubrik. En superhjältedräkt skulle
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skapa helt andra konnotationer och istället anspela på hjälten/räddaren och inte bli en
stereotyp Machoman.
I vår analysmodell om Machomannen har vi grundat vissa delar på Maja Jacobsons
resonemang som bland annat säger att vapen, muskler och fordon förstärker intrycket av
fysisk styrka och mod. I annonsen är just vapen viktiga deltecken som skapar betydelse. Vi
ser inte bara ett sådant utan närmare bestämt två som befinner sig i var sin hand på mannen.
Det vi ser i hans högra hand tolkar vi som ett skjutvapen i en gulorange färg med antydan till
genomskinlighet vilket konnoterar elektricitet och energi. Dels indikerar det på stor fara och
fiendskap och dels blir det också vad man i vardagligt språk brukar kalla för en
”penisförlängare”, alltså en symbol för machomannens tuffa och hårda manlighet.
Utifrån vad vi sett ovan kan vi se att den här stereotypen förmedlas genom att annonsen
innefattar andra individer; om inte direkt så indirekt. Mannens roll som hjälte förstärks utifrån
det faktum att han har fiender samt människor att rädda i form av hans befolkning, vilket gör
att hans roll som hjälte blir tydligare. Även om han är en stark individualist så grundar det sig
i en relation till andra. Detta anser vi är en uppseendeväckande iakttagelse med tanke på att
Machomannen visar upp en stark och respektingivande yta som visar på självständighet.

5.5 Den unga överklassmannen
Annonsen
Annonsen gällande Den unga överklassmannen kommer från skönhetskedjan Kicks där
Tommy Hilfigers nya doftkollektion står i fokus (se annons 8.2.5). Det här analysobjektet
utmärker sig från de som vi hittills har analyserat då det innehåller flera människor. På bilden
ser vi fem personer varav fyra är män och en är kvinna. De står avslappnat, uppradade i grupp
framför en ljus bil. I bakgrunden ser vi tecken på ljusgröna trädkronor och solljus. Detta ihop
med människorna som är mer eller mindre lättklädda anspelar på en sommarmiljö, vilket
tyder på en avslappnad situation.
Blickfånget ligger på ett foto som är centrerat vågrätt men placerat högre upp än
mitten. Runt bilden syns en smal grå linje samt en tjockare variant utanför den. Den
sistnämnda innefattar även en ornamental dekoration. Detta tolkar vi som en förenkling av en
klassisk gammal guldram för konst, och därmed blir inramningen av fotografiet en symbol för
rikedom, vilket i sin tur blir en symbol för överklassen.
Dispositionen i annonsen utgörs av en tydlig symmetri och centrering. Just symmetri
har sedan lång tid tillbaka ansetts vara idealiskt och vackert i bland annat modevärlden, och vi
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ser det inte som någon slump att annonsen är uppbyggd utifrån det. Den centrerade logotypen
utgörs av namnet ”Eau de prep, Tommy” samt Tommy Hilfigers symbol och logotyp. Här ser
vi ordet ”prep” som det identitetsbärande då vi tolkar det som en syftning till ordet ”preppy”
som härleds till överklassens ungdomar. Texten är satt i gula bokstäver vilket får oss att
konnotera guld, lyx, rikedom och anrikhet. Här kan vi dra en parallell koppling till annonsen
för Tiger of Sweden som även den ger intrycket av att vara exklusiv och tilltalar välbärgade
människor, men rent visuellt ser helt annorlunda ut. Vi ser alltså att olika stereotyper kan
byggas upp av samma sak – i det här fallet exklusivitet. Däremot skiljer sig de visuella medel
man använder åt, vilket tyder på att stereotyper bland annat skapas för att anpassa annonsen
till målgruppen på ett effektivt sätt.
Mannen
I denna annons figurerar det totalt fem personer, vilket gör att analysen görs utifrån ett mer
generellt plan för att se hur de gemensamt bygger upp vår stereotyp. Mannen i mitten utgör
dock ett förstärkande tecken, då han står bakom de andra och håller sin vänstra arm utsträckt
runt två av männens axlar. Detta skapar en ”vi-och-dem-känsla”. Personerna på bilden tolkar
vi som unga vuxna, mycket tack vare de ungdomliga ansiktena. Samtliga personer har slät hy
men varierande frisyrer som konnoterar en hög grad av styling. Mannen längst till höger i bild
utmärker sig då han visar upp en smal, vältränad bringa utan synlig kroppsbehåring.
Det faktum att det figurerar en kvinna i annonsen är helt avgörande för denna manliga
stereotyps förmedling. Skulle enbart de fyra männen figurera ihop, alternativt att kvinnan
hade bytts ut mot en femte man, hade vi troligtvis konnoterat homosexualitet. Detta grundar
vi främst i utseendet hos den andra mannen från vänster i bild samt mannen vars överkropp är
bar. Den förstnämnda har ett relativt litet huvud, smala läppar och en frisyr som konnoterar
pojke och en viss grad av femininitet. Skulle kvinnan inte vara placerad mellan honom och
mannen i bar överkropp skulle det skapas ett tolkningsutrymme för just det homosexuella, och
på så sätt utgörs annonsen form av det faktum att hon är av kvinnligt kön.
Attribut
Maria Jacobson beskriver preppystilen som en ledig men vuxen klädsel, där det inte är
ovanligt med en nedstoppad skjorta i exempelvis chinos. På bilden kan vi se att åtminstone
två av de unga männen bär just chinos i ljusa och feminina färger så som rosa och lila.
Anmärkningsvärt är kontrasterna i allas klädsel, vilket gör att det blir två olika konnotationer:
dels ”tradition, strikt och klassiskt”, dels ”semester, fest och avslappnad stämning”. Mannen
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med bar överkropp förstärker det informella och känslan av fritid. Vi tolkar detta som att
stereotypen förmedlas utifrån att han har tradition och anrikhet med sig från familjen och dess
fina kretsar vilket gör att han kan, och till och med bör, synas i mer avslappnade och
uppseendeväckande kläder. En för strikt klädsel hade istället konnoterat en äldre
överklassman. Att kläderna och inte människorna i huvudsak har en så betydelsefull roll i den
här annonsen ser vi som en följd av vår materiella fixering i samhället och den här annonsen
är ett tydligt exempel på att just dessa är starkt identitetsskapande.
Det finns en svag antydan till skäggväxt på två av männen men alla fyra är vad vi
kallar för slätrakade. Då skägg är en tydlig symbol för manlighet blir intrycket därför att det
rör sig mer om pojkar eller unga män. Alla, inklusive kvinnan, ser ut att vara rena, fräscha och
måna om sitt utseende. Kvinnan är sminkad, alla män har en perfekt hy och mannen längst till
höger har en smal och platt mage med definierade magmuskler. Trots olikartade uttryck i
form av frisyrer, hårfärger, anletsdrag och etnicitet (en av männen är mörkhyad) så tolkar vi
ändå innehållet som det samma: unga, rika och välstylade människor som till synes går
ganska bekymmersfritt genom livet. Här förstärker bakgrunden känslan av något lättsamt.
Vidare menar Maria Jacobson på att preppystilen är maskulin i traditionell bemärkelse,
något som vi kan se på den unga kvinnans klädsel. Hennes kavaj, skjorta, snusnäsduk, shorts
och skärp skulle lika väl kunna bäras av en man. Fokus i den här analysen ligger inte på
kvinnor men här blir det högst intressant då hon hjälper till att förmedla stereotypen. Hade
hon istället haft utmanande kläder som visar former och mycket hud hade vi snarare tolkat
männen som Machomän. Den här stereotypen byggs alltså delvis upp genom att stå i relation
till andra personer i bild.
Anmärkningsvärt är även de två parfymflaskorna som är centralt placerade i nederkant
av fotografiet. Den vänstra flaskan har sluttande linjer och är placerad något snett, medan den
högra är avbildad rakt framifrån vilket förstärker den bredare utformningen. Detta ser vi som
symboler för en kvinna respektive en man. Även placeringen blir symbolisk och något som
anspelar på gamla traditioner.
En gemensam nämnare för alla deltecken i den här stereotypen är förmedlingen av
tradition och exklusivitet via det avslappnade, lättsamma uttrycket. Det finns inget uttalat
fokus på statussymboler likt den tydliga förmedlingen av Maktmannen, utan istället ska
stereotypen visa sin rikedom i det vardagliga och lättsamma.
