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Abstrakt 
 

Denna undersökning ställer frågan hur manskropp i kombination med nakenhet, 

muskler, poser och blickar konstruerar maskulinitet och könsroller i bilder. Syftet med 

uppsatsen är att utifrån mansforskningens teorier och semiotisk metod granska bilder 

som förskjuter och omförhandlar maskulinitetens etablerade normer. Undersökningen 

tittar närmare på betydelsebärande markörer för att synliggöra hur den manliga kroppen 

har blivit viktig i bilden av mannen. Det didaktiska och bildpedagogiska syftet är att 

skapa ett medvetet och kritiskt tänkande kring bildens betydelse i konstruktionen av 

könsroller. Maskulinitet definieras i det kommersiella bildflödet och det är viktigt att 

förstå bilders sociala och kulturella innebörder. 

 

I den konstnärliga gestaltningen undersöks förskjutningen av maskulinitet i bild, och 

betydelsen av manskroppen när den förses med markörer betecknade som feminina och 

kvinnliga. Den konstnärliga gestaltningen parafraserar ett motiv med tydliga markörer 

för könstillhörighet. Kvinnliga blickar och poser i kombination med manliga kroppar 

och muskler. Manskroppen görs till ett åtråvärt objekt och muskler som vanligtvis är en 

stark symbol för maskulinitet och styrka får tvetydiga betydelser. Syftet är att förskjuta 

läsningen av manskroppen genom att bearbeta och granska hur maskulinitet påverkas av 

kvinnligt och feminint tillskrivna visuella markörer.  
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1. Inledning 
 

Detta är en undersökning om manlig nakenhet och innebörden av nakenhet, muskler, 

poser och blickar i bilder av manskroppen och deras förskjutning av maskulinitet. Jag 

vill inledningsvis börja med ett citat som etsade sig fast redan vid startskottet för 

undersökningen. Taget ur sitt sammanhang kanske citatet kan tyckas humoristiskt, men 

är även ett uppräknande av egenskaper som förväntas vara naturliga för en typiskt 

maskulin man i den västerländska kulturens samhälle:  

 
Tillsammans med maskulina gener ärver vi också tendenser till aggression, 

familjeliv, tävlingslusta, politisk makt, hierarki, revirtänkande, promiskuitet och 

lusten att bilda herrklubbar.1 

 

1.1 Bakgrund 

Genom hela lärarutbildningen på Konstfack har mitt intresse för genusteori och 

genusfrågor varit stort, något som uttryckts i grupparbeten om ungdomars skönhetsideal 

i form av vikgubbar som tolkats av pensionärer, och i en schabloniserande 

reklamkampanj för olika kategorier av maskuliniteter som rangordnats efter ungdomars 

syn på maskulinitetshierarki. Jag har skrivit uppsatser om killars ideal och hur det 

kommer sig att visst identitetsskapande kan uppfattas som normbrytande, och om 

blickar på män i utvikningstidningar riktade till kvinnor respektive homosexuella män. 

Ämnet har onekligen genomsyrat både gestaltande och teoretiska arbeten, jag upplever 

ändå att jag bara börjat skrapa på ytan. Genus, könsroller, sexualitet, normer, 

maskulinitet och femininitet är några begrepp och frågor värda att arbeta vidare med.  

 

När jag gick i grundskolan och gymnasiet fanns det inte någon som nämnvärt lyfte upp 

frågor om könsroller, normer och sexualitet.  Det var sällan man talade om unga 

tonårspojkars relation till sexualitet. Uppmärksamhet på och oro kring sexualitet 

riktades oftare mot unga flickors sexualitet. När det gäller pojkar var min personliga 

erfarenhet att det fanns skygglappar för främst normbrytande sexualitet, och man blev 

lämnad vind för våg med sina funderingar kring identitet, maskulinitet och sexualitet. 

                                                
1 Connell, R.W. (1995) Maskuliniteter, Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, s. 85 
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Tillhörde man dessutom kategorin avvikare och med råge fick veta det, blev skolan en 

otrygg plats. Jag tror det saknades kunskap eller initiativförmåga. Jag hoppas att det 

yrkesliv jag kommer ut till har och kan utvecklas och att genus, sexualitet och 

könsroller är frågor som behandlas i skolverksamheten på ett naturligt sätt.  

