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Abstrakt 

Jag har studerat hur elever i 12 - och 15 årsåldern ser på manlighet i reklam. Det finns fler typer av 

manlighet representerad i reklamen idag än för 10 år sedan. Syftet med min undersökning är att 

studera hur unga människor ser på olika manligheter i reklambilder. Vad tittar de på och vad ser de? 

Jag har studerat vilka män eleverna uppfattar som manliga och vilka de uppfattar som manliga med 

feminina drag. Mitt resultat visar på att det finns fler varianter av manlighet i dag och att det skapats 

nya manligheter.  Manlighet är en social konstruktion som skapas med influenser av den visuella 

kulturen som bland annat består av bilden (och bilder) av artister, filmer, böcker och reklamfilmer 

och även av reklambilder, som jag har studerat. Idag sprids nya influenser blixtsnabbt och nya 

trender och nya manligheter dyker upp nästan samtidigt i olika delar av världen. Avsikten är att 

studera hur 12 -15- åringar ser på och resonerar kring manlighet som den uttrycks just nu i reklam. 

Jag har använt mig av metoden fotoelicitering i samband med gruppintervjuer. 

Mina resultat visar att de unga jag studerade såg ”människan” utan att behöva kategorisera specifikt 

kön. Just nu händer det mycket med hur vi kategoriserar kön och vi har kända människor som går ut 

öppet med att de byter sitt kön. Klimatet är öppnare än någonsin tidigare och för de yngre 

generationerna framstår detta som oproblematiskt. Det var främst flickorna i undersökningen som 

var drivande i intervjuerna och de var även mer öppna för nya kategorier av manlighet. I studien har 

jag bland annat hittat nya tecken för manlighet, exempelvis att män kan bära smycken. 

   

Nyckelord; maskulinitet, genus, bildpedagogik, reklam 
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1. Inledning 

Introduktion 

Bilder kan rymma mycket information på liten yta. Jag bär med mig minnesbilder som en hemlig 

skatt. Vi möter dagligen mängder av information bland annat i form av reklambilder, som finns i 

bussar, T-banan, annonspelare, mobilen och tidningar. ”Bilder fungerar som 

kommunikationsmedium. Bilder är viktiga i kommunikationssyfte, vi människor behöver ett 

gemensamt språk för att kunna tala om bilder, varje bildgenre har sitt eget språkbruk. Man säger att 

varje bildgenre har sin diskurs.1 

 

Mitt yrkesval föll på ett bildyrke och jag har jobbat som bildlärare sedan 1998 och har alltid haft ett 

intresse för reklam. Det är fascinerande med reklam för den kan ha sådan makt att faktiskt påverka 

folks val i livet och dessa beslut kanske sker helt omedvetet. Det är fascinerande, spännande, roligt 

och skrämmande med reklam på samma gång. När jag var liten fanns det inte reklamfilm mer än på 

bio. Jag älskade att gå på bio och se Bountyreklamen som utspelade sig på en liten paradisstrand 

med kokosnötter. Eller Snickersreklamen med en norrländsk kille som hoppade från stock till stock 

på älven och när han fick kurr i magen så tog han en Snickers.  

Jag har länge intresserat mig för hur reklammakarna försöker påverka oss i smyg (eller helt öppet), 

för att få oss att vilja köpa en produkt och därmed en hel livsstil eller löften om att bli lyckligare 

bara genom att välja rätt produkter. Som examensarbete år 1998 på bildlärarlinjen vid Konstfack 

valde jag att studera och skriva om produktplacering. Det är en form av reklam som smyger sig på 

sin målgrupp och som helst ska vara omedveten om att de utsätts för reklam. Som bildlärare har 

man i uppdrag att informera om reklam och dess attraktion. I läroplanen (LGR 11) under ämnets 

syfte står det att; 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildkunskap utformas i 

olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt 

granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika 

kulturer, både historiskt och i nutid. 2  

                                                 

 
1 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette (2012) Möten med Bilder, Lund: Studentlitteratur, s. 16. 

 
2 Skolverket, (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Västerås: Edita, s. 20. 
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I centralt innehåll står det att mellanstadiet ska ha bildanalys och titta på hur reklambilder är 

utformade samt titta på vad de har för budskap.3 I högstadiet anges att eleverna genom bildanalys 

ska möta ”bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur 

dessa perspektiv kan utformas och framställas”, liksom att ”massmediebilders budskap och 

påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.” 4 

 

När jag läste boken Möten med bilder dök det upp minnen från diskussioner i bildanalys med elever 

i högstadiet i slutet av 1990–talet. Eleverna hittade likheter mellan reklambilderna föreställande 

män och kvinnor, båda könen visade till exempel mycket hud. En annan likhet var att både män och 

kvinnor gjorde reklam för parfymer och underkläder, medan det uteslutande var kvinnor som gjorde 

reklam för till exempel flingor som Special K och nyttigare snacks. I Möten med bilder skriver 

författarna om hur kvinnor gör reklam för mat som inte ska förstöra deras kroppar (det vill säga 

göra dem tjocka) medan männen gör reklam för mat som är nyttig, bra för kroppen och gärna 

bygger muskler.5 Jag och eleverna hade givande diskussioner kring dessa bilder och eleverna blev 

mer engagerade i bildanalys än jag hade vågat hoppats på. Något som eleverna lyfte fram i 

bildanalyserna var att männen förlöjligats i reklamen. När jag nu väljer att gå vidare med att 

undersöka reklam och arbete med bildanalyser har jag låtit eleverna resonera vidare om manlighet. 

 

1.1 Bakgrund                                               

Jag har tittat på hur elever placerar reklambilder föreställande män och kvinnor i en skala med 

”mest manlighet” i ena änden och ”minst manlighet” i den andra – vilket betyder att den yttersta 

bilden här skulle kunna vara en kvinna. Men, bilderna behöver inte läggas ut ”biologiskt” utan mer 

utifrån elevernas tolkning av vad som är manligt, kvinnligt och vad som upplevs som maskulint 

med feminina drag, respektive feminint med maskulina drag. Studien vill undersöka hur eleverna 

uppfattar nya manligheter på en glidande skala.    

 

Ingemar Gens skriver att vårt kön är den viktigaste egenskap vi har och att det egentligen är en 

mycket liten fysisk skillnad mellan män och kvinnor. På 1700-talet beskrev man det som att det 

                                                 

 
3 Ibid., s. 21. 
4 Ibid., s. 22. 
5 Eriksson & Göthlund (2012) s. 145f. 



3 

 

bara fanns ett kön, mannen och därtill en outvecklad man: kvinnan vars könsorgan ännu inte fallit 

på plats. Han skriver att det egentligen inte är biologiska skillnader utan kulturella skillnader som 

styrker den uppdelning vi har idag.6 Det konstruerade könet går under begreppet genus, engelskans 

gender vilket inte är samma sak som det biologiska könet, engelskans sex.7 Genus är idag ett 

väletablerat begrepp i Sverige. Begreppet dök upp på 1980-talet för att beskriva kulturella 

föreställningar och skillnader mellan könen.8 Fanny Ambjörnsson skriver att det tack vare 

introduktionen av ordet genus har blivit lättare att prata om manligt och kvinnligt utan att blanda in 

biologiska skillnader.9  

 

Gillian Rose beskriver fotografier som spår av verkligheten, men absolut inte som sanna avbilder. 

Hon skriver även att fotografiets mening beror på vilken kontext den visas i.10 Jag anser att 

reklambilder är komplexa men att de uppvisar spår av sin samtid. Det är också användbart att se hur 

det varit tidigare för att förstå hur det ser ut i dag och hur det kanske kommer att se ut i framtiden. 

”Vi kan lära oss mycket av konsthistoriens avbildningar av män och kvinnor för att förstå hur varje 

tid skapar och upprättar sina egna genusidentiteter. I konstruerandet av identiteter fungerar bilderna 

alltid både som spegel och aktör.”11 

1.1.1 Historisk återblick 

Genom historien har många olika typer av män och manlighet blivit presenterade för oss. Det har 

varit många omförhandlingar genom historien av manlighet och maskulinitet. Från de starka 

männen på grottmålningar12, där de har stånd och står över ett slaktat djur och där inälvorna rinner 

                                                 

 
6 Gens, Ingemar (2002). Från vagga till identitet: hur flickor blir kvinnor och pojkar blir män (2. uppl.) Jönköping: 

Seminarium, s. 6f. 

7 Eriksson & Göthlund (2012) s. 54. 
8Ambjörnsson, Fanny (2003) I en klass för sig-Genus, klass och sexualitet bland gymnasieelever, Stockholm: Ordfront, 

s. 11. 

9 Ibid., s.12. 

10 Gillian, Rose (2014), Visual Methodologies, tredje upplagan. London: Sage.  s. 313. 

11  Eriksson & Göthlund (2012) s. 199. 
12 Se bilaga bildförteckning 
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ut ur djurkroppen.13 Till en mjukare manlighet med feminina inslag som då och då dyker upp under 

historien som till exempel St. Sebastian (Bild 1), målad på mitten av 1400-talet. Renässansmålaren 

Andrea Mantegna, visar hur han dör martyrdöden och är genomborrad av pilar. Han framställs som 

sårbar och nästan feminin. Det som gör att han upplevs som feminin är bland annat att St. Sebastian 

skjuter fram höften i kvinnlig rörelse. Ena benet viks över det andra benet lätt och foten vilar endast 

på främre delen, det är en feminin pose. Motivet har beskrivits på följande sätt ”Homosexuella 

fantasier kom inte bara till uttryck i renässanskonstens framställningar av de klassiska hjältarna, 

utan också av kristendomens egna hjältar – martyrerna, de passivt lidande offren för manligt 

våld(täkt). St. Sebastian var en av de populäraste. Han får drag av erotisk hänförelse medan pilarna 

tränger genom hans nakna hud.”14    

                        
                   Bild 1                           Bild 2                                 Bild 3                  
 

                                                 

 
13 Läs mer om detta i bland annat Connell, Raewyn (2012) Om genus, andra upplagan. Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 

s. 33; Swahn, Isabelle, Dardels ångest formade unik konst, Sverigesradio.se, nätartikel publicerad 8/8-2014; Birch-

Jensen, Malin (1991) Manlig fåfänga – en skön historia, Höganäs: Wiken, s. 153; Johansson, Thomas och Kuosmanen, 

Jari (red.) (2003) Manlighetens många ansikten – fäder, feminister, frisörer och andra män. Malmö: Liber s. 46 ff.; 

Fausing, Bent m.fl (red.) (1984) Bilder ur männens historia, Stockholm: Alfabeta bokförlag, s. 123; Birch-Jensen 

(1991) s. 153. 