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5.6 Vildmarksmannen
Annonsen
Den här annonsen kommer från skoföretaget Vagabond (se annons 8.2.6), och det är också
deras centrerade, vita logotyp som vi först lägger märke till. Själva logotypen i sig känns
kompakt och stabil medan underrubriken som står i en skript känns tunn och vek. Detta ger
konnotationer till något feminint och påkostat. Vildmarksmannen ska ge intryck av att vara en
stark och självständig individ som klarar sig själv, och på så sätt blir valet av det sköra
typsnittet motstridigt.
Tittar man på innebörden av rubriken ”allt handlar om skorna” så går även budskapet
emot vår stereotyp. Den typiska Vildmarksmannen bär funktionella kläder som ska vara
praktiska, så om man ser till skor som en modeaccessoar så blir anspelningen alldeles för
materiell. En intressant iakttagelse gör vi även gällande logotypens namn ”Vagabond”.
Vagabond betyder luffare och landstrykare vilket konnoterar en människa som inte är knuten
till ett hem. I den här annonsen är det just friheten och den tydliga relationen till naturen som
gör att stereotypen byggs upp.
I bilden finns det väldigt få element, och man använder sig utav en mycket neutral och
naturlig färgpalett. Bakgrunden utgörs av himmel, en växt, något som liknar en stor sten samt
en bakgrund i samma färg som stenen vilket gör att vi tolkar allt som ett ökenlandskap.
Tydliga skuggor i bilden blir ett index på att det är soligt, något som förstärker en varm
känsla. På så sätt blir de naturliga färgerna form och något som vi inte kan byta ut medan
substansen utgörs av bakgrunden. I uppbyggnaden av annonsen är varken aktivitet eller
utseende och yta det primära utan istället blir omgivningen det som förmedlar stereotypen till
störst del. Miljön ser vi också som ett viktigt element i uppbyggnaden av Machomannen men
där blir även yta och utseende lika betydelsebärande och förstärkande. Gemensamt är dock att
de båda stereotyperna speglar och liknar den miljö de befinner sig i.
Mannen
Mannen som sitter på stenen använder fötterna för att stödja sig mot denna, och vidare lutar
han sig aningen framåt då han stöder armarna på de båda knäna. Händerna hänger fritt och
axlarna ser ut att vara avslappnade. Detta konnoterar avspändhet och lugn – precis som
ökenmiljön. Då mannen har shorts på sig visas hans nakna ben från halva låret och nedåt. Vår
analysmodell säger att i de fall Vildmarksmannen kommer att exponera hud sker det inte i ett
sexuellt syfte, och i detta fall blir shorts och bara ben en naturlig följd av det varma klimatet
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och därmed fyller de en praktisk funktion. De nakna benen visar även en tydlig
kroppsbehåring vilket enligt Kekke Stadin ger konnotationer till det vilda och djuriska. Även
ansikte och hår är tecken på Vildmarksmannen, då frisyen är lite spretig och hårfärgen tolkas
som solblekt. Vi ser även en tydlig skäggväxt som varken känns välansad eller vildvuxen utan
snarare naturlig. Även ögonbrynen ger samma intryck.
En avsaknad av accessoarer ser vi som ett uttryck för obundenhet och att personen på
bilden inte är någon som har ett behov att markera social status genom exklusiva materiella
ting. På en denotativ nivå ser vi inga smycken överhuvudtaget, inte ens en klocka.
Tillsammans med den avslappnade och informella kroppshållningen blir innebörden att det
inte finns några tider att passa och inga andra människor att förhålla sig till – detta är en fri
man. Vi kan se att frihet är en gemensam nämnare för de hittills analyserade annonserna men
att det har tagit sig olika uttryck. Den unga överklassmannen innehar en social frihet och
Sportmannen har inga fysiska begränsningar vilket ger honom detsamma. Uppbyggnaden av
den här stereotypen blir vidare raka motsatsen till Maktmannen som förmedlade ekonomisk
frihet. Detta säger något om dagen genusperspektiv då män genom historien är de som haft
störst frihet i bland annat politik men även i samhället i stort. Vi vet inte hur kvinnor
förmedlas då vi inte analyserat den typen av annonser men det faktum att frihet är ett
återkommande grepp i uppbyggnaden av manliga stereotyper tyder ändå på att annonserna
hjälper till att reproducera ett mansdominerat samhälle.
Attribut
Mannen i den här annonsen bär en naturvit, löst sittande jacka som är av det tunna slaget.
Luvan, snörning i halsringningen samt fickor på bröstet gör att vi tolkar dessa tecken till en så
kallad anorak. Nedtill ser vi en antydan till ett par röda shorts som slutar ovanför knät och på
fötterna finns ett par kamelfärgade platta skor med vit sula samt snörning. Skorna konnoterar
varken affärsmöte eller sport, utan betecknar bekvämlighet och vardag vilket bidrar till att
bygga upp en generell enkelhet.
Klädkoden presenterar vi i analysmodellen som funktionell och i lösare passform och
jordnära färger för att förstärka den tydliga kopplingen till naturen och en ledig livsstil. Här
ser vi de röda shortsen som avvikande, då starka färger snarare hör hemma hos exempelvis
Sportmannen. Samtidigt syns shortsen ytterst lite och tillför därmed inget till uppbyggnaden
av stereotypen.
Förutom kläder och skor ser vi ett tydligt attribut i annonsen i form av en stor tygsäck
som hänger i två remmar över mannens högra axel. Säcken är skuggad vilket gör det svårt att
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avgöra korrekt färg men troligtvis är den i en brunbeige nyans. Vi ser varken blixtlås, knappar
eller någon form av märke då alla onödiga detaljer är bortskalade, och den blir därför en
symbol för det enkla livet. Det är intressant att detta hittills är den enda analys där vi funnit
just enkelhet och lugn som ett centralt grepp i förmedlingen av stereotypen. Detta skulle
kunna spegla dagens syn på män som aktiva, presterande och med attribut som förstärker
deras handlingar.

5.7 Sexatleten
Annonsen
För den här stereotypen, som vi har valt att benämna som Sexatleten, har vi valt ut en annons
som kommer ifrån klädföretaget Dolce & Gabbana (se annons 8.2.7). Det första som fångar
uppmärksamheten är den överdimensionerade glasflaskan på höger sida, med fokus på den
röda färgen på korken och den röda texten längre ner som säger ”sport”. Vi konnoterar
glasflaskans form till parfym, vilket påverkas av vår förförståelse. Vi tittar sedan varken på
avsändaren eller på produktnamnet ”the one” som återfinns i typografisk form längst ner på
flaskan, utan fokus hamnar istället på den i hög grad avklädda mannen på annonsens vänstra
sida. Tittar man på typsnittsvalet i ordet ”sport” kan vi på denotativ nivå fastställa att man har
använt sig utav ett linjärt typsnitt. Här tolkar vi det som att användningen av raka och hårda
linjer har gjorts för att konnotera en traditionell maskulinitet. Sätter vi det i ett större
perspektiv kan vi dra paralleller till bland annat språkbruk, där man generellt brukar säga att
män är mer raka och ärliga i sin kommunikation medan kvinnor oftast lindar in det som man
vill få sagt. Ur ett designperspektiv brukar även runda, mjuka former anses vara feminint
medan nämnda raka och hårda linjer anspelar på manlighet.
När det kommer till mannen fäster vi blicken på hans bara överkropp. Detta för att
ljussättningen bildar ett upplyst område just där, och också för att kroppen med en självsäker
hållning tillåts att ta upp mycket plats. Bilden är tagen från ett medeldistanshåll och erbjuder
oss möjligheten att se mycket av hans kropp, samtidigt som vi är tillräckligt nära för att
tydligt kunna urskilja muskler och ansiktsuttryck. Det senare konnoterar på så sätt intimitet,
något som anspelar än mer på det sexuella. Vi ser detta som en medveten strategi för att
framställningen av mannen inte ska bli alltför rå, utan även tilltala dem som attraheras av en
mjukare framtoning.