 

Den hierarkiska skillnaden mellan det normativa och normbrytande vad gäller 

könsroller har fallit innanför min radar. Homosexualitet har historiskt ansetts vara ett 

avvikande hot mot mansrollen, något sjukligt rent av. Vår kulturs vanligaste 

föreställning om sexualitet är att motsatser dras till varandra. Känner någon dragning till 

det maskulina måste således innebära att denne är feminin och vice versa.2 Att 

maskulint skulle kunna dras till maskulint tycks inte ha funnits på kartan särskilt länge. 

För att vara en avvikande minoritet, ”hotfull och normbrytande” har den homosexuella 

maskuliniteten skaffat sig egna normer och hierarkier, som både kan befästa och utmana 

heteronormens ideal. Jag vill undersöka och arbeta kring konstruktionen av kön och 

sexualitet och hur elever i skolan påverkas av könsroller som är rotade långt tillbaka i 

samhällets uppbyggnad. 

 

1.2 Syfte 

Denna undersökning ämnar granska bilder av avklädda och lättklädda män och muskler 

i kombination med blickar och poser. Bilden av den nakna mannen som kan förskjuta 

och omförhandla den etablerade hegemoniska maskuliniteten.  Hegemonisk 

maskulinitet är det maskulina idealet som dominerar och upprätthåller samhället, idealet 

som majoriteten eftersträvar men som väldigt få införlivar eller förkroppsligar.3 Genom 

att visa betydelsen av muskler, blickar och poser i bilder vill jag förtydliga en 

konstruktion som kan leda till nya mansbilder. Förhoppningen är att olika aspekter ska 

erbjuda infallsvinklar till mansrollen och dess likheter och skillnader med andra 

könsroller. Syftet med att använda förskjutningar är att komma åt vad som klassas som 

normativt och normbrytande för maskuliniteten, inte att erbjuda ett facit för vad som är 

rätt eller fel enligt könskonstruktionens alla regler, snarare tvärtom – det bör inte finnas 

något rätt eller fel när det kommer till könskonstruktioner. Förskjutning blir i detta 

                                                
2 Connell (1995), s. 177 
3 Hall, Stuart (1997) Representation, Cultural Representations and Signifying Practices, London: SAGE, s. 117 



 5 

sammanhang ett samlingsbegrepp för markörer som omförhandlar maskulinitet i bilder, 

förskjutningar som kan förändra och påverka förutsättningar för maskulinitet i bilder.  

 

Bilder är en självklarhet i vår vardag, och bildflödet är en viktig bärare av kulturella 

normer och värderingar, bilder är med och skapar normer och värderingar. Bilder är en 

del av de budbärare vårt samhälle och vår kultur använder sig av för att skapa nya och 

upprätthålla gamla ideal, normer och konventioner.4 Det är i det kommersiella flödet av 

bilder som maskulinitet definieras, och ett syfte med bildpedagogik är att erbjuda 

redskap för att lära sig förstå och titta på bilder, att lära sig se konstruktionen och 

representationen av könsroller. Med ökad förståelse kan konstruktionen av könsroller 

utvecklas. Vad som anses normativt och normbrytande kan lyftas fram och 

exemplifieras. Hur dessa ”regler” blir och hur man kan bryta upp reglerna och varför 

kan studeras. Jag tror dock inte att man behöver motverka traditionella könsmönster i 

alla avseenden, men man bör bli medveten om dessa mönster och roller och hur de 

manifesteras i bilder. Bildens betydelse i skapandet av kön är central. En följd av att 

leva i en medial kultur är att bilder blir alltmer betydelsefulla för vår uppfattning om 

världen och om oss själva. Bilder anses ha förmågan att tala direkt till oss, att väcka 

minnen, erfarenheter och känslor till liv.5 

      

Genom att titta närmare på blickar och muskler som förskjuter ”klassiska” 

föreställningar av maskulinitet får jag syn på hur mansrollen är uppbyggd i bilder. 