14 Fausing (1984) s. 123.  
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I historien har även under en kort period gränserna suddats ut mellan män och kvinnor.  Manligt och 

kvinnligt blev nästan det samma under 1920 – talet när modet och skönhetsidel var i det närmaste 

identiska för män och kvinnor. (Bild 2) 

 

På 1980-talet hade vi mansideal som bland annat representerades av rollfiguren Rambo (Bild 3), där 

vi fick se barbröstade män med muskulösa och inoljade överkroppar. Sylvester Stallone och Arnold 

Schwarzenegger var två populära skådespelare från den här tiden. Dessa filmhjältar presenterades 

som starka igenom hela filmerna och de fick givetvis den vackra kvinnan och kunde besegra en hel 

armé själva. På slutet av 1980-talet dök livsstilsmagasinen upp som hade män som främsta 

målgrupp, som till exempel Café och Slitz. ”I dag är det inte minst i olika typer av livsstilsmagasin 

och i reklamens bilder som vi möter en sorts helhetsbild av medelklassmänniskans ideala liv /.../ 

faktum är att ingen står helt utanför. Många gånger överförs normer och ideal med mycket 

finstämda tecken, det är långt ifrån alltid fråga om högljudda reklambudskap.”15  Jag tror att om det 

är någonstans det relativt enkelt går att avläsa hur mannen ”ska se ut” i dag, så är det i reklam då 

reklammakarna själv är känsliga för trender och arbetar med att visa olika typer av manlighet i olika 

syften i reklamsammanhang. Det som Eriksson och Göthlund skriver styrker reklambildens roll. 

Däremot är det svårt att se det man just nu befinner sig i. ”Ju närmare man kommer sin egen tid, 

desto mer mångtydig och svårtolkad blir idealbilden av mannen. Det är svårare att sortera 

signalerna från den tid som man själv är en del av, och det ligger ännu inte något historiskt softfilter 

över vår egen tid.”16 

 

Det är många faktorer som gör att nya mansideal skapas. En faktor kan vara att det i slutat av 1990-

talet dök upp nya yrken, som inte var bundna till gamla invanda könsroller. Jag tänker då främst på 

yrken som dök upp med datorns intrång i våra liv. Programerarkillen har sitt ursprung i nörden.  

Det är tydligt att manligheten har omförhandlats många gånger genom historien och den förändring 

jag försöker få syn på genom reklambilder kommer inte att vara den sista förändringen som 

manligheten kommer att stå inför.  

 

 

                                                 

 
15 Eriksson & Göthlund (2012) s. 199. 
16 Birch-Jensen (1991) s., 148. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur unga personer resonerar kring reklambilder av män och de 

olika varianterna av manlighet/maskulinitet, som utrycks där det vill säga bilden av manlighet. 

Vilka män uppfattar de som maskulina och vilka anser de ha inslag av feminitet? Vad är det som gör 

bilderna maskulina respektive feminina. Vilka tecken avgör och vad tittar de på?  För att fånga 

”manligheten” väljer jag att även titta på elevernas uppfattning av kvinnlighet. Hur diskuterar de 

skillnaden mellan manligt och kvinnligt och var går gränsen idag? Jag vill fånga hur 12 - och 15 

åringar ser på och resonerar kring manlighet som den uttrycks just nu i reklam. Därför vill jag att 

informanterna studerar reklambilder inom mode och skönhet eftersom jag tror att de representerar 

sin samtid på ett bra sätt. 

 

Det är viktigt för oss som pedagoger att veta hur unga idag ser på normativ manlighet och 

kvinnlighet, så att inte vi omedvetet reproducerar förlegade könsuppfattningar. Vi bör ständigt vara 

a´jour med hur elever tänker och tycker för att kunna vägleda dem.  

 

1.2.1 Frågeställning 

Hur resonerar några elever om vad som är manligt och manligt med feminina drag i ett urval av 

reklambilder från 2014-2015? 

                                                                                                                                                                 

1.3 Empiri 

Undersökningen utformades utifrån en genomförd pilotundersökning med elever i årskurs 6. Själva 

undersökningen är gjord med elever i årskurs 6 och 9. Empirin består av ett material som jag har 

samlat in med flera olika metoder: fältanteckningar från undersökningstillfällena, ljudupptagningar 

som används till stöd till fältanteckningarna vid de tre första tillfällena. Vid de två sist tillfällen 

filmades även bildsamtalet. Kvalitativa intervjuer med grupperna efter bildsamtalet. Samtalen har 

transkriberades och detta blev grunden till min analys och tolkning. Jag har fotograferat av 

”manlighetslinjen” när informanter har sorterat manlighet.   

 

Jag använde mig av totalt 22 reklambilder, 13 föreställande män och 9 föreställande kvinnor. 

Reklambilderna till min undersökning är från Café, GQ, Amelia och ELLE i från slutet av 2014. 
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Bilderna jag hade föreställande män kom från Café maj 2014, GQ december 2014 och Amelia 

december 2014. Bilderna föreställande kvinnor kommer endast från ELLE december 2014. Alla 

reklambilder tillhör genren mode och skönhet. Inför undersökningen letade jag igenom en mängd 

tidningar och upptäckte att det inte var så många reklambilder där endast män förekom. Dessa 

tidningar hade kvinnor som målgrupp, jag valde endast en bild (Bild A Man/Oriflame) från ett 

magasin som riktar sig mot kvinnor. Jag letade vidare i magasin som har män som målgrupp och 

mitt val föll på de bilder jag har i min undersökning (från Bild B till Bild M) Anledningen att mitt 

val föll på dessa var att jag ansåg att de visade många olika typer av män och manlighet. Bland 

annat hittade jag en bild på Beckham (bild H Man/Beckham) som fick vara med i undersökningen 

eftersom han under perioden var omdebatterad och aktuell. 

 

1.4 Urval och avgränsning 

Mina informanter är elever i årskurs 6 och 9. Jag frågade eleverna i de klasser jag undervisar i och 

en klass jag tidigare varit mentor i som nu går i åk 9 ville vara med i undersökningen. Eleverna går i 

en grundskola de själva sökt sig till för den bildinriktning skolan har. Skolan är belägen i en 

storstad.  

 

I årskurs 6 och 9 genomfördes fem olika undersökningstillfällen, fyra grupper i årskurs 6 och en 

grupp i årskurs 9 totalt 21 elever.  I årskurs 6 bestod grupp 1 av fyra flickor. Grupp 2 bestod av två 

pojkar och två flickor. Grupp 3 bestod av fyra flickor och grupp 4 bestod av fyra pojkar. I årskurs 9 

bestod grupp 5 av fem pojkar ur årskurs 9. Eleverna valde själva sina grupper. 

 

Informanterna i årskurs 6 och 9 gav sitt godkännande inför undersökningen. De fick ta hem skriftlig 

information där vårdnadshavare gett sitt medgivande skriftligt att deras barn är med i forskningen. 

Även rektor på skolan är informerad om att det skett forskning på skolan. Informanterna i årskurs 9 

behövde jag ingen underskrift från vårdnadshavare då de fyllt 15 år men deras vårdnadshavare 

informerades om deras medverkan och deras anonymitet.  

 

1.5 Metod och tillvägagångssätt 

En pilotundersökning skedde med fyra pojkar i årskurs 6 den 26 januari 2015. Undersökningen 

utformade min metod och bygger på pilotundersökningen. Eleverna som deltog i 

pilotundersökningen deltog inte i min senare undersökning. Under bildsamtalet och uppgiften att 
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lägga ut bilderna i ordning från mest till minst manlig sa pojkarna att det i mitten av deras linje lika 

gärna kunde ha varit en bild på en kvinna. Deras spontana och motsägelsefulla kommentar gjorde 

att jag lade till reklambilder föreställande kvinnor i min undersökning.                           

Bildsamtalen som jag använde mig av i undersökningen är inspirerade av fotoelicitering Metoden 

kan beskrivas som att man får fram mer information när personer pratar fritt utifrån bilder och att 

det kommer fram mer och annan information som annars kanske inte skulle komma fram. 17  

Förhoppningsvis beskrev mina informanter manlighet tydligare och med mer detaljer när de fick 

titta på foton föreställande män än om de pratar allmänt om män och manlighet.  

Fem grupper av informanter studerade manlighet i reklambilder och lade dem i en skala av 

manligheter. Bildsamtalen spelades in med bild och ljud eller bara ljud, som kompletterades med 

fältanteckningar, enligt Roses beskrivning av metoden.18  Rose beskriver att det är en viktig del i 

processen av fotoelicitering att deltagarna ska diskutera bilder i detalj, som man gör i denotativ och 

konnotativ bildanalys för att få ut så mycket som möjligt av eliciteringen.19  

Själva undersökningarna skedde under februari månad 2015 på dagtid i ett litet rum på skolan. 