Trots att ordet ”sport” finns med på glasflaskan så har vi valt att använda denna
annons för att representera Sexatleten. Vi konnoterar bakgrunden till en utomhusmiljö som
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skulle fungera till exempelvis klättring men den nakna kroppen påverkar så pass mycket att
annonsen istället uttrycker sex. Graden av exponerad hud i kombination med ett medvetet
poserande och avsaknaden av sportattribut är avgörande faktorer för detta, och vi bedömer det
som att en påklädd överkropp hade påverkat helhetsintrycket något enormt.
Mannen
Vår analysmodell som bygger mycket på Maria Jacobssons resonemang säger oss att
Sexatleten figurerar som ”ung”, vilket i sig är ett begrepp som tillåter tolkning. Trots detta ser
vi mannen på bilden som just en ung man vilket vi grundar i hans släta kropp som saknar
behåring samt en fin hy och ett slätrakat ansikte. Även detta antyder något mjukt, då vi hade
tolkat ett hårbeklätt ansikte till något mer djuriskt och grovt. Hans kropp indikerar många
timmars styrketräning vilket vi konnoterar utifrån hans synliga magrutor, stora bröstmuskler
och välsvarvade armar. Han har även en tydligt v-formad kroppstyp vilket innebär ett brett
axelparti och smala höfter. Detta får en visuell innebörd då kroppen blir en symbolisk pil som
är riktad ner mot könet. Vi finner också att detta kan anspela på Cupido, kärleksguden i
romersk mytologi, som oftast avbildas tillsammans med en pilbåge och med könet endast
täckt utav ett tygskynke. De kisande ögonen tolkar vi som den karaktäristiska
”sängkammarblicken”, och även den lätt öppna munnen anspelar på sexualitet. Den blir en
tillgänglig kroppsöppning, någonting särat. Ett slätrakat ansikte, och kort välansat hår i
armhålorna säger oss att grooming är ett faktum, dock inte i stylande syfte utan istället för att
framhäva hans muskulösa kropp. Utifrån detta steg i analysen kan vi också bestämma
annonsens form som innefattar just den avklädda, muskulösa överkroppen samt avsaknaden
av kroppshår.
Substansen kan vi istället hitta i mannens kroppsposition. Han står med händerna
placerade axelbrett ovanför huvudet, böjda armar och armbågar som riktas ut mot betraktaren
och som bjuder in oss. Vi tolkar den stabila överkroppen till en medveten pose som
konnoterar att mannen är väl medveten om sin sex appeal. Därmed blir han som helhet en
symbol för just sex. Det faktum att mannen poserar ensam förstärker den symboliska
betydelsen än mer. En kvinna vid hans sida hade istället frambringat tolkningar som hetta och
passion mellan två individer, medan en man i samma bild hade kunnat tolkas som tecken på
homosexualitet likt vårt resonemang i analysen av Den unga överklassmannen.
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Attribut
Det enda plagg som vi på en denotativ nivå kan se förekommer i bilden är de ljusgrå shorts
som mannen bär. Dessa har en relativt lös passform och ser ut att vara i ett mjukare,
bomullsliknande material. Modellen på dessa shorts anspelar i sin tur på sport, alternativt en
klädsel för fritidsbruk i stil med mjukisbyxor. Här kommer samspelet mellan text och bild in
då shortsen har en direkt relation till namnet ”sport” på parfymflaskan. Därmed inte sagt att
shortsen är avgörande för stereotypens uppbyggnad då han lika gärna skulle kunna ha ett par
löst sittande chinos utan att våra konnotationer till sexualitet skulle gå förlorade. Shortsen
tillsammans med tidigare analyserad bakgrundsmiljö och kroppsställning blir därför det som
utgör den utbytbara substansen i annonsen.
Vi ser att avsaknaden av kläder är karaktäristiskt för uppbyggnaden av Sexatleten och
därför bedömer vi att en konsekvens gällande annonsen blir få attribut. Här ligger fokus
nämligen inte på att förmedla något genom fysiska saker, utan det är istället den manliga och
objektifierade kroppen som ska uppmärksammas. Det är anmärkningsvärt att alla hittills
analyserade annonser innehåller flertalet hjälpmedel för att förmedla maskulinitet medan
bristen på dessa istället är vad som förmedlar just denna stereotyp. På så sätt närmar sig denna
annons den mall som de flesta annonser med objektifierade kvinnor verkar befinna sig i, det
vill säga: få attribut, förföriskt ansiktsuttryck och en bakgrund som framhäver den i hög grad
avklädda kroppen.
5.8 Icke förekommande stereotyper
Som vi nämnde under rubriken 4.4 Analysmodell så anade vi att alla tio stereotyper inte
skulle finnas representerade i reklamannonserna. Efter vår urvalsprocess kunde vi konstatera
att vår misstanke om detta var korrekt. De stereotyper som vi inte fann representerade var
Datanörden, Rockmannen samt Den homosexuella mannen, och därmed har analysen endast
tillämpats på 7 stycken annonser.
Vi bör dock påpeka att vi såg vissa tendenser som antydde spår av de olika
stereotyperna i ett mindre antal annonser men dessa tecken var för få för att kunna fastställa
att stereotypen förmedlades fullt ut. Reflektion kring de tre uteblivna stereotyperna kommer
vi istället att behandla under vår slutdiskussion.
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6. Slutsats och diskussion
Syftet har varit att med hjälp av en kvalitativ analys få kunskap om hur olika manliga
stereotyper framställs och vilka visuella medel som bygger upp dessa i annonser. Vår avsikt
har alltså varit att få en djupare förståelse kring hur de konstrueras. I detta avsnitt avser vi
att diskutera de resultat som framkommit av analysen, samt reflektera över detsamma.

6.1 Slutsats
Vi har i teorin konstaterat att medier påverkar oss och har fått en växande roll när det kommer
till utformningen av mansideal, och med tanke på att fokus ligger på utseende och kläder
menar Ekman att idealen som nu råder kan tyckas vara mer ytliga. Han menar också att män
feminiseras, sexualiseras och objektifieras, vilket vi har sett tydliga tecken på i vår analys. I
fem av de sju annonser som vi analyserat har vi sett slätrakade ansikten och perfekt hy, vilket
visar på drag av femininitet. I analysen av annonsen för Tiger of Sweden samt den från Kicks
har detta förmedlats starkast. Där har femininitet kommit till uttryck i posering, feminina
färger, stylade hår och mjuka anletsdrag.
Vi har också sett en förekomst av hegemonisk maskulinitet. I västvärlden finns det
inga relationer som bär på en större tyngd än den mellan hetero- och homosexuella och som
påverkar genus över hela den sociala skalan.110 Efter vår urvalsprocess och de djupare
analyserna har vi kunnat bekräfta just detta då vi inte har kunnat identifiera en enda
homosexuell man. Vi har sett antydningar till en hög grad av metrosexualitet och femininitet
men ingen av annonserna har förmedlat en nära fysisk kontakt mellan två män. Vi har också
sett att den vita mannen är representerad i mycket större utsträckning än den mörka, och att de
med god fysik är i majoritet med den otränade och överviktiga mannen.
Manlig objektifiering och sexualisering är något som vi har tydligt kunde konstatera i
annonsen från Dolce & Gabbana där Sexatleten förmedlas. Det är alltså inte enbart kvinnor
som figurerar som sexobjekt utan även män återfinns i passiva poseringar. Vi har också gjort
en intressant iakttagelse gällande graden av aktivitet hos männen i annonserna. Det var endast
uppbyggnaden av Sportmannen i annonsen för Adidas som visade på en hög grad av aktivitet
medan resterande annonser förmedlar män i passiva kroppspositioner. Detta tyder på att
aktivitet och handling inte längre är det primära i uppbyggnaden av män. Fokus har istället
legat på mannen, kroppen och de fysiska attributen. Machomannen i spelannonsen ser ut att
110
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kunna gå in i strid – men han krigar inte, precis som Sexatleten visar upp en kropp som
konnoterar en stark sexuell förmåga – men han har inte sex. Kontentan blir alltså att aktivitet
inte förmedlas genom just rörelse utan istället via kropp och materiella ting som tillsammans
skapar ett intryck av förmågan att kunna utföra detsamma. Detta ser vi som en utveckling av
ett mer utseendefixerat och materialiserat samhälle.