Maskulinitet precis som femininitet är föränderligt även om det finns en mängd 

förväntningar på hur dessa ska agera och gestaltas som är rotad i vår historia. Termerna 

manligt och kvinnligt syftar på biologiska könsskillnader medan termerna feminint och 

maskulint associeras till kulturellt och socialt konstruerade skillnader mellan könen.6 

Termen feminint kan appliceras på en manskropp och vice versa. Jag vill krackelera 

eventuella fasader och upptäcka motsägelser och ambivalenser i bilden av mannen. Jag 

vill synliggöra en ny bildvärld som skapas för hur mannen framträder och hur den 

manliga kroppen har blivit viktig i bilden av mannen. Med den här undersökningen 

skaffar jag mig förhoppningsvis vad som krävs för att föra ett medvetet och kritiskt 

tänkande om bilder och deras sociala och kulturella innebörder.  

                                                
4 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette (2004) Möten med bilder, Lund: Studentlitteratur, s. 166 ff. 
5 Hirdman, Anja (2008) Den ensamma fallosen, Stockholm, Bokförlaget Atlas, s. 14 f. 
6 Lindberg, Anna Lena (red.) (2002) Den maskulina Mystiken, Lund: Studentlitteratur, s. 20 f. 
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1.3 Frågeställning 

Hur konstrueras maskulinitet i bilder av den nakna manskroppen? 

 

1.4 Urval och avgränsning 

Det finns många delar av genusforskningen och begrepp som jag skulle vilja ta mig an, 

men jag har valt att avgränsa mig till bilden av manskroppen och hur dessa bilder kan 

påverka konstruktionen av maskulinitet. Jag kommer ställa maskulinitet mot 

femininitet, men inte nödvändigtvis kvinnlig femininitet, utan vad som händer när 

gränserna suddas ut och överskrider varandra. Maskulinitet och femininitet är inte 

enbart låsta till manligt och kvinnligt, maskulinitet kan appliceras på kvinnor lika gärna 

som femininitet kan appliceras på män. Min undersökning behandlar olika aspekter av 

den manliga kroppen i bilder. Bilder som med specifika markörer kan utgöra ett hot mot 

hegemonins uttrycksformer och hierarkiska ställning. Blickar, pose, kropp, muskler och 

nakenhet är markörer som kan förskjuta maskulinitet och tänja på mansrollens 

arketypiska egenskaper. Undersökningen bearbetar njutbara bilder av den nakna 

manskroppen och hur dess betydelse kan förskjutas. Kvinnan har sexualiserats och 

framställts som ett objekt genom tiderna, i min undersökning bearbetas specifikt 

sexualiseringen av den manliga kroppen, som det inte forskats så mycket kring tidigare. 

Kroppen har en betydande roll i representationen och framträdandet av mannen och 

maskulinitet.  

 

1.5 Empiri 

Min empiri består av ett bildmaterial som valts ut i noggranna övervägningsprocesser 

för att hitta ett urval som på bästa sätt är förenligt med undersökningen. Jag har tagit del 

av bilder som representerar den manliga kroppen, bilder dessutom kan förskjuta och 

omförhandla villkoren för ”klassisk maskulinitet. Från nätet, bloggar och tidningar har 

jag gått igenom och gallrat bland reklambilder, modellagenturers portfolios och 

utvikningskalendrar. Dessa bilder har sparats i specifika bildkategorier för att skapa en 

hanterbar överskådlighet. Insamlandet av material kompletterades genom att scanna av 
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åtskilliga hemsidor dedikerade åt manskroppen i form av träning, mode och erotik för 

såväl heterosexuella och homosexuella målgrupper.  

 

Jag har sållat och valt från närmare 14000 bilder, som bantats ner till 25 och slutligen 7 

bilder från internetsidor som Oh La La Magazine,7 Almost Perfect Men,8 och The 

Celebrity Archive.9 Bildmaterialet som kan uppfattas som homoerotiskt består av 

professionella fotomodeller, atleter eller skådespelare och är avklädda eller lättklädda. 

Lättklädd i det här fallet innebär bar överkropp eller enbart kalsonger, med undantag för 

en av bilderna. Det har varit en omfattande process men jag anser mig hittat det rätta 

materialet för undersökningen.  