Eleverna var själva i rummet med mig och det fanns inte några andra elevers som hörde vad de sa 

eller såg vad de gjorde.  Alla reklambilder lades ut av mig huller om buller på golvet med bilden 

uppåt. Bilderna var laminerade. Jag informerade eleverna om att de skulle se på dessa reklambilder 

föreställande män och kvinnor som ”neutrala” i sina kön. Det var nu informanternas uppdrag att 

kategorisera dessa i olika kön och placera in dem i en skala av manlighet. Jag sa att den som var den 

kvinnligaste skulle placeras längst till vänster och den som de uppfattade som mest manlig skulle 

placeras längst till höger.  

Jag liknar min bearbetning vid en pyramid, där första våningen är elevernas samtal vid 

undersökningstillfället. Våning två är när jag samtalar med informanterna om varför de lagt ut 

bilderna som de gjort, här argumenterade de för sina val. Tredje våningen är mina diskursanalyser 

av materialet som finns i pyramidens bas. Våning fyra är toppen på min undersökning där jag tolkar 

utifrån mina analyser och diskuterar mina resultat. Det kunde förstås bli flera olika möjliga utfall i 

den här delen av undersökningen, att de tillexempel lade bilderna i biologisk ordning med kvinnor 

som minst manliga, inte biologiskt alls eller huller om buller. Det var mycket intressant att se hur de 

                                                 

 
17 Rose (2014) s.135 f. 

18 Ibid. s. 314. 

19 Ibid s. 10. 
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gjorde med reklambilderna föreställande kvinnor. Jag fotograferade hur informanterna lade ut 

bilderna för att lättare se mönster och kunna dra slutsatser i hur de placerade ut bilderna. 

1.5.1 Förberedelser inför undersökningen 

Eleverna i årskurs 6 har haft bildanalys på sina vanliga bildlektioner och de beskrev reklambilderna 

utifrån begreppen denotation och konnotation i grupper om fyra. Eleverna redovisade sina analyser 

för att träna på att prata i grupp. Eleverna ur årskurs 9 har tidigare analyserat reklambilder i sin 

undervisning med mig. Som Eriksson och Göthlund skriver behöver man metoder och begrepp för 

att lära sig se, tolka och uttala sig om bilder.20 Den analysmetod som eleverna använde sig av kan 

sägas påminna om den som historikern Carlo Ginzburg använde: Han sökte visuella spår och 

tecken. En av de viktigaste delarna i bildanalysen; den noggranna iakttagelsen, den som kallas 

närläsning.21 Eleverna fick även leta efter olikheter/likheter i reklambilderna under lektioner innan 

undersökningen så som färger, ljussättning och kompositon etc. Det jag söker är hur ungdomar i dag 

ser på bilden av männen och hur manlighet uttrycks. Därför studerar jag även dess motsats 

kvinnlighet för att se manligheten tydligare.  

1.5.2 Undersökning 

Informanterna studerade reklambilder föreställande män och kvinnor som de skulle lägga i en skala 

från mest kvinnligt till mest manligt. Mina informanter förklarade i intervjun hur de tänkte när de 

valde den mest kvinnliga och mest manliga reklambilden, liksom den bild föreställande en man som 

de placerar som mest manlig och den bild förställande en kvinna som de placerar som mest manlig.  

Denna del i undersökningen märkte jag att informanterna tyckte om då de fick prata med mig om 

sina val och beslut. Vissa grupper valde att lägga bilderna på delad plats, detta syns tydligt i min 

dokumentation av deras linje.22 I en grupp valde man att plocka bort två bilder som gruppen inte 

visste vad de skulle göra med. Att jag använde mig av elever som är mellan 12-16 år är viktigt i 

denna undersökning då de unga har en ökad reflexivitet. I Möte med bilder står att ”ett typiskt 

tecken på reflexivitet är att dagens unga ofta har en stor vetskap om vad som sker omkring dem, och 

vad som kan komma att ske längre fram i livet, långt innan de själva har gjort dessa erfarenheter.”23 

Detta är anledningen att jag använder mig av ungdomar i min undersökning för att de är mer 
                                                 

 
20 Eriksson & Göthlund (2012) s. 28. 
21 Ibid s. 40. 
22 Se 2.1 Bildsamtal; grupp 1-5. 
23 Eriksson & Göthlund (2012) s.196. 



10 

 

känsliga för vad som komma skall. De är de som driver på utvecklingen och de är de som är en del i 

utvecklingen.       

                                 

1.6 Teorier och tolkningsram 

Min tolkningsram utgörs av feministiska teorier, enligt vilka vi styrs av en heteronormativ 

genusordning, där ”människor med bröst och vagina inte enbart förväntas klä och bete sig på sätt 

som skiljer sig från människor med penis.”24 Den begränsar oss och har en exkluderande funktion. 

 

1.6.1 Feministiska teorier; 

I Feministiska Konstteorier skriver Griselda Pollock att man bör göra en distinktion av kvinnobilder 

som leder tillbaka till den fälla som ”kvinnobilder” utgör.  Pollock skriver att det är möjligt att se att 

representationens funktion skapar könskillnad, vars innebörd uttrycks av en viss kroppsbild.  

Man ”måste göra en grundläggande distinktion som leder tillbaka till den fälla som 

”kvinnobilder” utgör. Vad vi då identifierade som den gemensamma länken var någonting yttre i 

förhållande till representationerna, något som uttrycks av bilden men vars orsak och existens 

finns någon annanstans – i ideologi, sexism, patriarkala villkor. Nakenheten och förekomsten av 

kvinnokroppen tolkades som ett resultat av det patriarkala system där kvinnor exploateras av 

män och objektiverades sexuellt i bilder som män använde för sin njutning.” 25 

Pollock skriver om kvinnor och kvinnlighet men jag anser att det även gäller män. Pollock har en 

viktig poäng och jag överför det tankesättet även gällande män och bilder på män, och bilden i stort 

av mannen. Bilden av en kvinna eller en man är aldrig den sanna bilden av en man eller en kvinna 

utan representationen av bilden av en man eller en kvinna. Simone de Beauvoirs klassiska citat, ”en 

kvinna är inget man föds till, utan något man blir”, 26 utgör en central utgångspunkt för den 

moderna feministiska forskningen. Överfört till mansforskningen studerar vi hur män blir män. Män 

skapas i historiska sammanhang. Genom att relativisera manligheten är det möjligt att visa på olika 

                                                 

 
24 Ambjörnsson (2003) s.16. 
25 Pollock, Griselda (1993/2001) ”Frånvarande kvinnor: Nytt perspektiv på kvinnobilder”, i Sara Arrhenius, S. (red.) 

(2001). Feministiska konstteorier. Stockholm: Konsthögskolan., s. 110f. 
26 Ambjörnsson (2003) s. 12. 
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sätt att vara en man och hur bräckliga dagens manligheter i själva verket är”27 

Könsidentitet och juridiskt kön kan ha fler benämningar än man och kvinna i vissa länder. Här är 

västvärlden inte nödvändigtvis i framkant, det finns de som hyllar den symboliska skillnaden 

mellan olika genuskategorier: 

…den medicinska ideologin och dess kritiker i maskopi med varandra i sin syn på kulturen som 

den aktiva termen och kroppen som den passiva – som landskap. Könsbyte kan till och med ses 

som symbolens slutliga triumf över köttet- de” transexuella” låter bokstavligt talat sina kroppar 

formas till den gestalt som deras symboliska identitet redan antagit. 28 

Beter man sig kvinnligt uppfattas man som kvinnlig, man har rätt att vara det kön man själv önskar. 

”Genus är, tillskillnad från kön, socialt konstruerat. Att något är könsstereotypt innebär att 

förväntade normer för manligt respektive kvinnligt är uppfyllt.”29 Genom att använda mig av 

diskursanalys på mitt material vill jag fånga innehållet i bildanalysen när informanterna tolkar och 

representerar sin syn av maskulint och feminint. ”Diskurser omfattar inte bara språk och skrift utan 

även bilder. Visuella semiotikens särskilda egenskaper och relationer mellan språk och bilder.”30 

 

Det är viktigt att analysera rollen av system av representation för formandet av attribut och 

kännetecken av maskulinitet som de styrs av män.31 Heterosexuella män förbjuds att vid anblick 

njuta av andra män och andra mäns kroppar. Medan samtidigt föreskrivs normer att han ska forma 

sin kropp för sin och andras njutning inklusive andra män.32 Ett exempel är bilder som används i 

sportsammanhang, med inoljade muskulösa kroppar som exponeras. ”Dessa kroppar är skapade just 

som objekt att åtrå, av andras blickar – manliga såväl som kvinnliga.”33 Jag har med Beckham i min 

                                                 

 
27 Johansson, Thomas & Jari Kuosmanen (2003) Manlighetens många ansikten – fäder, feminister, frisörer och andra 

män. Malmö. Liber s. 1. 

28 Connell, R.W. (2008) Maskuliniteter, andra upplagan. Göteborg: Daidalos. s. 100. 
29 Eriksson, Yvonne (2009) Bildens tysta budskap; interaktion mellan text och bild.  Stockholm: Norstedts Akademiska 

Förlag, s. 14. 
30 Winter Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, s. 

67. 
31 Hall, Stuart (2013), Representation, andra upplagan, London: Sage, s. 294. 

32 Eriksson & Göthlund (2012) s. 77. 

33 Eriksson & Göthlund (2012) s. 73. 



12 

 

undersökning för att han är en perfekt kandidat för dessa inoljade muskulösa idrottsmän som blir 

skönhetsideal för män. 