Inför undersökningen gick vi in med föreställningen att stereotyperna skulle vara
tydligt särskilda från varandra. Efter analysens genomförande drar vi istället slutsatsen att så
inte är fallet, då de mer eller mindre utsträckning byggs upp av likadana tecken. Vi har sett att
vissa egenskaper har ersatts och samtidigt återfunnits i andra stereotyper: exempel på sådana
har varit hudfärg och metrosexualitet. Vi fann t.ex. en mörkhyad man i annonsen från Kicks
vilket inte är stereotypt för Den unga överklassmannen. Likaså fann vi spår av metrosexualitet
hos både Sexatleten, Maktmannen och Den unga överklassmannen. Detta gör samtidigt att vi
kan bekräfta det som R. W. Connell belyser i sin bok Maskuliniteter (1999) då hon menar att
maskulinitet förekommer i pluralis.
Ekman menar på att man kan prata om manlighet i en mer traditionell och en mer
modern version, där den förra koncentrerar sig på fysik och den senare betonar framgång. Vi
slår dock fast att det finns en stark fokus på både och när det kommer till uppbyggnaden utav
olika typer av maskulinitet. Den manliga kroppen och materiella hjälpmedel är viktiga
komponenter som medvetet används för att förmedla olika slags stereotyper, och både på en
denotativ och konnotativ nivå hjälper detta oss att snabbare kategorisera in männen som
förekommer i reklamannonserna. Detta konstaterar vi när samtliga annonser använder sig utav
ett medeldistansperspektiv, vilket i sin tur tillåter betraktaren att tydligt ta del utav näst intill
hela mannen. I de fall som man inte ser någon kroppsdel så har det alltid varit nederdelen utav
benen som har tagits bort. När nederdelen däremot syns så har alltid skor utgjort ett tydligt
tecken på vilken slags man det är som man betraktar. Vi drar därför i likhet med Gauntlett
slutsatsen att produkter i reklam betonar och framhäver identiteter.
I samtliga analyser, med visst undantag för Vildmarksmannen och Sexatleten, så används
olika typer av föremål för att göra just detta. I Vildmarksmannens fall går detta dock hand i
hand med en förmodad livsstil som inte fokuserar på det materiella, medan när det kommer
till Sexatleten är det anmärkningsvärt hur tydligt den objektifierade och sexualiserade
kroppen framhävs samt hur konkreta föremål runt omkring saknas.
Förutom mannen och materiella ting kan vi konstatera att valen av färg spelar en
betydande roll i uppbyggnaden av våra stereotyper. Bo Bergström menar på att färger är
viktigt för våra associationer och för att skapa en helhet, vilket vi efter vår undersökning
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håller med om. Även den skrivna copytexten hjälper till att förmedla olika bilder, vilket gör
att det finns ett tydligt samspel mellan text och bild. Innehållet är naturligtvis något viktigt
men vi noterar att även det rent grafiska utseendet spelar stor roll. Däremot har inte
bakgrundsmiljön så stor betydelse som man kanske kan tro, utan i många analyser har vi
kommit fram till att den under vissa förutsättningar faktiskt kan bytas ut. Då är till exempel
färg i de flesta fall mer betydelsefullt för helhetsintrycket.

6.2 Slutdiskussion
Under metoddelen konstaterade vi att vi bara kunde utföra en semiotisk analys på sju
annonser, då resterande tre stereotyper inte fanns tydligt representerade i materialet. Dessa tre
är Datanörden, Rockmannen och Den homosexuella mannen. Samtidigt såg vi under
urvalsprocessen att Sportmannen, Den metrosexuella mannen och Den unga överklassmannen
var dominerande. Här vill vi påpeka att detta inte är resultat baserat på en vetenskaplig,
kvantitativ metod utan enbart något som vi har baserat på vår empiri. Vi ser det dock som
relevanta iakttagelser för att kunna sätta in stereotyperna i ett större perspektiv. Det faktum att
tre stereotyper dominerar visar i vår mening på att några få typer av män får förmedla bilden
av hur män ska vara. Samtidigt har vi under arbetets gång känt ett behov av fler stereotyper,
då det inom vissa har förekommit intressanta nyanser och skillnader och vi börjar fundera på
om inte begreppet stereotyp är uttjänt. Vi ser att dagens reklammakare inte kan använda sig
utav en stereotyp rakt av, utan måste vara medveten om dessa. På så sätt bör man se och bruka
stereotyper som en grundmall som man sedan formar och fyller med ett innehåll anpassat för
annonsens syfte, och på så sätt blir stereotypen något komplext snarare än något förenklat.
Bör man istället för komplexa stereotyper prata om olika representationer av maskulinitet som
redan från början tillåter att olika nyanserna får komma fram?
Nu i efterhand kan vi också vara självkritiska och påpeka vissa brister i våra
stereotyper som har använts för analysen. Den metrosexuella mannen har till exempel
definierats med att bära kläder i feminina färger medan vi under urvalet började se ett mönster
i att han istället bär neutrala färger så som vitt, beige och dova blå färger. Vi har också
konstaterat att många annonser anspelar på flertalet stereotyper, vilket förvånade oss. Även
om vårt resultat visar på tydliga skillnader så finns det också flertalet likheter dem emellan,
vilket har gett upphov till diskussioner under analyserna. Vi har därmed utvunnit kunskapen
om att olika stereotyper finns men även om vissa annonser är väldigt tydliga, så finns det ett
stort antal som inte är det då många av dem går in i varandra. Även detta återspeglar de
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komplicerade val som en reklamare har framför sig när hen väljer att jobba med stereotyper.
Gestaltningen av män och maskuliniteter är, precis som Connell påpekar, något som man bör
beröra i termer om pluralis. Detta blir ännu ett tecken på att man bör vara medveten om
stereotyper men inte alltid behöver använda dem i första hand.
Ur ett genusperspektiv kan vi konstatera att metrosexualitetens utbredning kan komma
att påverka arbetet med att gestalta män i reklam. I och med att män numera feminiseras i allt
större utsträckning kan detta ge utrymme för en ökad kreativitet och flera valmöjligheter i de
visuella uttrycken. Kreatörer behöver inte längre vara begränsade till en stereotyp, utan kan
istället uppmärksamma att det finns alternativ när det kommer till framställningen av män och
maskuliniteter. Med detta kommer också ett ansvar, då det professionella yrket innebär att
man har chansen att påverka hur genus förmedlas genom massmedia. På så sätt kan man
aktivt arbeta med att visa upp alternativ till den hegemoniska maskuliniteten för att ifrågasätta
de normer och ideal som vi har funnit i både teori och empiri. Förmedlar fler annonser
exempelvis män i feminina kläder eller kvinnor i maktpositioner skulle detta kunna bidra till
att ta bort fokus på vad vi ser som manligt och kvinnligt. Genom att göra en aktiv förändring
kan reklambranschen få gemene man att reflektera och börja ifrågasätta
genusrepresentationer, vilket troligtvis hade skapat ett mer tolerant och öppet samhällsklimat.
Under vårt teoriavsnitt tog vi upp Maria Jacobsson och Daniel Ekman som menar på
att det finns stora, osynliga grupper i svenska medier, och att män som inte passar in i de
mallar som finns betraktas som personer som inte lever upp till den maskulina normen.
Utifrån vår analys kan vi tycka oss se antydningar till att det som Jacobson och Ekman påstår
mycket väl kan stämma. Det är intressant att se avsaknaden av annonser för en stereotyp
Rockman, Datanörd och Homosexuell man. Rockmannen återfanns till viss del i andra
stereotyper medan de andra två i princip inte fanns överhuvudtaget, vilket ämnar oss med
vissa frågeställningar. Varför ser man inte tydliga tecken på ett ändå uttalat manligt intresse så
som teknik? Är det intellektuella ointressant om det inte samtidigt kombineras med en god
fysik? Hur kommer det sig att en livsstilstidning som Café, som inte uttalat enbart vänder sig
till heterosexuella, faktiskt inte innehåller en enda annons som tydligt anspelar på
homosexualitet – vilka signaler sänder detta till unga män? Är det till och med så att
avsaknaden av Den homosexuella mannen som stereotyp, som blev lite av en nidbild, kanske
kan vara något positivt? Dessa frågeställningar leder in på underlag för vidare forskning,
något som vi tar upp i nästkommande rubrik.