 

1.6 Metod och tillvägagångssätt 

Bildmaterialet bearbetas utifrån blickar, blicken på mannen som objekt och betydelsen 

av muskler, pose och nakenhet i bilderna. Den nakna manskroppen har historiskt varit 

en stark symbol för manlighet och maskulinitet i västerländsk kultur. Materialet visar på 

två huvudkategorier där bilderna analyseras och bearbetas utifrån markörer och 

resonemang från teori och litteratur. I den första kategorin riktar samtliga modeller 

blicken mot betraktaren och i den andra kategorin riktas alla blickar förbi eller är helt 

bortvända från betraktaren. 

 

En semiotisk metod har använts för redogörandet av markörer för den manliga kroppen 

och maskulinitet i bilder. Semiotik handlar om människors sätt att kommunicera via 

tecken, och om att förstå och tyda bilder och andra visuella uttryck. Semiotiken 

behandlar även blickriktningar och hur betraktaren positioneras i förhållande till bilden 

och modellen, vad mötet mellan objekt och betraktare skapar för relationer och hur det 

påverkar representationen. Med semiotik och blick teori ska markörer ringas in för att 

synliggöra och exemplifiera blickar, kroppar poser och muskler. Samt heterosexuell och 

homosexuell maskulinitet, hur deras likheter och skillnader kan representeras och 

påverka bilden.  

 

                                                
7 http://www.ohlalamag.com/ 
8 http://almostperfectmen.blogspot.com 
9 http://www.thecelebrityarchive.net/ 
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1.7 Teori och Tolkningsram 

R.W. Connell är en av de konstruktivister som generellt behandlar genus, maskulinitet 

och manlighet. Connells utgångspunkt är att maskulinitet inte är något biologiskt givet 

och hans tankar om maskuliniteter utgör ett slags teoretiskt ramverk för 

mansforskningen. Det finns inte bara könsroller och maktordningar i relation till män 

och kvinnor, det finns även roller och maktordningar mellan män. I konstruktionen av 

maskulinitet är kroppen ofrånkomlig, kroppen kan vara ett objekt för betraktelse, en duk 

att måla på och en yta att sätta märken på.10 Connell skriver att män är minst lika 

fastlåsta av nedärvda genusmönster som kvinnor, men maskulinitet kan frikopplas från 

mannen och kan lika gärna appliceras på kvinnor, såsom femininitet kan tillskrivas 

mannen. Connells definition av hegemoni varit betydelsefull för undersökningen, det 

finns alltid en ledande version av manlighet, den hegemoniska maskuliniteten, som både 

män och kvinnor förhåller sig till. Den hegemoniska maskuliniteten är alltid överordnad 

och normgivande för andra former av maskulinitet att mäta sig mot.11 

 

Sociologen Erving Goffman skriver i Gender Advertisements om framträdandet av 

könstillhörighet och framhävandet av kön som ritualer i det sociala livet. Det ligger i 

människans natur att ha förmågan att lära sig läsa skildringar av maskulinitet och 

femininitet. Det finns såväl kvinnliga som manliga könsstereotyper och en frivillighet 

att ansluta sig till och vidmakthålla dessa mönster i bilder. Goffman erbjuder ett 

grundläggande ramverk för läsandet av bilder, betydelsen av kroppsspråk, blickar och 

positioneringar, som är viktiga beståndsdelar i undersökningen.12  

 

I Möten med bilder resonerar författarna kring betraktandet av bilder och hur 

föreställningar om män och kvinnor kan överföras till visuella tecken. Utgångspunkten 

är att i visuell kommunikation är bilder mer än ”bara” estetiska uttryck, de är visuella 

uttryck som är bärare av det sociala, politiska eller kulturella betydelser. Visuell 

kommunikation kan innefatta ansiktsuttryck, poser och kläder, men också livsstil och 

identitet kan ses som visuell kommunikation och är därmed betydelsebärande.13 Den 

                                                
10 Connell (1995) 
11 Hirdman (2008), s. 19.ff 
12 Goffman, Erving (1976) Gender Advertisements, USA, The Society for the Anthropology of Visual 
Communication 
13 Eriksson & Göthlund (2004)  
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visuella ytan går att dela upp i mindre delar, i min undersökning används markörer som 

begrepp för detta.  