 

1.6.2 Diskursteori 

Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå sin omvärld.34 Världen får sin betydelse med hjälp 

av diskurser.35 Teorin har en socialkonstruktionistisk grund, som bygger på att verkligheten består 

av olika diskurser. Allt kan sorteras i diskurser, och alla diskurser har sitt eget språk. Diskuren är ett 

avgränsat område för att kunna utesluta andra tolkningar. Man ringar därmed in diskursen och 

tolkningen av den. Diskurserna är inte statiska utan kan förändras. Den skriftliga data jag samlat 

ihop från informanternas bildanalyser och bildsamtal analyseras med hjälp av diskursteori i 

Diskursanalys som teori och metod av Winther Jørgensen och Phillips. Den teorin är lämplig när 

man ska analysera vad som sägs och vad som skapas då det sägs i förhållande till varandra. 36 

Foucault ses som grundare av diskurteorin.  Han menar att maktförhållanden är viktiga att titta på 

och att de påverkar och att makt är alltid är en styrande faktor i relationen mellan feminint och 

maskulint. Vem har tolkningsföreträde? ”Vad gör bilden med oss och vad gör vi med bilden i 

tolkningsakten”37 Diskurens gränser för vad och hur de tolkas beror på hur makten ser ut och vem 

som är ägare av makten. Vad är legitimt att säga och vad får man inte säga.38 Jag märkte av detta i 

min undersökning då vissa hade mer ”rätt” i det de sa. Vissa elever vågade eventuellt inte stå för 

sina tankar. En pojke försökte framföra sina tankar men blev tillrättavisad av en flicka i sin grupp. 

Min undersökning har ett ganska varierat material och då passar det bra att använda sig av 

diskursteori som analysmetod.  Min undersökning bygger på att informanterna tillsammans lägger 

en linje ”av manlighet”, som bygger på samtal och gemensamma beslut i gruppen. Syftet med 

diskursanalysen är att kartlägga processerna som kämpar om hur tecknets betydelse ska 

fastställas.39 I detta fall är tecknet manlighet. 

 Jag kommer att analysera texten bestående av visuella och språkliga utsagor för att hitta tecken och 

utifrån dessa bygga ekvivalenskedjor, för att identifiera mästersignifikanterna. När man ska hitta 
                                                 

 
34 Winter Jørgensen & Phillips (2000) s. 7. 
35 Ibid s. 15. 
36 Ibid s. 36. 
37 Eriksson & Göthlund (2012) s. 13. 
38 Winter Jørgensen & Phillips (2000) s. 7f. 
39 Winter Jørgensen & Phillips (2000) s. 32. 
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och dokumentera en diskursordning är diskursteorins begrepp flytande signifikant ett bra redskap att 

använda sig av.40 En signifikant är flytande så länge den inte har en fixerad betydelse, flera 

diskurser förenas i strävan att erövra den.41 När den är fixerad är det en nodalpunkt. Ett annat ord 

för nodalpunkt är knuttecken. Knuttecknen får en större innebörd när de länkas tillsammans med 

andra tecken i ekvivalenskedjor. Dessa ekvivalenskedjor länkar samman tecknen och skapar 

betydelse som tydliggör sammankopplingarna dessa emellan och skapar därmed betydelsen.42 

Tecknen kan vara svaga i sig själv men när de länkas samman, när de ekvivalerar med andra tecken 

blir de starka och då skapas en tillfällig tillslutning. De får en detaljerad betydelse först sedan den 

satts in i en bestämd diskurs.43 Nu kan den flytande signifikanten urkristalliseras och en identitet 

blir tydlig.44 När signifikanterna tillskrivs en person så benämns de som mästersignifikanter.  

1.6.3 Representation  

Stuart Hall definierar begreppet Representation som en process där medlemmar av en kultur 

använder språk för att skapa mening. Det betyder att objekt, människor och händelser i världen inte 

har någon fast slutgiltig eller sann mening eller betydelse. 

Det är vi i samhället inom mänskliga kulturer som skapar betydelse. Betydelse kommer därför 

alltid att ändras, från en kultur eller tidsålder till en annan. Det finns ingen garanti att varje 

föremål/objekt i en kultur kommer ha en motsvarande mening i en annan, just därför att kulturer 

skiljer sig åt. Ibland radikalt, ifrån varandra i deras koder – deras sätt att dela upp klassificera 

och ge mening till världen.45  

 Hall skriver om kulturella koder som påverkar hur vi tolkar bilder: ”…medlemmar av samma 

kultur måste dela uppsättningar av begrepp, bilder och idéer vilket möjliggör för dem att tänka och 

känna om världen, och förstå världen på ett ganska liknande sätt. De måste dela samma kulturella 

koder.”46 Betydelsen av en bild är inte fast eller bestämd av avsändaren, meddelandet är inte öppet 

och publiken är inte en passiv mottagare. Reklammakarna eller företagen som beställer reklamen i 

                                                 

 
40 Ibid s.141. 
41 Ibid s.141. 
42 Ibid s. 57f. 
43 Ibid s. 35. 
44 Ibid s. 54. 
45 Hall (2013) s. 45. 
46 Hall (2013) Inledning s. xx. 
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min undersökning vet inte hur mottagaren kommer att tolka bilderna. Man vet inte ifall man tolkar 

en sak på samma sätt trots att man har samma referensramar och bakgrund. Att använda språket för 

att säga något meningsfullt eller representera världen meningsfullt för andra människor. 

Representation är en process där meningen är sagd och delad, då använder man språk och bilder.47 

Detta gör jag i den här uppsatsen när jag lyssnar på vad informanterna säger om bilderna som 

representerar män och kvinnor.  Hall hänvisar till att representation fungerar som språk men inte i 

dess snäva betydelse. ”Varför hänför vi alla dessa olika typer av sätt att skapa och kommunicera 

mening som språk eller fungera som språk? Hur fungerar språk? Det enkla svaret är att det fungerar 

genom representation, de är system av representation”.48 

 

1.6.1.1 Några nya manlighetsbegrepp 

I DN står det 22/2 2015 om den nya spornosexuella mannen ”en ytlig revolution som går på djupet” 

med kroppar som är omsorgfullt skulpterade och rakade a lá porrfilms maner. Filmen ”Fight club är 

fortfarande en viktig inspirationskälla för unga spornosexuella män ” med sin feminina 

utstrålning.49 En spornosexuell man är mer intresserad av att skulptera sin kropp och ta selfies än 

mode. Män som avbildas nakna feminiseras oavsett hur kraftfullt de framställts, det som betraktas 

förvandlas till åtråvärt objekt. I konsthistorien har nakna män exponerats bland annat i strid där 

kroppsdelar som tillexempel rumpan blivit sexualiserad.50 

 

Motreaktion blev Lumbersexualitet, män som går omkring i skogshuggarskjortor och yviga skägg. 

De romantiserar om vildmarksliv och jakt, att klara sig själv och att göra saker från grunden som att 

stoppa sina egna korvar, mala köttet till hamburgarna, syra grönsaker, sätta en surdeg och lägga in 

rödlök i lag. Den här stilen finns ironiskt nog främst i storstäderna och den kommer från USA. När 

jag sökte information kring detta på internet hittade jag att det nämndes första gången 2008, men 

det slog igenom ordentligt år 2014 är ”Lumber Jack” och Lumbersexualitet blir ett vedertaget 

begrepp. Det startade ungefär samtidigt i Sverige, då det idag inte så lång tid för trender att spridas. 

 

                                                 

 
47 Ibid s. 1. 
48 Ibid Inledning s. xx. 
49  Nordström, Andreas (22/2 2015) ”Nu är han sitt eget sexobjekt”, Artikel i DN kulturdelen, s. 11. 
50 Eriksson & Göthlund (2012) s. 72f. 
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1.7 Tidigare forskning 

Den amerikanska psykologen Joseph Pleks bok The Myth of Masculinity51 utgör ett viktigt 

landmärke inom mansforskningen. Hans mål var att identifiera hot mot den traditionella 

manligheten. Mansforskningen var relativt outvecklat på 1980-talet. Manlighet har 

uppmärksammats som forskningsobjekt sen 1990-talet bland annat av Connell 1995, Berger 1995 

och Johansson 2000. De har bland annat tittat på den sociala konstruktionen av nya manligheter. 52 

Connells bok från 1995 står fortfarande som ett centralt landmärke inom detta fält.53 Thomas 

Johansson är mansforskare och är professor i socialpsykologi. Johansson skriver (2003) boken: 

Manlighetens många ansikten, fäder, feminister, frisörer och andra män. Den handlar om 

konstruktionen av kön och manlighet. (2008) skrev han Manlighetens omvandlingar: ungdom, 

sexualitet och kön i heteronormativitetens gränstrakter. Han vill belysa en mer nyanserad bild av 

ung manlighet, och ställer frågor om manlighetens gränser. Thomas Johannson och Jari Kousmanen 

skriver att mansforskningen är spännande, mångskiftande och ungt forskningsområde.54 

Fagerström och Nilsson (2008) skriver om Genus, medier och masskultur. De skriver hur 

massmedia sprider stereotyper och hur dessa uttrycker föreställningar om feminiteter och 

maskuliniteter. 