Efter genomförd undersökning har vi kommit till insikt med att vi har tagit en ansats i
att försöka konkretisera något som egentligen är abstrakt. Den analysmodell som vi har skapat
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är baserad på teorier utifrån ett flertal kunskapsområden, läror, forskare, författare,
resonemang och slutsatser kring såväl manlighet som kläder och utseende. Detta visar på att
stereotyper är komplicerade konstruktioner som bjuder in till stort tolkningsutrymme. Under
studiens gång har det uppstått diskussioner gällande huruvida vår egen ålder och vårt kön har
påverkat de tolkningar som gjorts. Åldersmässigt befinner vi oss i Cafés målgrupp, och även
om vi inte är män så har vår förförståelse spelat en roll när vi har studerat annonserna. Att vi
båda två är kvinnor som har studerat män har också gjort att det varit svårt att förhålla sig på
ett helt objektivt sätt.
De kunskaper som har erhållits från den här studien visar på att maskuliniteter i
dagens trycka reklamannonser framhäver ett intryck av en aktivitet, snarare än att det rent
konkret visualiseras. Män gestaltas inte enbart genom den fysiska uppenbarelsen, utan till stor
del av attribut och den omgivning som han befinner sig i. Vi ser också att objektifiering
numera inte är något som enbart reserveras till kvinnor – även män utsätts för en sexualisering
och fokus på vältränade kroppar verkar om möjligt vara ännu starkare idag. Ser vi till
maskulinitet så har vi sett flera tendenser till att det innefattar mycket mer än vad man kan tro
från början, och även om ett fåtal verkar dominera så finns det utrymme för ett större antal.
Det finns fortfarande mycket att arbeta med, då det tycks råda ett västerländskt perspektiv
från avsändarnas håll. Antalet mörkhyade män och män i underlägsna positioner återfinns
ytterst sällan, och vi har inte heller sett män gestaltats genom känslomässigt svaga uttryck. En
avsaknad av dessa bilder av män, oavsett om det är medvetet eller ej, sänder ut signaler om
hur män inte bör vara. Ett livsstilsmagasin i stil med Café och professionella reklammakare i
allmänhet bör uppmärksamma detta och vara medvetna om vad som reproduceras.

6.3 Förslag på vidare forskning
Syftet med denna undersökning har hela tiden varit att se hur stereotypa män kommer till
uttryck i reklamannonser, och givet vår tidsram har vi gjort ett snävt urval gällande vårt
analysmaterial för att säkerställa en hög kvalité i undersökningen. Vi är medvetna om att detta
val gör att vi inte kan säga något om generella mönster för tidningen Café utan bara för de
utvalda annonserna i fråga, och vi vill därför ge förslag till vidare forskning för att kunna
kartlägga och erhålla ytterligare slutsatser.
Ett förslag är att man tittar på flertalet nummer eller, ännu hellre, en eller flera
årgångar – detta för att kunna uttala sig om tidningens annonsmaterial på ett generellt plan,
och dra en mer konkret slutsats om tidningen i ett större perspektiv. En sådan undersökning
skulle kunna göras utifrån både en kvantitativ eller en kvalitativ ansats.
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Det hade också varit intressant att se om tidningen Cafés egenproducerade material
som reportage, krönikor och så vidare förmedlar samma maskuliniteter som
reklamannonserna. Man skulle också kunna studera dem som inte får ta plats i tidningens
innehåll, och undersöka vad det skulle kunna få för konsekvenser.
Då majoriteten av annonsernas avsändare utgörs av internationella företag kan detta ha
påverkan gällande de stereotyper som förmedlas. Det hade därför varit intressant att jämföra
hur olika länder eller kulturer bygger upp och använder stereotyper generellt i medieutbudet.
Skiljer sig till exempel stereotypa förmedlingar av maskulinitet i Sverige gentemot Japan?
Ett sista förslag på vidare forskning är att man tittar på de resultat som vi själva har
hittat för att sedan sätta det i relation till liknande rapporter från det mer klassiska perspektivet
med kvinnan i fokus. På så sätt skulle man kunna urskilja skillnader och likheter, och
förhoppningsvis kunna berika genusdebatten ännu mer.
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8. Appendix
8.1 Fullständig analysmodell
8.1.1 Maktmannen
Maria Jacobson har valt att kalla denna stereotyp för ”Projektören” medan vi själva har valt
att använda oss utav epitetet Maktmannen. Med detta syftar vi på en man som är högt uppsatt
eller i en ledande position. Vi föreställer oss att medelåldern gällande den här stereotypen
kommer att vara högre jämfört med de andra stereotyper som vi kommer att presentera. Detta
kan sägas motsägelsefullt när mycket i dagens media kretsar kring ungdomlighet men i många
kulturer uppfattas en äldre man som synnerligen attraktiv.1 Vi ser det därför rimligt att
Maktmannens ungefärliga ålder kan uppskattas till över 35 år.
Jacobson (2004) menar att Maktmannen som stereotyp överensstämmer med den
klassiska rollen som försörjare för familjen.2 Vi tror därför att Maktmannen kommer figurera i
professionella omgivningar som bekräftar hans yrkesroll, så som storstads- och kontorsmiljö.
Jacobson menar sedan på att han sällan framställs som ett objekt som poserar utan istället är
aktiv.3 Just aktivitet, beslutsfattande och makt är något som oftast används i sammanhang där
man ska beskriva en ”typisk man” (se 3.3 Maskulinitet). Med tanke på att det är annonser vi
ska analysera kommer förmodligen majoriteten av män att utgöras utav modeller, varpå
medveten posering kommer att förekomma i de flesta fall. Hos Maktmannen kommer detta till
uttryck i en stadig kroppshållning, självsäkert uttryck och en blick som tittar rakt in i kameran
för att skapa trovärdighet. Alternativt används den icke-mötande blicken för att förstärka
känslan av ett ”nu” och visar på att personen är upptagen.4 Utifrån det kan vi också anta att
han kommer ha ett allvarligt och koncentrerat uttryck.
Med tanke på sin högst uppsatta position förutsätter vi en god pekuniär situation,
vilket kommer till uttryck genom attribut så som dyra klockor, extravaganta motorfordon och
liknande statussymboler från lyxiga varumärken. Kekke Stadin menar på samma sak; att
ekonomisk framgång idag på 2000-talet kan visas upp genom exempelvis en exklusiv bil,
lyxiga bostäder och märkeskläder.5 Vi tänker oss också att denna stereotyp uppvisar ett
1
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sofistikerat yttre, och med det åsyftas ett välvårdat yttre som har uppnåtts genom grooming,
styling samt ett medvetet klädval.
Kekke Stadin pekar på att maktens män ofta klär sig i kostym, skjorta och slips, det är
centralt i mäns maktpåklädnad.6 Idealet är att se modern ut men utan några
uppseendeväckande detaljer.7 Utifrån detta ser vi att vår stereotypa Maktman kommer
figurera i denna typ av strikt klädsel vilket också bekräftas av Maja Jacobson som menar att
en slät och klassisk kostym i ett traditionellt snitt ger intryck av karaktärsfasthet och stränga
moraliska normer.
Färgen svart förknippas med allvar8 och vi ser därför att de färgerna som kommer att
synas på både kläder och i miljö är mörka. Svart, vit och blå är färger som anses vara
kultiverade, manliga och allvarliga9 vilket också talar för en kall färgskala i dessa annonser.
8.1.2 Sportmannen
Idrott och sport har inom masskulturen blivit den ledande definitionen på maskulinitet och
visar oavbrutet upp manliga kroppar i rörelse.10 Fokuset på att se vältränade och fysiskt
välmående ut är dock inget nytt för vår tid. Den tränade kroppen som ideal härstammar från
antiken, då både greker och romare använde sig utav mottot ”en sund själ i en sund kropp”.11
Jacobson (1998) skriver om supermannen, i vårt fall Sportmannen, som en hård och
tuff man som får sin virilitet bekräftad genom att visa upp en djärv yta och demonstrera att
han är beredd att ta alla risker. Han beskrivs även som tävlingslysten och våghalsig.
Gemensamt för de män som återfinns i denna stereotypa bild är att kunna övervinna sin rädsla
och göra djärva, ibland rent av livsfarliga bedrifter för att uppnå en eftersökt njutning och
känsla av frihet.12 Detta resonemang målar upp en stereotyp som kommer att figurera i aktiva
situationer där actionfyllda sporter eller fysisk aktivitet står i fokus. Den valda livsstil som
präglas av fartfyllda sysselsättningar lämnar inte utrymme för minutiös grooming och med
detta kommer han också att ge ett mer ostylat och rufft uttryck på bilderna.