 

Min undersökning behandlar bilder av nakna eller lättklädda män kopplat till blickar 

och konstruktion av maskulinitet. Enligt Richard Leppert fungerar blickar på den 

kvinnliga nakenheten som bekräftelse av mannens maktställning, medan blickar på 

nakna män är mer komplicerad. Manlig nakenhet har förmågan att skapa anspänning 

hos manliga betraktare, ett slags angripande som tvingar betraktaren att erkänna ett 

maktutövande från idealkroppen hos en annan man. Den idealiserade kroppen görs till 

ett objekt för åtrå, längtan och önskan, en förvandlig som kulturellt feminiserar både det 

representerade objektet och den manliga betraktaren.14  

 

I Beauty Matters ifrågasätts vems skönhetsideal det är som motiverar och inspirerar 

människor att försöka bli felfria objekt inför den manliga betraktarens blick. I ett kapitel 

tar Susan Bordo upp maskulinitet och den nakna manskroppen och muskler i den 

moderna tidens kommersiella bilder. Bordos resonemang kring erotisk medvetenhet och 

blickar och uppvisandet av mäns skönhet har varit användbara i relation till 

undersökningen.15  

 

Den Maskulina Mystiken är en forskningsantologi som tar upp många aspekter av 

maskulinitet och manlighet i bild och konst. I introduktionen ges en översikt hur det 

moderna samhällets skiftande mansideal påverkar och reflekterar konstens uttryck och 

ramar. Genom historien har synen på maskulinitet varit en varierande social och 

kulturell konstruktion och etablerandet av den manliga kroppens normer har präglats av 

klasstillhörighet såväl som anatomistudier. Det skrivs om hur moderna maskulinitet 

konstruerats via utformandet av den manliga atletiska kroppen som skulle motsvara 

egenskaper som självkontroll, pliktkänsla och handlingskraft.16  

 

Konstvetaren Patrik Steorns har skrivit en avhandling om bilder på nakna män i 

västerländsk kulturhistoria från antiken och framåt. Steorn behandlar grundligt 1900-

talets början över hur bilden av maskulinitet formats sedan dess och varför vissa 

                                                
14 Leppert, Richard (1996) Art and the Committed Eye, USA, Colorado, Westview Press, Inc. 
15 Bordo, Susan (2000) ”Beauty (Re)discovers the Male Body”, i Zeglin Brand, Peg mfl. (red.) Beauty Matters, USA, 
Indiana University Press 
16 Lindberg (red.) (2002), s. 19 ff. 
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maskulinitetsmönster ser ut som de gör idag. Denna avhandling har vidgat insynen 

historiskt till en kontext jag hoppas min undersökning är med och bidrar till.17 

 

1.8 Tidigare forskning 

Det finns gott om teori och forskning med fokus på genus och femininitet, men när det 

gäller maskulinitet är det litterära utbudet mer begränsat. Många dokument och 

sökningar hänvisar till Anja Hirdmans Den Ensamma Fallosen, som är inriktad på 

mediala bilder av könsroller kopplat till pornografi. Enligt Hirdman används bilder för 

att idealisera och skapa begär, de visar kroppar som vi kan förhålla oss till, som ska 

väcka längtan, upphetsning och andra former av begär. Hirdman tar fasta på att manlig 

sexualitet är så självklar att den inte syns, den är överallt och samtidigt ingenstans. 

Hirdman skriver även att den manliga blickens funktion i skapandet av maskulinitet inte 

granskats nämnvärt i tidigare forskning.18 Förutom Hirdman har jag tagit fasta på och 

byggt vidare på resonemang från Connells Maskuliniteter, Lindbergs Den Maskulina 

Mystiken, Steorns avhandling Nakna Män och tidigare uppsatser.  