 

Helena Hill doktorerade 2007 i ämnet idéhistoria vid genusforskarskolan på Umeås universitet och 

skrev då doktorsavhandlingen Befria mannen, försök till ny genusordning om manlighet i 

förändring. Hon är publicerad i Johanssons Manlighetens många ansikten. Där hon skriver om 

revolutionsliknande tankegångar och nygenusordning som var på gång på 1970-talet men som kom 

av sig. Hill skriver ”att det fanns en vilja att förändra den traditionella manligheten till förmån för 

en ny och mjukare man, och som sådan är den mycket intressant att studera”.55  Hennes senaste 

forskningsområde handlar om den ”den nya mannen”.56 

 
                                                 

 
51  Johansson & Kuosmanen (2003) s. 8. 

52 Lindgren, Simon (2012) Populärkultur, Teorier, Metoder och analyser, andra upplagan, Malmö: Liber. s. 134. 

53 Johansson & Kuosmanen (2003) s. 10. 

54 Ibid s. 7. 

55 Ibid s. 47. 

56 Se bilden av Hoa Hoa under bilagor. 
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Simon Lindgren forskar i genus, visuell kultur, reklam och genus och skriver i boken Populärkultur 

om en manlighet i kris som startade på 1990-talet. Konstruktionen av manlighet uppmärksammas 

alltmer som vetenskapligt studieobjekt. Denna mansforskning vilar till stor del på feministisk och 

socialkonstruktionistisk grund. Han skriver att ”Manlighet är en diskursiv produkt snarare än ett 

naturligt faktum.”57 och att män inte är fria att konstruera sig själva som de vill. I viss mån är det 

deras kulturella historia som bestämmer vilka identiteter de antar”. 58 Lindgren skriver vidare att 

”mansforskningens centrala studieområden är den sociala konstruktionen av nya manligheter, ofta 

papparollen.”59 

Debatten om Män och genus tog fart efter att kvinnorörelsen tagit utvecklats på 1970-talet. Det 

ledde till intressanta politiska diskussioner om män, makt och förändring. Det rådde stor förvirring 

om genus.  I slutet av 70-talet var R.W Connell med i en forskningsgrupp där de gjorde en empirisk 

undersökning av de sociala relationerna i secondary schools (motsvarande svenskt högstadium).60  

 

Det har forskats mycket inom detta område, men ingen som behandlar exakt det jag undersöker, det 

är viktigt att förstå ungdomar, speciellt för pedagoger som ska leda den nya generationen in i 

framtiden. Har vi inte längre samma ramar för vad som är kvinnligt och manligt kan det bli risk för 

att vi i den äldre generationen håller tillbaka utvecklingen.  Jag har tidigare tagit upp att 

manligheten har skiftat i historien och den alltid är i förändring. Det är av ungdomen vi får reda på 

hur den ser ut just nu.  
 

2 Bearbetning och analys 

Jag har noterat alla tecken för manlighet och kvinnlighet som eleverna har sagt vid bildsamtalen och 

intervjuerna och skapat ekvivalenskedjor av dessa tecken. Vissa tecken är starka och andra är 

mindre starka som till exempel: ”skägg” är ett starkt tecken för mästersigninfikanten Man och är 

fast tillsluten i sin position medan tecken som ”kort hår” kan placeras både på mästersignifikanten 

Kvinna, Man med feminina inslag och Kvinna med maskulina inslag det är då är en flytande 

signifikant som inte kan tillslutas i en diskurs. Dessa kallas även för element när de inte är fast 
                                                 

 
57 Lindgren, Simon (2012), s. 133. 
58 Ibid. 
59 Ibid s. 134. 
60 Connell (2008) s. 12. 
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fixerade i en ekvivalenskedja. Kring mästersignifikanten Man med feminina inslag samlas tecken 

som ”slät”, ”vit” och ”kvinnlig pose”.  

”Att subjekt konstrueras inom diskurser betyder att subjektspositioner kan omförhandlas och 

subjekt ompositioneras. Det är något som vi berör i många av våra bildanalyser där vi konstaterar 

att inte minst manliga subjektspositioner är under omförhandling.”61 Det är just denna 

omförhandling av manlighet som jag är intresserad av.  

 

2.1 Bildsamtal; grupp 1-5 

Informanterna lägger linjen utifrån hur de uppfattar manligt och kvinnligt, där kvinnligt ligger till 

vänster och manligt till höger. Vissa grupper rangordnar vissa bilder som lika starka i linjen och då 

läggs de ovanpå varandra. Reklambilderna fick inte plats på en rak linje utan redovisas med två 

rader här i uppsatsen. 

 

Grupp 1 bestående av fyra flickor i årskurs 6. 12/2-2015. 

Gruppen tog bara 8 minuter på sig att lägga reklambilderna från mest kvinnlig till mest manlig. De 

ifrågasatte aldrig uppgiften och tyckte inget var underligt med att jag la ut reklambilder 

föreställande män och kvinnor och att de skulle rangordna dem efter manlighet. Diskussionerna var 

väldigt trevande i början men sen flöt det på bra och de var rörande eniga i alla fall tre av flickorna.  

Jag är medveten om att eleverna påverkas av varandra då det är fyra elever som ska samarbeta kring 

linjen av manligt och kvinnligt.  

De plockade bort två bilder (Bild B Man /Express och S Naken Kvinna/LV) som de inte kunde 

placera in i linjen av manlighet. Reklambilden på den nakna kvinnan (Bild S) tyckte de var konstig 

och de kunde inte placera in den linjen. (Bild B) tyckte de inte tillförde något i linjen, det är konstigt 

att de väljer att plocka bort den bilden då gruppen vid tre tillfällen valt att rangordna bilder som lika 

manliga.                                                                                                  

Bortplockade Bilder     

                                                 

 
61 Eriksson & Göthlund (2012) s. 48. 
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                                       S                 B 

De bilder som är placerade över varandra är för att de uppvisade lika mycket och delar på platsen i 

linjen. 

Uppvisar mest kvinnlighet                                                                                                

                                                                                           

   

    U                                         M                                                                      R/V 

             Uppvisar mest manlighet  
    
                                                                                                I                         

Varför valde ni den här bilden som mest kvinnlig? Bild U (kvinna 

/leopardklänning); Hon har en kvinnlig pose. Hon har ett kvinnligt sätt. Inte så 

många män med leopardmönster. Hon är sminkad, väskan är kvinnlig i 

leopard.  

Här såg man tydligt hur ekvivalenskedjor skapar mästersignifikanterna kvinnlig, manlig med 

feminina drag, kvinnlig med maskulina drag och manlig. Här tog informanterna upp det som är de 

starkaste tecknen för kvinnlighet. De tittade på hur personen har för kroppshållning och den 

kvinnliga posen var viktig i detta sammanhang när de valde den mest kvinnliga bilden. Det var det 

starkaste tecknet för gruppen men även smink och ett kvinnligt sätt. Kvinnligt sätt står för många 

små tecken och om hon är sminkad som är en stark kvinnlig kod för informanterna. Men även vad 

personen har på sig i reklamen som i form av kläder och mönster är viktigt som här leopardmönster. 

Varför valde ni den här bilden som föreställer en man som mest kvinnlig?  Bild 

M (man /honnörstecken) Kvinnor brukar göra reklam för crèmer, Han har en 
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kvinnlig form på ansiktet. Han skulle lika gärna kunna vara en kvinna. 

Kvinnor kan också ha kort hår. 

Här fick mästersignifkanten ”manlighet med feminina inslag” en tillfällig tillslutning. Hur personen 

ser ut, här tittade de på ansiktsformen och informanterna sa att han lika gärna skulle kunna vara en 

kvinna och då är det fler komponenter som gör att de får en feminin känsla av mannen. De tog inte 

upp dessa tecken specifikt utan sa att han lika gärna kunde vara kvinna. Det är viktigt i 

sammanhanget att han gör reklam för crème för det anses fortfarande vara en kvinnlig produkt. De 

tog även upp att båda könen kan ha kort hår, så det specifikt stoppar honom inte i det manliga 

facket. 

Varför valde ni den här bilden som föreställer en kvinna som mest manlig? Bild 

V (kvinna/Peak Performance); Det är mörka färger i bilden. Man ser inte 

hennes kroppsform - hon har en stor jacka i mörka färger. Svårt att 

förklara…Man ser inte så mycket. Hon har inget smink. De flesta kvinnor i 

reklam har smink.  

Reklambilden är mörk och det var viktigt i deras val av placering i linjen. Manlig reklam är ofta i 

mörkare färgskala. Den stora jackan gör att man inte får se kvinnas former vilket inte gör att bilden 

uppfattas som så kvinnlig. De tog upp att man inte får se så mycket av henne och att det är en viktig 

komponent i detta sammanhang. Kvinnan är även osminkad. Detta gör att informanterna valde den 

här bilden som väldigt manlig. 

Varför valde ni den här bilden som mest manlig? Bild I ( man/Gladiatorn); Det 

är musklerna, tatueringarna, han är rakad. Han ser manlig och muskelös ut. 

Han ser …smutsig ut och det är manligt. Han är en krallig kille. Hans 

kroppsbyggnad är manlig. 

Manlig är här en mästersignifikant och det som informanterna tyckte gjorde honom manlig var att 

han har en manlig kropp med muskler och att hans kroppsbyggnad är manlig. Tecknen för manlig är 

starka i sin ekvavilenskedja och fast tillsluten i den. Det är t.ex. ord som krallig som sällan kvinnor 

benämns med.  

Grupp 2 bestående av två killar två flickor i årskurs 6. 12/2-2015.  

Ljudupptagning av bildsamtalet, fältanteckningar, fotografier av linjen av manlighet. 
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Gruppen tog 12 minuter på sig och flickorna pratade och styrde diskussionerna halva tiden. 

Pojkarna satt mest tysta och gjorde inte så mycket väsen av sig, men när linjen av manlighet nått till 

50%  kvinnligt 50% manligt vaknade de till och började ha åsikter. De var med i diskussionerna, 

flyttade bilder och gav förslag på hur linjen skulle se ut. 

Uppvisar mest kvinnlighet                                                                                              

 

           

N/U             M 

 

                               

 

                                                                                              V                               I 

                                                                                                                      Uppvisar mest manlighet 

Varför valde ni de här bilderna som mest kvinnliga? Bild U (kvinna/leopard) 

och Bild N (kvinna /hatt);  Långt hår. Mascara, sminkade. Typiska kläder 

för kvinnor hatt och leopard. Anskitsuttrycken, de ser så stolta ut över sig 

själva, så nöjda. 

Här finns flytande signifikanten långt hår och hatt som inte direkt är fixerad och slutgiltig i denna 

ekvivalenskedja. De kan även tillskrivas mästersignifikanten manlig. Mascara och smink är 

nodalpunkter som är fixerade i mästersignifikanten kvinna. 
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Varför valde ni den här bilden som föreställer en man som mest kvinnlig? Bild 

M (Man/honörstecken); Han ser kvinnlig ut. Om man tänker som en kvinna det 

är både och jag ser det som en människa jag ser det som en kvinna. Vitt ansikte.  