Hos Sportmannen används kläder och föremål för att förstärka situationen och den
aktivitet som utförs snarare än ett uttryck för makt och liknande. Istället för en stram och
6
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formell klädsel används kläder som lämpar sig för ändamålet så som en vindtät seglarjacka
eller en tenniströja. Dessa är troligtvis i starka färger som har både en symbolisk och praktisk
funktion och som associeras med aktivitet, energi och ungdomlighet.13
En generell uppfattning verkar vara att män är på sin fysiska topp i 25-35 års ålder,
vilket gör att vi antar att det är i det åldersspann som vår stereotypa sportman befinner sig i.
Han är på kulmen när det kommer till fysisk kapacitet och hans muskelbyggnad ser ut att
komma som en naturlig följd av hans sportutövande. Är annonsen och sportsammanhanget
utformat så att situationen kräver en mindre mängd kläder kommer dessa sannolikt att
exponera den vältränade muskulaturen. I likhet med Maktmannen används den icke-mötande
blicken för att visa på ett ”nu” och att personen i fråga är i färd med att göra någonting.
Stereotypen kommer därmed troligtvis vara i rörelse och utföra fysisk aktivitet på ett eller
annat sätt. Utifrån det kan vi anta att han har ett fokuserat ansiktsuttryck som visar på
koncentration och tävlingsinstinkt. Med tanke på att denna stereotypa bild har en aktiv livsstil
och gillar sport kommer han troligtvis figurera i annonser som antingen en enskild stark
individ eller, i de fall där lagsporter står i fokus, tillsammans med andra män i samma
situation.
8.1.3 Den metrosexuella mannen
Synen av vad som är manligt och kvinnligt har ändrats genom historien, och egenskaper och
handlingar som tidigare ansetts vara typsikt feminina har i allt större utsträckning blivit
accepterat även för män. Föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt kopplas ofta till
kläder och dess färg och form, vilket blir en markör för att förstärka dessa skillnader. Manligt
representeras genom vissa typer av plagg som har vissa typer av snitt och färger, medan
kvinnligt då representeras av något annat.14 När det kommer till det metrosexuella idealet
gällande kläder så kan man se att en smalare passform och skräddade snitt har ersatt de lösa
och mer boxformade proportionerna. De värsta muskelbyggarna är borta och istället verkar
det råda ett ideal om en slank, v-formad och lagom tränad manskropp,15 vilket blir ett starkt
kännetecken för denna stereotyp.
Stadin menar att ideal och föreställningar ständigt är i förändring och varierar med tid
och geografisk kontext. Att vara modeintresserad, plocka ögonbrynen och lägga pengar på
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dyra hudvårdsprodukter anses inte längre vara konstigt för en man.16 Just välputsade
ögonbryn är ett omisskännligt tecken på att en man vårdar sitt utseende med stor omsorg.17
Den metrosexuella mannen definieras alltså som stilmedveten och mån om sitt utseende, och
hans ansikte är ett tydligt kännetecken där anletsdragen är feminina och hyn slät. Han håller
sig även vältränad och stark, rakar bort kroppshåret och är inte rädd för att bära kläder i
typiskt feminina färger. Fenomenet rör än så länge främst de yngre, välbärgade killarna i
storstäderna18 vilket gör att vi också kommer känna igen stereotypen som en ung vuxen.
Begreppet metrosexuell myntades av journalisten Mark Simpson, och den första man
som officiellt fick epitetet var den internationellt välkända fotbollspelaren David Beckham.19
Värt att poängtera kan vara att den metrosexuella trenden fortfarande använder sig utav
flertalet maskulinitetsmarkörer – David Beckham följer modet, sköter om sin hy och är ett
fotbollsproffs som har dragits med otrohetsrykten. På så sätt kan man nästan se honom, och
andra metrosexuella män, som ett resultat av en ”uppdaterad” man.
8.1.4 Machomannen
Tarzan är vår tids första idol när det kommer till bilden av en muskelknutte20 och ligger till
grund för vad vi menar med den stereotypa Machomannen. Det som vi uppfattar att man i
folkmun brukar kalla för en ”riktig” man är just denna urtyp där en grovlemmad kropp,
muskler, kroppsbehåring och en tuff yta utgör det centrala. Män har alltid setts som normen,
”män är människor och kvinnor är kön”.21
Machomannens främsta egenskaper är fysisk styrka och mod, och sett ur ett historiskt
perspektiv kan man se mängder av äventyrliga män som exempelvis kör snabba bilar.22
Muskulös och atletisk går han igenom livet utan hämningar,23 och för att förstärka intrycket
av fysisk styrka så används muskler, vapen och fordon.24 Han beskrivs också som en
ensamvarg utan hem där kvinnorna kommer och går.25 Utifrån dessa karaktärsdrag konstaterar
vi att åldern för denna stereotyp inte har så stor betydelse. Istället känner vi igen honom på
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hans muskulösa kropp, attribut som förstärker hans hårda identitet så som vapen och bilar
samt att han troligtvis figurerar ensam för att visa på mod och överlägsenhet.
Sedan filmen The Wild Ones med Marlon Brandon har klädseln jeans, T-shirt och
skinnjacka haft en given plats i en tuff och manlig garderob.26 Kekke Stadin skriver också att
”Tuffa jeans får dig att känna dig tuffare”.27 Detta kan variera men enklare kläder i dessa
typer av slitstarka material är sannolika kännetecken. Färg i kombination med olika material
ger även olika typer av associationer, så som att kombinationen svart och läder uppfattas som
”riktigt farlig och aggressiv”.28 Just svart är den idealiska bakgrunden för en stark
personlighet.29 Machomannens klädkod och omgivning kommer därför troligtvis utgöras av
en mörk och kall färgskala innehållande svart, grått och mörkblått.
Denna stereotyp är alltså mån om att se bra ut men har inte samma mode- och
stylingintresse som Den metrosexuella mannen. Vi ser därför en låg grad av skönhetsvård;
håret ser ut att ha fixats genom att han har dragit handen igenom det. För många män är det
viktigt att upprätta en gräns mellan kvinnligt och manligt. För att känna sig manlig måste de
undvika allt som kan ge intryck av kvinnlighet.30 Detta är ytterligare en faktor som utmärker
Machomannen. Exempelvis är skägg ett starkt och genuint tecken på manlighet som gör att
man särskiljer sig från kvinnan.31 All typ av kroppsbehåring blir därför ett tydligt
kännetecken. I likhet med Maktmannen kan vi också se att Machomannen har en direkt blick
som tillsammans med en central plats i annonsen visar på hans fysiska styrka och mod.
8.1.5 Datanörden
Makt över teknik har varit definierat som ett manligt område32 och är det huvudsakliga
intresset hos den stereotypa Datanörden. I filmen The Net spelas visserligen huvudrollen av
den kvinnliga skådespelerskan Sandra Bullock, men hon utgör ändå den negativa, stereotypa
bild av vad det innebär att vara en nörd: en blyg och isolerad dataprogrammerare som aldrig
lämnar lägenheten utan istället jobbar hemifrån, avskild ifrån kontakt med andra människor.33
Med tanke på det starka dataintresset kommer stereotypen troligtvis att figurera i en miljö som
på ett eller annat sätt anspelar på detta, exempelvis ett rum med datorer och annan teknisk
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utrustning. Återfinner vi honom i en social miljö kommer det istället spegla honom som
någon i en stark kontrast till de sociala och grupptillhörande människorna.
Generellt sett så förknippar man bland annat män med makt, beslutsfattande, aktion,
prestation och framåtanda (se 3.3 Maskulinitet). Dessa egenskaper kan mycket väl finnas hos
den stereotypa Datanörden men kommer inte förmedlas visuellt. Han karaktäriseras istället av
ett högt intellekt; ”[...] nerd usually means smarter than or different from the average [...]”,34
vilket kommer till uttryck i attribut som glasögon, klocka och dator. Dessa kommer att
förstärka sysselsättningen och till skillnad från Den metrosexuella mannen är han inte
intresserad av utseende och mode. Utifrån det kan vi anta att hans kläder inte är extrema åt
något håll utan att han istället syns i enkla vardagsplagg. Graden av styling kommer vara
väldigt låg, hans kroppsbyggnad utmärker sig inte och vi ser inte heller några accessoarer –
med undantag från ovan nämnda glasögon och klocka. Precis som hos Machomannen är inte
ålder en avgörande faktor och vi ser att Datanörden kan vara allt mellan 15-55 år.