 

Det finns gemensamma beröringspunkter och riktlinjer som har varit behjälpligt för att 

tydliggöra riktlinjer och ramar i min undersökning.  Könsmönster är en undersökning 

som utgår från att finns olika förståelse av könets konstruktion och att begreppet 

könsmönster har fått en negativ laddning som aktivt tillskriver människor 

föreställningar om hur de ska vara utifrån sin könstillhörighet.19 Oh, la la! Om manliga 

utvik i Veckorevyns kalender för 2005, berör utvikningsbilder av manliga modeller och 

behandlar erotiseringen av den manliga kroppen, samt blick och betraktande. Även om 

maskulin erotisering blir allt vanligare har dessa bilder likheter med feminina bilder. 20 

Mannen, James Bond eller Mr Bean tar upp olika typer av manligheter och deras plats i 

sociala konstruktioner och samhället.21  

 

                                                
17 Steorn, Patrik (2006) Nakna Män, Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915, Falun, Nordstedts 
Akademiska Förlag 
18 Hirdman (2008)  
19 Lindberg, Emma (2005) Könsmönster, Stockholm; Konstfack institutionen för Bildpedagogik  
20 Joelsson, Anna (2005) Oh, la la! Om manliga utvik i Veckorevyns kalender för 2005, Stockholm, Konstfack 
institutionen för Bildpedagogik  
21 Magnusson (2003) Mannen: James Bond eller Mr Bean, Stockholm, Konstfack institutionen för Bildpedagogik 
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2. Bearbetning och analys 
 

Jag har ordnat bildmaterialet i två kategorier utifrån temat blickar. Blickar som tittar 

tillbaka på betraktaren och blickar som tittar bort från betraktaren. Inom dessa teman 

bearbetas bilderna utifrån betydelsen av blickar, kropp, pose, muskler och nakenhet. En 

bild är central i varje kategori som sedan kompletteras med resonemang utifrån 

ytterligare bilder i mindre omfattande analyser. För att komma åt och synliggöra 

markörerna har jag valt ett antal punkter och frågor att utgå ifrån: 

 

Vad är det som visas?  

Blickar, ansiktsuttryck, poser, muskler, kroppar, nakenhet.  

Kropp i rörelse eller pose. 

Rumsliga strukturer och deras betydelse.  

 

Vart är betraktaren positionerad? 

Betraktarens blickriktning.  

Relationen mellan betraktaren och objektet. 

 

 

 

2.1 “Muskler som tittar tillbaka” 
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Bild 1.1 
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Bild 1.1 representerar den hegemoniska maskuliniteten. Vad som visas är en modell 

med en kraftfull och aggressiv pose, en stereotyp manlig uppsyn och allvarligt 

ansiktsuttryck. Även om blicken är beslöjad av mörka ögonbryn och skuggbelagd 

ögonlock så spänner modellen ögonen i betraktaren och tittar rakt in i kameran. Han är 

centrerad i bilden, halvkroppsbild från midjan och uppåt, till stor del påklädd med en 

synlig mörk byxlinning och ett åtsittande vitt linne som uppskattningsvis tar upp en 

tredjedel av bildens yta. Linnet markerar framträdande bröstmuskler både i skärningen 

kring halsen och genom tyget med antydda bröstvårtor. Vältränade armar med stora 

biceps har korslagts under det utskjutna bröstpartiet. Det som därmed går att se av 

mannens kropp vittnar om en atletisk kroppstyp med muskulösa former och markanta 

linjer över nyckelbenen, axlar, över- och underarmar, musklernas volym och linjer 

förtydligas av den något bronsfärgade hudtonen. Ansiktsbehåringen markerar 

manlighet, ett relativt välansat helskägg och mustasch pryder ansiktet som ramas in av 

skäggväxten och det mörka halvlockiga håret, en rejäl kallufs som kanske kan betraktas 

som avundsvärt och hotfullt emot tunnhåriga män med begynnande flint.  

 

Betraktaren positioneras aningen i ett grodperspektiv och modellen tittar ner på 

betraktaren, en förstärkning av det aggressiva kroppsspråket. Detta är en uppvisning av 

muskulösa armar och bringa, komponenter som kan anses som fientliga av vissa 

betraktare men spännande av andra beroende på referensramar. Tack vare den 

uppenbara medvetenheten om betraktarens närvaro, torde betraktarens blick främst 

riktas mot ansiktet och ögonen som tittar tillbaka på ett dominerande sätt. Därefter till 

det upplysta linnet som drar till sig uppmärksamhet över bröstet och sedan armarna som 

troligtvis är särskilt belysta för att ytterligare framhäva musklerna. I kombination med 

blick och muskler pekar läsningen av bilden på självsäkerhet, aktivitet, självbehärskning 

och styrka.  