Creme är kvinnligt, han ser ut att ha mycket creme.  

Att hans utseende är kvinnligt är det eleverna rangordnade som viktigaste. Cremé är ett kvinnligt 

tecken för informanterna. Alla dessa detaljer gör att denna bild väljs som mest feminin av de bilder 

föreställande män.  

 

Varför valde ni den här bilden som föreställer en kvinna som mest manlig? Bild V 

(kvinna/Peak Performance); hon är pansexuell, jag ser henne som en människa! Jag är 

pansexuell säger en flicka i årkurs 6, Samhället ser till att vi ska tänka så… att hon är 

manlig.  

Hon är manlig känns mer som ett beslut. Ett faktum. Att de uppfattar henne som manlig är en stark 

känsla som betyder mycket för deras beslut.  

Varför valde ni den här bilden som mest manlig? Bild I ( man/Gladiatorn); Han 

är så svettig, och vältränad. Han har en muskulös kropp. Han har tatueringar. 

Det är ett starkt manligt tecken att ha en muskulös kropp. Att vara vältränad kan även kvinnor vara 

men att ha en muskulös kropp tillskrivits endast män utan feminina drag. Här finns flytande 

signifikanten svettig och vältränad som även har tillskivs bild (Bild R kvinna/svett) som är en bild 

som informanterna tolkar som en maskulin bild.  

 

Grupp 3 bestående av fyra flickor i årskurs 6. 12/2-2015. 

Ljudupptagning av bildsamtalet, fältanteckningar, fotografier av linjen av manlighet. 

Den här gruppen var oeniga hur de skulle lägga bilderna och de tog 9 minuter på sig att lägga linjen 

av bilder. 
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 Uppvisar mest kvinnlighet  

          

           U                           A 

        

                                                                                                                         R                          I 

                                                                                                                     Uppvisar mest manlighet 

Varför valde ni den här bilden som mest kvinnlig? Bild U (kvinna i 

leopardkläder); Sällan män bär leopardkläder och leopardjacka. Sen är det hur 

hon har sin kappa på axeln.  

Informanterna tittade på ett mönster som de tolkar som kvinnligt. De tittade även på hur hon håller 

plagget mot sin kropp. De ansåg att en man inte skulle hålla plagget på det sättet. Det är något i 

hennes pose som gör att de klassar det som kvinnligt. 

Varför valde ni den här bilden som föreställer en man som mest kvinnlig? Bild A 

(Man / Oriflame); Hur han håller i hårborsten… att han håller i en hårborste. 

Den är skönhetsaktig. Svårt men den är kvinnlig på ngt sätt.  

Här är det viktigt hur mannen håller i en borste, och att han faktiskt håller just i en borste som är 

viktigt för deras placering. De tog inte upp att mannen har långt hår som är en flytande 

signifikanten som även funnits med i ekvivalenskedjor under mästersignifikanten kvinna.   

Varför valde ni den här bilden som föreställer en kvinna som mest manlig? Bild 

R (svettig kvinna); Hon har huva på sig, män brukar vara svettiga och komma 

direkt från gym. Kindbenen är manliga. Hon skulle lika gärna kunna vara en 

man, men hon har inte lika mycket muskler. 

Det här är en bild som har många manliga tecken och denna grupp tog upp att hon skulle kunna 
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vara en man men hon har inte lika mycket muskler, men hon har muskler. Huvan gör att hon inte 

”visar upp sig” på ett sätt som kvinnor brukar. Här finns den flytande signifikanten svett som även 

tillskrivits mänstersignifikanten man (Bild I Man/gladiator). Mängden muskler avgör om tecknet är 

manligt eller kvinnligt. Muskler kan då vara en flytande signifikant som tillsluts i olika dikurser. 

Varför valde ni den här bilden som mest manlig? Bild I (Man/Gladiator); Han 

är manlig för att han har mycket muskler, han är glansig och svettig. Som om 

han direkt kommer från gymmet. 

Mycket muskler är ett stark manligt tecken och det är fast tillslutet i mästersignifikanten man. Här 

tas även tecknen svett och glansig som inte i sig är lika starka i sig själv eller var för sig som 

mycket muskler är, men tillsammans med mycket muskler i ekvavilenskedjan blir de tillfälligt 

tillslutna här. 

Grupp 4 bestående av fyra pojkar i årskurs 6 tisdag 17/2 -2015  

Filminspelning av bildsamtalen, fältanteckningar, fotografier av linjen av manlighet. Transkriberat 

samtal.  

Den här gruppen tog 16 minuter på sig att lägga linjen. De hade svårt att lägga reklambilderna för 

att de inte visste riktigt hur de skulle förhålla sig till de bilder som inte var självklara manliga eller 

kvinnliga för gruppen. Jag trodde att de skulle lägga bilderna i tre olika separata grupperingar en 

med mest manligt en annan med mest kvinnligt och sen en blandad hög i mitten med de som de inte 

kunde placera i de andra grupperna. Det var två pojkar i gruppen som drev på hur bilderna ska 

ligga, en pojke var med ibland.  Den fjärde pojken kom inte till sin rätt alls och jag tror att han hade 

många bra åsikter som han vid ett tillfälle försökte få gehör för. Det här undersökningstillfället 

spelade jag in på film. Fler kommentarer och tankar kommer fram när jag kompletterar 

fältanteckningarna med film än med ljudupptagning. Det här är den grupp som lägger linjen mest 

biologiskt. 

 

Uppvisar mest kvinnlighet 

 

     S                                                                                                              D            V 
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                                                                                                                                              I 

                                                                                                               Uppvisar mest manlighet 

Gruppen hade svårt att veta hur de ska gå till väga, det är den grupp som tog längst tid på sig, nästan 

dubbelt så lång tid som de andra grupperna. De uttryckte att uppgiften var svår och att de hade svårt 

material att arbeta med.  
Varför valde ni den här bilden som mest kvinnlig?Bild S, (Naken kvinna/LV) 

Hon är helt naken, mest konstig, sensuell pose, ler ser lätt ut (ler naturligt), 

glassig, så djävla smal. 

Hon tillskrivs mästersignifikanten kvinna för att hon är naken. Tidigare gruppen har haft svårt att 

förhålla sig till denna bild för att hon är naken men inte visar klassiska kvinnliga maner i bilden.  

Varför valde ni den här bilden som mest kvinnlig? Bild A (Man/Oriflame) Han 

ser ut som en kvinna, han har också långt hår, en feminin känsla. Han har 

kort t-shirt, inte vältränad. Hårreklamer känns lite franskt, alltså kvinnligt, han 

visar upp håret. Han bryr sig om elegans det är kvinnligt.  

Att gruppen tolkade honom som helt kvinnlig är intressant för han har inga klassiskt starka manliga 

tecken. Han ser ut som en kvinna. Jag tolkar att gruppen menade att han bryr sig om sitt utseende 

när de säger att han är elegant. De tog upp att ”han visar upp” håret som ett tecken för kvinnlighet.  

 

Varför valde ni den här bilden som mest manlig: Bild V (kvinna/ Peak 

Performance) Hon är varken manlig eller kvinnlig, kvinnor behöver vara unga 

och snygga. Hon har knappt smink, inte uppstylad. Inte så attraktiv, hon blir 

manlig. Hon känns neutral. 

På två olika sätt tog gruppen upp att hon inte tillhörde något kön alls, hon är varken manlig eller 

kvinnlig och att hon är neutral. Då kunde de ha satt henne i mitten av linjen men de valde att lägga 
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henne som kvinnan med mest manliga tecken. De tog upp att hon saknar klassiska tecken för 

kvinnlighet som smink, inte tillfixad och att hon inte är så attraktiv. De uttalade till och med att hon 

blir manlig.  

 

Varför valde ni den här bilden som mest manlig: Bild I (Man/Gladiatorn) Han 

har romersk hjälm, tatueringar, hjälm frissa, han är glansig, insmord i olja, 

vilket gör honom mer sexig och attraktiv. (Kille 2; Om man bytte ut honom till 

en kvinna så skulle det vara typ sex trakasserier.) 

Informanterna tog upp tecknen romersk hjälm i syfte till krig, som gör att han tolkas som manlig. 

Tatueringar har i alla grupper tolkat som manligt tecken. Det är flera grupper som tog upp att han är 

glansig som gör att han tolkas som manlig. De tog upp att han blir sexig och attraktiv för att han är 

inoljad. Jag tänker på en Levisreklam med inoljade bilmekaniker från 1980-talet, där de arbetade 

med samma koncept 

. 

Undersökning 5 med 5 st. killar i årskurs 9.  

Killarna i årskurs 9 beskrev inte bilderna så mycket utan de var ganska överens hur bilderna skulle 

ligga. De hade svårt att komma igång med att lägga linjen av reklambilder.  

 

Uppvisar mest kvinnlighet                                                                                                         

 

   N                                                         D 

   

                                                          V                                                                                  I 

                                                                                                                Uppvisar mest manlighet   
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Varför valde ni den här bilden som mest kvinnlig? Bild N (Kvinna/hatt) Hon 

känns väldigt kvinnlig, hon är elegant eller väldigt ”GANT” Haha, hon har 

öppen mun, bilden är mycket mjukare, ser självsäker ut, hon ser stark ut, 

modern, snygg, hon är inte lika offensiv.  

Här har gruppen tillskrivit kvinnan ett tecken stark som annars tillskrivs män.  Det är intressant att 

de säger att hon känns väldigt kvinnlig och stark ut. Att gruppen säger att hon är ”inte lika offensiv” 

tolkar jag att en man som ser stark ut ser mer offensiv ut och att hon är ändå tillmötesgående på ett 

mjukare vis. Så kvinnan här är mest kvinnlig men tillskrivs ett manligt tecken. De tog även upp 

tecknet elegant och hon placerades in i att vara ett varumärke. Den här gruppen var väldigt 

förtrogna med varumärken och kunde beskriva personer utifrån deras personligheter utifrån 

varumärken.  