Den här stereotypen är en bild som överlever och förnyas,35 och den har kommit att
utvecklats. Det som en gång i tiden generellt ansågs vara en referens till något mindre
maskulint har på senare år snarare blivit en bild av en person som innehar hög intelligens och
en titulering som nästintill är åtråvärd.36 I denna undersökning har vi dock valt att bygga upp
vår stereotyp kring den stereotypt negativa Datanörden då den är lättast att definiera genom
visuella medel.
8.1.6 Den unga överklassmannen
Oftast är det överklassens maskulinitet som beskrivs i massmedia, och ibland verkar det som
om dessa mäns sätt är det enda sättet att vara.37 Den unga överklassmannen har genom tiderna
alltid fått mer eller mindre uppmärksamhet och dessa fåfänga unga män har gått under
benämningar som Dandies, Stekare och Brats.38 Maria Jacobson har intervjuat unga studenter
från en ekonomiklass och menar att dessa unga män följer i sina fäders fotspår. Man kan se att
det gemensamma för dem är ”det ‘trevliga’ utseendet, det vinnande leendet och den prydliga
och trendiga framtoningen”.39 Vår stereotyp bär utifrån detta en ledig men vuxen klädsel där
en vanlig outfit kan bestå av en skjorta nedstoppad i fräscha jeans eller chinos, något som i
modesammanhang kallas för ”preppy”. De bär också klassiska plagg med sportiga drag som
34
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har sin bakgrund i gamla över- och övremedelklassporter så som tennis, golf och segling.
Stilen är maskulin i traditionell bemärkelse.40 Med tanke på detta kommer stereotypen också
vara påklädd, gärna med både skjorta och tröja och kläderna kommer ha en god passform.
Överklassen har funnits i alla tider och vulgaritet anses vara ett kännetecken på
uppkomlingar som bland annat tagit sig uttryck i allt för överdekorerade dräkter. Henrik VIII
har beskrivits som en person som alltid var klädd för att imponera, det var överdådigt i de
mest vardagliga sammanhang.41 Forskning har visat att ju starkare färg, desto mer skrikig och
vulgär uppfattas den.42 Utifrån detta ser vi att Den unga överklassmannen kommer att ha
kläder med flertalet detaljer i form av t.ex. tygmärken och att färgerna på kläderna kommer
vara starka för att dra uppmärksamhet till sig.
Skönhetsidealet bland dessa unga män innefattar en perfekt hy, vilket understryker den
klassiskt rena och manligt fräscha stilen.43 Vidare kan hår och frisyrer indikera en
socioekonomisk status. Att ha råd med olika typer av hårvårdsprodukter, skönhetsvård,
stylingverktyg och accessoarer kan signalera rikedom och ge status till en person.44 Detta
kommer bland annat synas i ett tjockt och välvårdat hår. Vidare talar den perfekta hyn om för
oss att stereotypen befinner sig i åldersspannet 18-28 år, varken med ung- eller ålderdomliga
skavanker.
Kontaktnät och social kompetens har beskrivits som avgörande för framgång i livet för
unga överklassmän. Även om han är en flitig ekonomistudent eller arbetar hårt är det inte den
bilden han visar upp. Det är i första hand på fritiden som dessa unga män skiljer sig från den
stora massan.45 Utifrån det kommer han troligtvis att synas i miljöer som är kopplade till
fritiden. Han kan figurera själv men det är högst troligt att han syns i grupp för att förstärka
känslan av ett vi och dem – ett exklusivt medlemskap.
Utifrån vad vi tidigare skrivit om Henrik VIII kan tecken på vulgaritet och behov av
att exponera sig även kopplas till stereotypens kroppsspråk och plats i annonsen. Även om
han figurerar ihop med andra kommer han inte vara i bakgrunden utan ha en central placering
och utstråla självsäkerhet via en bra kroppshållning.
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8.1.7 Vildmarksmannen
Vår stereotyp Vildmarksmannen förkroppsligar det oförställda, och hans framställning
kommer till uttryck genom en tydlig koppling till naturen. Vi ser därför att hans kläder
kommer att vara i jordnära färger som exempelvis beige, kakigrön och brun och annonsens
kommer i helhet att gå i en naturlig färgskala. Jacobson (2009) menar på att färgen blå
förknippas till exempel med renhet, friskhet, himmel och hav medan brun är jordens färg.46
Mjuka slappa kläder förknippas med en mer avslappnad och ledig livsstil,47 och vi ser
därför att Vildmarksmannens naturliga livsstil återspeglas genom kläder som är bekväma och
funktionella. Jacobson (1998) menar på att just funktionella kläder av hög kvalitet förknippas
med miljömedvetenhet och ekologiskt tänkande.48 Kläderna kommer alltså inte väcka stor
uppmärksamhet, utan det viktiga är istället att de fyller ett praktiskt ändamål. Graden av
påklädnad kommer generellt sett att vara hög men detta kan variera beroende på vilken
omgivning som stereotypen befinner sig i. Vi ser dock inte att en exponering av hud kommer
att ske i ett sexuellt syfte, utan det kommer istället att vara en naturlig följd av exempelvis
stekande sol i en havs- eller ökenmiljö.
Kroppsbyggnaden hos denna stereotyp ser vi som normal och naturligt tränad men vi
förväntar oss inte att annonserna kommer att lägga något direkt fokus på muskler. Kroppshår
ger konnotationer till det vilda och djuriska,49 och därför blir en naturlig, rufsig frisyr och
skägg typiska attribut hos denna stereotyp. Hårväxten är mer framträdande både i form av
mängd och längd, detta för att man ska få en mer vildvuxen känsla. Det är inte heller tal om
någon högre grad av styling. Vi kommer inte att se spår av kosmetik i förskönande syfte, utan
i de fall som det kommer att förekomma handlar det istället om att produkten precis som
kläderna fyller en praktisk funktion.
Den här mannen är fri och ett med naturen på ett otvunget vis. Ansiktsuttryck och
kroppsspråk är lugnt och stabilt utan typiska poser. Med tanke på den naturliga enkelheten
kommer positionen till betraktaren att vara neutral och jämlik: han kommer alltså inte
framställas som varken ett offer eller en översittare. Vi ser också att denna stereotyp kommer
att figurera ensam i annonserna då fokus inte lägger på en social kontext, utan istället på en
stark individ som ska klara sig på egen hand ute i det vilda.
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Stenar, trä, bark med mera anses vara klassiska naturmaterial,50 och vi ser därmed att
Vildmarksmannen kommer att porträtteras i annonser genom användning av utomhusmiljöer
och fokus på bakgrunder som hav, berg, sandiga ökenområden eller lantliga omgivningar. En
tydlig kontrast till ett liv i storstadsmiljö bland kontorslandskapen, med andra ord.
8.1.8 Sexatleten
Sexatleten bygger på en bild om mannen som ett sexobjekt, och han är ung med en välbyggd
och kontrollerad kropp – här är det inte tal om några bilringar runt magen eller blekfett hull.51
När det kommer till sexuell attraktion finns det tre huvudsakliga fysiska områden som är
viktigt, och det är axlar, bröst, mage och rumpa.52 Breda axlar är ett uttryck för virilitet,53 och
vår Sexatlet kommer därför att kännas igen på den väldigt avklädda, om inte nakna, kroppen
som är vältränad och med väldefinierade muskulatur. Utifrån vetskapen om att kroppen är det
absolut centrala hos Sexatleten kommer han därför att påträffas i en miljö där bakgrunden är
neutral, alternativt i maskulint mörka färger. Oavsett om det är en inne- eller utomhusmiljö så
kommer den direkta fokuseringen att vara på den avklädda kroppen.