 

Bildens rumsliga strukturer är aningen diffusa och otydliga, det som syns är en väggyta 

vars struktur bildar melerade ådringar i jordnära färger. Det skapas en stämning i 

relation till blicken som inte bjuder in utan anspelar på machokulturens dominansspel, 

en utmaning där den svaga viker undan först. Ett möte av blickar som mellan män kan 

betraktas som hotfullt.22 Om främmande män stirrar på varandra är en konfrontation inte 

osannolik, vilket kan yttra sig med ett ”vad glor du på?” Mäns blickar på andra män 
                                                
22 Hirdman (2008), s. 58 
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förmodas fungera som utmaningar, om det inte finns outtalat sexuellt intresse mellan 

männen.23 Dessa blickar har ”översatts” till ett vedertaget uttryck inom reklam och 

modevärlden, ”face-off masculinity”, och detta är en typisk bild av ”face-off 

masculinity”.  Modellen stirrar rakt in i kameran och görs känslomässigt 

ogenomtränglig. Bilder av det här slaget är ganska traditionella med en underliggande 

primitivitet, då många djurarter stirrar på varandra för att etablera eller stärka sin 

dominans. 24 Att inte vika med blicken från betraktaren blir uttryck för manliga styrka 

och självförtroende, det blir en duell där betraktaren förr eller senare måste ge vika med 

blicken från den intensiva modellen.25 

 

Maskulinitetens visuella yttringar kan tyckas vara beständiga, men i början av 1900-

talets ansågs maskuliniteten vara angripen av degeneration. Det fanns en oro att 

samhällets urbanisering och industrialisering, gjort män veka och att deras maskulina 

kraft inte skulle räcka till för att försvara sig själva eller nationen.26 Många europeiska 

länder började producera mängder av bilder av muskulösa nakna män som skulle 

gestalta en typ av oförfalskad maskulinitet, en som var vältränad, effektiv, stark, 

handlingskraftig, kontrollerad och auktoritär. Det etablerades ett manskroppsideal som 

var vältränat och kallades ”den moderna maskuliniteten” eller ”den maskulina 

stereotypen”. Detta gestaltades som ett maskulint skönhetsideal och skulle 

karakteriseras av skarpa och tydligt framträdande muskler, samt smidighet och rörlighet. 

Maskuliniteten hos de muskulösa gestalterna var påträngande och den ideala 

manskroppen skulle vara proportionerligt vältränad, muskulös och hård. Kroppen måste 

enhälligt vara symbolen för mäns manlighet och utveckla en stärkt modern 

maskulinitet.27 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
23 Leppert (1996) 
24 Bordo (2000), s. 129 ff. 
25 Joelsson (2005), s. 12 
26 Steorn (2006), s. 34 
27 Ibid. (2006) 
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Bild 1.2 
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I bild 1.2 är blicken och posen inte lika aggressiv eller aktiv och kroppsspråket är mer 

öppet. Bilden visar upp en mjukare hårdhet med referenser till det tidiga 1900-talets 

bilder av nakna eller lättklädda män, placerade ute i naturen för att understryka den 

vältränade mannen som en ”plats” där man projicerade föreställningar om fostran till 

frihet. Vältränade män blev symboler för en harmonisk förening mellan kropp och själ, 

drömmar om frihet från samhälle, konventioner och traditioner. Men miljön de placerats 

i kan traditionellt uppfattas som en kvinnlig miljö. Män skulle placeras i miljöer som 

höjde deras maskulinitet, inte som hotade eller underminerade den.28  

 

Modellen i fråga har försetts med rekvisita, en kamera och en häst, som ofta 

representeras som ett kraftdjur och en förlängning av mannens muskulösa kropp. I det 

här fallet erbjuder närheten till hästen en avspänd och emotionell kontakt med naturen. 

När det kommer till män och hästar finns det säkerligen kopplingar till cowboys, men 

modellen är dock helt obeväpnad och pistolen har bytts ut mot kameran, ett redskap för 

skapande och estetik. Bilden snuddar vid vissa hegemoniska maskulinitetsmönster, till 

exempel symboliserar kroppshåret en mer djurisk maskulinitet. Ansiktsuttrycket har en 

något sammanbiten och allvarlig min med blicken riktad in i kameran.  

 

Denna bild kunna representera den så kallade nya maskuliniteten. 