Varför valde ni den här bilden som föreställer en man som mest kvinnlig? Bild D 

(Man/skäggborste) det är ngt med ljussättningen, han är slät, känns 

småförsiktig, handen är slät utan hår. Läpparna, hans mun är lite öppen, 

särad, frisyren känns fixad, hela han känns fixad, han känns inte självsäker, 

onaturlig. Han är inte lika tuff som de andra. 

 De tittade på att han inte känns självsäker... läpparna, särad, han kändes väldigt fixad och därmed 

onaturlig. De tittade på ljussättningen som inte riktigt stämmer för en reklam med en man i. 

Tidigare grupper har också kommenterat att det är mörkare färgskala i reklam förställande män och 

ljusare för kvinnor. De beskrev att han upplevs som försiktig och det tillskivs som ett kvinnligt 

tecken. Hans mun är lite öppen och det är en klassiskt kvinnlig pose. De sa att han inte känns så tuff, 

inte så självsäker utan mer försiktig och det är starka kvinnliga tecken. 

Varför valde ni den här bilden som föreställer en kvinna som mest manlig? Bild 

V (Kvinna/Peak Performance) hon är cool, passar i jackan, det är skidor i 

bilden, hon visar inte kvinnliga former man visar inte henne. Kvinnlig reklam 

brukar vara mer försiktig. Hon verkar vara tuff person.  

Att hon döljer sin kropp är ett stark manligt tecken. Att inte böja sin kropp för att visa sina former är 

manligt. Här tillskrev de henne egenskapen tuff. Denna reklam är gjord som om det skulle vara en 

man i bilden istället för en kvinna.  
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Varför valde ni den här bilden som mest manlig? Bild I (Man/Gladiator) svärd, 

hjälm, han känns oljig, han har muskler, han är smutsig, det är motljus, finns 

inga kvinnliga soldater i gladiatorerna. Han har mycket muskler, svärd är 

klart manligt. 

Den här bilden har många klassiska manliga tecken som svärd, muskler och hjälm. Han är smutsig 

och då borde den kvinnliga motsvarigheten vara ren. Han har mycket muskler vilket även det är ett 

manligt tecken till skillnad mot knuttecknet muskler som kan tillskrivas en kvinna. 

 

Eleverna hittade ett antal starka tecken som skapade mästersignifikanter utifrån ekvivalenskedjor. 

Ekvavilenskedjorna formades när jag sammanställde alla tecknen från det transkriberade 

undersökningarna av linjen av manligt och kvinnligt och från intervjuerna när informanterna 

beskrev sin val. Jag fick då fram 4 olika mästersignifikanter som identifierar identiteterna man och 

kvinna, men även man med feminina drag och kvinna med maskulina drag. Starka tecken som 

skägg och mycket muskler är starka men vissa tecken som tillexempel oljig, svettig och vit är inte 

starka i sig och har ingen direkt betydelse utan blir starka och får mening tillsammans. Många 

tecken strider om i vilken diskurs de ska tillhöra. Manlighet är idag en flytande signifikant som kan 

flyta mellan olika identiteter mer än tidigare.  

 

3 Tolkning och resultat 

Om man ska ”läsa” bildens innehåll på ett djupare plan måste man ställa frågor till bilden men även 

se vad man inte får fram för innehåll och vad som inte är tydligt i bilden. Man kan använda sig av 

många olika bildanalysmetoder. Bilden kommunicerar, ”de kan förmedla en sak i textrutorna och en 

annan i bilden.”62 Reklambilderna har text och bild. ”Text och bildtexter påverkar hur vi tolkar en 

bild. Det är ofta till och med nödvändigt för att vi ska förstå innebörden av en bild”.63 Bild D 

Man/skäggborste är en bild som eleverna i grupp 5 tolkade som mer manlig tills de läste texten och 

kommenterade att ”skäggborste” inte är så manligt. ”jag trodde det var en rakgrej. Nu känns den 

faktiskt väldigt kvinnlig”. 

 
                                                 

 
62 Eriksson, Yvonne (2009) s. 185. 
63 Ibid s.187. 
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Grundläggande för alla analyser i Möten med bilder är betoning på kontextens betoning och 

anläggande av ett genusperspektiv. Det är ”det av största vikt att identifiera och belysa hur dessa 

skapar och reproducerar normer och ideal för maskulinitet respektive feminitet och förhållande 

mellan könen”.64 Reklambilderna jag använder i min undersökning är representationer och 

iscensättningar av manligt och kvinnligt. 

 

När nodalpunkterna får sin tillfälliga tillslutning genom ekvivalenskedjorna som bildas utav tecknen  

från intervjuerna i 2.1 så är dessa inte fasta i sin tolkning. Det är olika för alla grupper men när det 

gäller mästersignifikant man så är dessa mer beständiga när alla grupper väljer Bild I Man/gladiator 

gladiatorn som mest manlig bild. Det finns några tecken som är typiska manliga respektive 

kvinnliga, det är de tecken som inte ligger där som jag är intresserad av de som kan svänga i 

manligt och kvinnligt. Långt hår är ett sådant tecken de säger grupperna tydligt inte kan ses som 

varken kvinnligt eller manligt. Tatueringar räknar informanterna som ett manligt tecken. Trots att 

många kvinnor idag har stora tatueringar. 

 

Flicka 2 i grupp 1 säger om Bild J Man/sittande ”han kunde haft långt hår” som om de inte såg 

skägget. Det är intressant att de tittar mer på rörelsen och känslan i bilden och hur de tolkar den. 

Grupp 5 säger om samma bild att han är manlig för tatueringarna och skägget men det väger inte 

över för att de tycker också att posen är kvinnlig. Mannen med glasögon i Dolce & Gabbana 

reklamen (Bild E Man/glasögon) har skägg, kort hår, manliga händer, korta omålade naglar och 

skjorta. Trots detta säger de att han är vare sig manlig eller kvinnlig. Det är detta som är intressant 

med dagens ungdomar, de tolkar inte manligt och kvinnligt enligt gamla normer. Ungdomar har en 

ökad reflexivitet, de tvingas vara reflexiva, de utsätts ständigt för bilder som visar hur man ska 

vara.65 

Alla grupperna placerar Beckham (Bild H Man/Beckham) på den manligare delen av linjen, vilket 

är intressant då han står som representant för den nya mannen med feminina inslag. Grupp 5 till och 

med säger vid ett tillfälle att den är den manligaste bilden, nu valde de (Bild I Man /gladiator) som 

alla andra i slutändan. Grupp 5 säger vidare ”Beckham är manlig för... Ja han är Beckham”  med 

honom behöver man inte identifiera manliga tecken då han i sig är ett manligt tecken. Grupp 4 

kommenterar Beckham med ”han är väl en så kallad manlig förebild” 
                                                 

 
64 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette (2012) s. 30. 
65 Emsheimer, Peter m.fl. (red.) (2005) Den svårfångade reflektionen. Lund: Studentlitteratur s. 62f. 
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4. Slutdiskussion 

Det är mycket intressant att eleverna inte ser några problem eller att det är konstigt att se på en man 

och kalla honom kvinnlig. Johansson och Kuosmanen skriver att ”de normativa föreställningarna 

om vad som ses som manligt och inte är fortfarande relativt snäva till sin karaktär”.66 Här ser jag en 

förändring, det är inte så snävt längre, den yngre generationen har redan kommit längre i sin 

definition av vad som är manligt och kvinnligt och allt där emellan. De tycker inte att det är konstigt 

att en man bär smycken, det tolkas även som det är just det som gör mannen manlig i (Bild K 

Man/smycken). Han bär till och med ”manliga smycken”. En man (Bild J Man/sittande) kan även 

tolkas som väldigt kvinnlig på grund av hur kroppsställningen och känslan i bilden trots att han 

både har skägg och stora tatueringar. Det är något som har hänt med konventionerna i manligt och 

kvinnligt. Det som vi ser som motsägelsefullt och lite märkligt tar de för naturligt och givet. Det är 

spännande eftersom jag började denna uppsats i tron om att jag skulle hitta reklambilder med 

förnedrade män, som jag hittade runt år 1999-2000, men hittade istället något mer intressant 

nämligen en manlighet i förändring.  Eller en manlighet som redan är förändrad. Det har redan hänt 

och händer hela tiden runt om oss, manlighet och det som tolkas som manligt är i ständig 

förändring. 

  

Vissa reklamfilmer bland annat ICA görs i avsnitt som serier och unga pratar om dessa reklaminslag 

som om det vore serier eller små filmer. Fler tv-reklamer som görs i spelfilmsformat är Comhem, 3, 

Tele 2 har ett får Frank som symboliserar en man och Telenor; som spelas av en familj där mannen 

alltid råkar ut för missöden som till exempel gömma sig i grannes tak-box när grannen ska 

övningsköra med sin son. Den nya generationen tar förgivet en ny förändrad manlighet som är mer 

slätrakad och feminin i sin framställning han kan bära smycken och även ha nagellack. Manligheten 

har förändrats, nu är vi i en ny brytpunkt där stor utveckling sker, ett framtida forskningsområde får 

följa utvecklingen av framtida manligheter.  

En pojke i pilotundersökningen bar nagellack och en annan pojke i undersökningen i årskurs 6 

Grupp 4 frågade helt naturligt ”varför ser man inga män i klänning i reklamen”? Då svarade en 

annan pojke i gruppen ”vi har inte kommit så långt ännu”. Det här är intressant, att dagens unga har 

ett mer öppet och tillåtande klimat än den äldre generationen. 