Skrevande positioner, som går under benämningen ”The crotch shot”, är oftast något
som kvinnor har fått stå för men nu har Sexatleten alltså satts i samma position.54 Annonserna
kommer därför att framhäva antingen kroppen och/eller könet på ett tydligt sätt, då dessa är
centrala i förmedlingen av en väldigt sexuell man. Sexatleten ger sken av att ha vetskap om
sin sexuella attraktion, och han kommer genom ett självsäkert ansiktsuttryck och
kroppsställning som uttrycker en rå manlighet att ta mycket plats i annonserna. I de fall som
kläder och accessoarer används är syftet att framhäva kroppen och att förstärka det sexuella.
Det ska dock verka utan att synas: exempelvis tar pråliga smycken för mycket
uppmärksamhet från kroppen, och det är därför ingenting som vår stereotyp kommer att ha på
sig. Detsamma gäller kroppsbehåring. Vår bild av den stereotypa sexatleten kommer att ha en
slät bringa, då musklerna syns bättre.
Den italienskfödde Rudolph Valentino blev vita dukens första internationella manliga
sexsymbol, och flera manliga skådespelare har betraktats som prototyper för ”lång, mörk och
stilig”.55 Vår Sexatlet är dock inte beroende av hår- eller hudfärg, utan kan gestaltas både som
en mörk och sensuell man från sydligare breddgrader eller en blond och fräsch viking.
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Centralt och gemensamt är istället den exponerade och objektifierade kroppen som anspelar
på sex. En ung man med utseendet ”grekisk gud” uppfattas som imponerande snygg, och även
om skönhetsidealen har skiftat genom historien så har rena, klassiska drag alltid lyfts fram.
Skönhet är alltså, tillsammans med bland annat rikedom, ett uttryck för makt.56
8.1.9 Rockmannen
Den stereotypa Rockmannens stora kännetecken är musikintresset och hans vilja att tydligt
särskilja sig från mängden. De med ett estetiskt intresse finner en drivkraft i den njutning och
känslomässiga upplevelse som det innebär att uttrycka sig med hjälp av färg och form, något
som inte är viktigt för män överlag.57 Med utgångspunkt i detta resonemang finner vi en rad
tänkbara stereotypa egenskaper för vår rockman. Uppskattad ålder kan vara allt ifrån 25-50 år,
då livsstilen präglas av rockkulturen och fokus inte ligger på ålder. Hans njutning i att
estetiskt uttrycka sig kommer att uttryckas i karaktäristiska rockattribut så som svartmålade
naglar, tatueringar, nitar, kedjor och svart kajal runt ögonen. Det finns ett behov av att dra
uppmärksamhet till sig och att tydligt särskilja sig ifrån den stora massan.
Vi upplever det som att dagens rockband och rockkultur visar upp ett härjat och till
viss del ovårdat yttre. Rockmannen är därför mån om sitt yttre men att han inte har något
behov av att uttrycka sin manlighet genom grooming och klassiska kostymer. Istället visar
han upp en motsatt attityd som kan synas i ett stripigt hår, ett orakat ansikte och ett allmänt
skitigt intryck. Vidare blir en stor muskulös kropp inte intressant då fokus ligger på musiken.
Rockmannen kommer därför att ha en normal eller smal kroppsbyggnad.
Myten säger att konstnären är en person i dramatiskt svart. Det är de självsäkra
personligheternas färg som drar blickarna till sig. Under 1980-talet blev svarta kläder vanligt
bland vissa intellektuella yrkesgrupper i Sverige, och kulturarbetare och konstnärer använde
färgen som en asketisk motvikt till de vulgära och kommersiella trendfärgerna. Fortfarande,
under nittio- och tjugohundratalet, klär sig designers, klädskapare, fotografer och
modejournalister sig i svart.58 Här finner vi grund i att den svarta färgen kommer att bli ett
typiskt kännetecken för denna stereotyp, vilket syns i både kläder som skinnjacka och svarta
jeans såväl som kängor och mannens hår.
Rockmannen kan tänkas figurera ensam i annonserna för att förstärka att han är en
unik individualist med egen stil. Figurerar han med exempelvis sitt band kommer han ändå att
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stå ut från mängden och vara huvudpersonen. Miljön han figurerar i kommer att anspela på
rockkulturen och det dramatiskt svarta, exempelvis någon typ av mörk replokal.
8.1.10 Den homosexuella mannen
Peter Eriksson målar upp en generell bild av Den homosexuella mannen och skriver att
”Bögar kan mode, inredning och färgkoordination. Du ser sällan en bög med vita tubsockor i
svarta skor. Bögar förstår opera, gardiner och böcker. Bögar kan prata med kvinnor. Bögar
kan allt det där som straighta killar har svårt för.”59 Detta är en förenklad bild som vi tror att
många skulle hålla med om när man blir tillfrågad att på ett ytligt och snabbt sätt beskriva en
homosexuell man.
Man uppfattar homosexuella män som feminiserade män,60 och den patriarkaliska
kulturens tolkning av homosexuella män är synnerligen enkel: de har ingen maskulinitet.61
Med det sagt behöver inte stereotypen vara sminkad och bära kvinnliga kläder, men han har
heller inte behovet av att uttrycka sina biologiska maskulina drag. Istället kommer de
kvinnliga sidorna att synas i ett välvårdat yttre där grooming, slät hy och välansade ögonbryn
blir kännetecken. Skönhet innefattar också fina kläder och accessoarer. För att inte riskera att
gå över gränsen och framstå som vek, fåfäng eller feminin förstärks gärna det maskulina
genom att kombinera det sköna med ett annat maktattribut.62 Trots detta kommer han att ha
feminina ansiktsdrag, ett välstylat hår med lite längd samt feminina färger på kläder så som
rosa och lila. Rosa har en mild, sensuell framtoning och den har kommit att betyda mjuk
femininitet. I slutet av 1900-talet gjorde gayrörelsen just rosa till ”sin” färg, och denna nyans
ansågs omöjlig på ”en riktig karl”: för identifikation i Nazityskland var homosexuella män
tvungna att bära en rosa triangel.63 Med tanke på att dessa män inte anses ha någon
maskulinitet bedömer vi att annonserna kommer att använda sig utav många accessoarer,
exempelvis axelväska, handskar och halsduk. Detta för att ytterligare förstärka det feminina.
Det allra tydligaste tecknet på att vi har att göra med Den homosexuella mannen är
dock fysisk närkontakt med en annan man. Läppar som möts eller en hand på kroppsdelar kan
vara tänkbara uttryckssätt. Vidare kommer stereotypen till uttryck genom en mer feminin
kropp och kroppshållning jämfört med t.ex. Maktmannen. Kroppsbyggnaden är därför i
många fall åt det slanka hållet med smala höfter och axlar, och sammantaget kommer den
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fysiska bilden ge ett ytterst välvårdat intryck. Vi ser vissa likheter i framställningen mellan
denna stereotyp och Den metrosexuella mannen, vilket gör att vi uppskattar denna stereotyp
till en ålder av 20-30 år. Detta är en ny typ av maskulinitet och därför något som förknippas
med en yngre modemedveten man.
Det är ingenting som säger att man bör förutsätta att alla män som exempelvis inte
kysser en annan man i annonser är heterosexuella, men det kommer bli väldigt svårt att på
denotativ nivå hitta något som anspelar på homosexualitet om det inte är ett väldigt tydligt,
om inte nästintill extremt, tecken. Därför blir det på något sätt underförstått att alla stereotyper
förutom den här är heterosexuella. Den stereotyp som har utmålats ovan blir på så sätt
nästintill en nidbild i och med att vi säger att ”mannen i annonsen är smal och har rosa på sig,
därför är han homosexuell”. En typisk Vildmarksman skulle mycket väl kunna vara
homosexuell men det är svårt att se. Detta är endast något som vi menar på är vanligt
förekommande i annonser och mediala sammanhang och inte en framställning som vi som
författare nödvändigtvis själva stödjer.

8.2.1 Café mars 2012: Ralph Lauren, "Black Label"

8.2.2 Café maj 2012: Adidas, “adizero f50 2”

8.2.3 Café mars 2012: Tiger of Sweden

8.2.4 Café mars 2012: EA International, “Mass effect 3”

8.2.5 Café februari 2012: Kicks, “Eau de Prep, Tommy”

8.2.6 Café mars 2012: Vagabond

8.2.7 Café maj 2012: Dolce & Gabbana, “sport”