                                                 

 
66 Johansson & Kuosmanen (2003) s. 13. 
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Det är anmärkningsvärt att grupp nr 1 inte kunde placera bilden av den nakna kvinnan (Bild S 

naken Kvinna/LV) i sin linje av manligt och kvinnligt. De pratade om att posen var väldigt krånglig 

och svår att göra och det i sig var manligt. Men till facto att hon var naken i den posen gjorde att 

bilden plockades bort. Den blev för svår att tolka. Den bilden reagerade alla grupper över, ”den är 

konstig, den är märklig”. Kanske är det så att informanterna är i en känslig ålder och att de inför 

varandra tycker att nakenhet är något man helst inte pratar om med varandra. Eller är bilden väldigt 

okvinnlig? Är den svårtolkad? Hon visar inga kvinnliga former, som rumpa, bröst eller midja trots 

att hon är naken. Hon är väldigt slät och det räknas som något kvinnligt. Hon är ”djävligt smal” 

konstaterade en grupp och det i sig ansåg det som en kvinnlig egenskap.   

Svett tolkade grupp 3 som ett manligt tecken som finns i både (Bild R Kvinna/svett) och i (Bild I 

Man/gladiator) men det är ett tecken som annars kan tillskrivas mästersignifikanten kvinna då jag 

föreställer mig en kvinna i bikini på en strand, men då kan svetten tolkas som vattendroppar. Om 

jag tar exemplet en kvinna i små tajta träningskläder och lagom mycket muskler som är svettig 

skulle inte svetten tolkas som ett manligt tecken. 

Tatueringar tolkade alla grupper som något som är manligt, och trots att det är idag är många 

kvinnor som har tatueringar så sade ingen grupp att det är något som även kvinnor kan ha. En flicka 

i grupp 3 säger att ”tatueringar är ju ganska manligt” men det är inte ett tillräckligt starkt tecken 

för att göra (Bild J Man/sittande) manlig för då har han en kvinnlig pose som gör bilden feminin i 

sin känsla. Grupp 4 undrade lite varför män inte bär klänning och grupp och grupp 1 förklarar en 

flicka för en pojke att kostym är inget manligt tecken alls, då det även är ett plagg som kan bäras av 

kvinnor.  

 

Informanterna uppvisar hög reflexivitet, vilket jag har varit inne på tidigare, men de bär även med 

sig gamla regler och traditioner. Det ser vi till exempel i uttalanden som ”långt hår har tjejer. Det 

har ju varit så sen... jag känner att jag blivit uppfödd med det sen dagis. Då var det inga tjejer som 

hade kort hår.” Samtidigt är de väldigt medvetna om att utvecklingen går framåt och att vi inte ännu 

har nått ända fram i könsneutrala kläder, men de tror att det kommer. Undersökningsgrupp 4 var 

mer styrd av gamla normer som långt hår = kvinna, Kostym = man. Undersökningsgrupp 2, hade 

liknande tankar av just en kille i gruppen, men då var det en tjej som snabbt slog bort de 

tankegångarna med att säga att kvinnor kan ha kostym. Kvinnor har större svängrum och kan utan 

problem röra sig i den manliga sfären utan att det är konstigt. En kvinna kan vara manhaftig men 

inte förlora sin kvinnlighet för det. Medan en man blir förlöjligad om han går in för mycket på den 

kvinnliga sfären. Då blir han ”ett fjolls”, en omanlig person som är mindre värd. Man kan vara 
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manhaftig men man kan inte vara ”kvinnhaftig” 

Jag fick ändra min forskning två gånger under vägen men tycker att jag hittat något intressantare än 

jag från början trodde.  

 Att försöka se hur elever ser på manligt och kvinnligt är intressant speciellt när jag hörde en flicka 

säga under förberedelserna inför undersökningen ”jag tror inte jag vet skillnaden mellan manligt 

och kvinnligt så jag vet inte vad jag ska svara på din fråga”. Bara den meningen visar på en stor 

förändring av könsroller nu bland de unga. Det händer utan att vi ens märker det för att vi tar det för 

självklart och de ser sin tolkning för självklart. 

Jag trodde att eventuellt en grupp med informanter i årskurs 6 skulle lägga in kvinnor insprängt i 

linjen av manlighet och jag trodde att de andra grupperna skulle lägga bilderna i biologisk form, 

Kvinnor på den kvinnliga sidan och män på den manliga, att de skulle lägga reklambilderna efter 

kön. När alla grupper mer eller mindre la bilderna huller om buller blir jag exalterad och vill forska 

vidare om detta nya sätt att se på manligt och kvinnligt. Gupp 4 och 5 lade sin linje mest biologisk, 

dessa grupper bestod bara av pojkar. Är detta en slump eller är flickor mer öppna för en ny mjukare 

manlighet? 

Att utläsa och se nya identiteter är svårt men intressant. Manligheten är inte i en kris längre utan den 

är på väg in i en ny fas. Eller så är den redan där. Det är svårt att se det vi är i, som jag tidigare varit 

inne på, ju närmare den tid vi är i desto svårare är den att se. Manligheten som eleverna ser den är 

en mer tillåtande form än tidigare, mer är tillåtet än det var tidigare. Männen kan använda nagellack 

och de kan retuschera skavanker i ansiktet med foundation. Det finns manliga smycken, det här är 

något som jag inte tidigare hade uppfattat.  Eleverna har visat mig att de ser mer än två distinkta 

olika storheter som maskulint och feminint. 

 

Jag ser ingen direkt skillnad i resonemang eller hur de lägger linjen av manlighet mellan årskurs 

6och 9. Det enda som skilde grupperna åt var att årskurs 9 lade sina bilder mest biologiskt i sin 

linje. De var mer vana med märkena och refererade till bilderna utifrån dess märke de sa tillexempel 

i intervjudelen att (Bild N Kvinna /hatt) som de valde som mest kvinnlig ”var väldigt Gant” så 

varumärket tillskrev hur hon var i sin kvinnlighet. och pojkarna i årskurs 9 ville själva ha jacka som 

kvinnan i Peak Performance reklamen. (Bild V Kvinna /Peak Performance) De pratade om hur dyr 

och snygg den var, de nämnde den vid namn Heli Ghost till och med inte att det skulle vara konstigt 

att det var en kvinna som gjorde reklam för jackan de ville ha. 

Tecken som grupperna tolkade som manligt eller kvinnligt var till exempel:  

Blick: Det var kvinnor och män med en feminin sida som fick den benämningen.  
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Svett: Det räknade grupperna som väldigt manligt, den kvinna som var svettig (Bild R 

Kvinna/svett) räknades därför i vissa diskussiner som mest manlig av alla bilder. Jag kan tänka mig 

många bilder där svett är kvinnligt som till exempel en bild på en kvinna som ligger i bikini på en 

strand. Är det för att bilden här av kvinnan har en luva uppdragen och är osminkad som gör att den 

tolkas som helt okvinnlig? 

Tatuering: Det kunde finnas i alla tre grupperingarna förutom den mest kvinnliga. 

Vältränad /Muskler: En kvinna med maskulina drag kunde vara vältränd medans en maskulin man 

hade stora muskler. 

 

Grupp 4 tar upp Beckham (Bild H Man/Beckham) i bildsamtalet, K4: ”David Beckham, han är väl 

en så kallad manlig förebild”. Alla i gruppen reagerar på detta med skratt. Senare i bildsamtalet 

säger K2: ”jag skulle säga Beckham, han är mest manlig” ”Beckham är manlig för … ja han är 

Beckham” Man kan avläsa att Beckham har en stark manlighet bland eleverna och att han är ett 

varumärke i sig. Att han gör lite annorlunda har nog banat vägen för dessa nya manligheter vi har 

idag. 

”(David använder dessutom sin fru Viktorias underkläder, men det är överkurs för en 

mjukisman.)”67 Här menar Aftonbladet att Beckham är så hård och manlig att han klarar vad 

vanliga dödliga mjukismän inte fixar: att gå i sin frus trosor. 

Grupp 4 med 4 pojkar: när de tittade på den mest manliga så sa en av pojkarna i gruppen ”att det 

skulle blivit sex trakasserier ifall de bytte ut gladiatorn till en kvinna för han var så sexig”. De sa 

inget som trakasserier eller sex om en spritt språngande naken kvinna (Bild S naken Kvinna/LV) 

som de hade valt som mest kvinnliga bilden. Grupp 2 tog även upp att vissa bilder känns neutrala, 

att de hade svårt att placera ut vissa bilder och det är ett begrepp som jag har börjat fundera på själv 

i denna uppsats. Jag kan känna mig neutral när jag bara är, det vill säga när jag inte känner mig 

kvinnlig. Jag gör mig till kvinna när jag gör iordning mig med just attribut som är kvinnliga till 

exempel smink och högklackade skor. Annars känner jag mig neutral, jag känner mig inte manlig 

bara för att jag glider runt i myskläder och är osminkad.    

Att bokstavligen snubbla över manskrisen genom bildanalys av reklambilder i slutet av 1990-talet 

väckte en förundran och nyfikenhet. När jag skulle forska om manlighet och undersöka det jag 

tidigare hittat på 1990-talet om förlöjligade män i reklambilder, men de fanns inte längre kvar där. 

Då ändrades min urspungsplan och jag hittade något annat mer intressant nämligen att mina elever 
                                                 

 
67 Newnham, Linda, Fixa dig som Beckham, Aftonbladet. 
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idag ser på manligheten på ett nytt sätt. Manligheten omförhandlas och manligheten är i ständig 

förändring. 

Två grupper säger att kvinnan i (Bild N kvinna /hatt) är mest kvinnlig vilket är intressant för de 

väljer henne för att hon ser stark ut, och att det är just det som gör henne feminin. De som jag har 

visat bilden utanför undersökningsgrupperna (äldre än 30 år) tolkar bilden som mer manhaftig än 

vad informanterna gör. Har kvinnas bild blivit starkare? Är det som händer? Att kvinnan bli starkare 

medan mannen blir mjukare, att vi kommer att mötas i mitten. Att vi båda blir neutrala i framtiden? 
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