Konsumtionssamhället har varit avgörande för skapandet av den nya maskuliniteten, 

innovation inom design och reklam för herrkläder på åttiotalet inrättade nya begrepp 

och koder för ”den nya mannen” och mer öppet erotiserande bilder av män började 

florera.  Designers som Calvin Klein etablerade den avklädda manskroppen i 

kommersiella syften och använde olika sorters förbjudna ”feminina” kvaliteter inom 

föreställningarna av manlighet.29  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Lindberg (red) (2002), s. 89 f. 
29 Bordo (2000), s. 112 
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Bild 1.3 
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Vältränade nakna manskroppar har etablerats som ett gångbart motiv och bild 1.3 visar 

en man som erbjuder sig och sin kropp endast iklädd ett par vita kalsonger. Nerdragna 

långt ner på höften, blottar kalsongerna könshåret och avtecknar könet tydligt. Här 

exponeras kropp lika mycket som underkläder och bilden är i stort sätt helt naken. 

Modellen är där bara för att bli betraktad utan anspelning på aktivitet, vilket understryks 

med ljussättningen som fördelaktigt framhäver hans muskulösa och hårda kropp utan 

synligt fett och tydliga, skarpa konturer. Även om det ligger hårt och aktivt arbete 

bakom byggandet av en sådan kropp, visas den upp på ett estetiskt sätt. Musklerna och 

kalsongerna har i det här fallet fått en betydelse som förskjuter maskulinitet, även om 

bilden till viss del skyler handlar det om lockelse. Linjen till frontad nakenhet är mycket 

tunn, men att inte visa allt är en viktig ingrediens för att erotisera bilder.  

 

Även om denna modell också tittar in i kameran uppmanar inte blicken till aggressiva 

utmaningar. Denna blick handlar mer om att locka, det är en avslappnad blick som 

bjuder in betraktaren, uppmanar till åtrå och fantasi. Blicken och kroppen har erotiserats 

med mönster från hur den kvinnliga kroppen gestaltats och visats. Bilden uppfattas nog 

som homoerotisk, innan Calvin Klein började använda manskroppen som bildobjekt 

hade endast den homosexuella kulturen ogenerat sexualiserat den släta, vältränade 

kroppen.30 Det är i vår kultur inte svårt att skapa bilder med både hetero- och 

homosexuell läsning av den avklädda manskroppen, som har en lång och framgångsrik 

historia. Avbildandet av män har genom tiderna vilat på två arketyper: den sensuella 

unga mannen och den mer virila vuxna mannen. De unga pojkkropparna har tillåtits 

vara förförande, lekfulla, passiva och har fått bära drag av det som sedan försvinner när 

en vuxen manlighet tar vid. Dessa två prototyper behöver inte ses som varandras 

motsatser, utan snarare som två löpare där den ene tar vid stafettpinnen där den andra 

slutar. Den yngre, mer sensuella mannen och den muskulösa mannen smälter alltmer 

samman till en offentlig bildkropp.31  

 

 

 

 

 

                                                
30 Bordo (2000), s. 123  
31 Hirdman (2008), s. 56 ff. 
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Bild 1.4 
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Bild 1.4 visar en bakifrån sedd man, fullt medveten om att den nakna kroppen 

exponeras och granskas. Modellen kikar över axeln och bemöter betraktarens blick. När 

en man ser in i kameran behöver det inte exemplifiera ”face-off masculinity” utan kan 

ha samma inbjudande syfte som hos en utvikt kvinna. Även om denna kropp är kraftigt 

byggd med stora muskler, finns det likheter med den mjuka och yppiga kropp som 

betecknar femininitet. Stora muskler kan benämnas som ”designmuskler”, fungerande 

som estetiska och det estetiska är i vår kultur principiellt märkt som feminint.32 Med 

ryggen till står han med lätt särade ben, böjda armar med en knuten näve tryckt mot 

väggen som stöd för att skjuta ut baken som är särskilt belyst och framträdande. 

Bröstpartiet är välvt mot väggen och från den frontade axeln, längs ryggen och ner mot 

skinkorna kan man teckna en s formad linje. Kroppen är utsmyckad med fem synliga 

tatueringar och en tunn halskedja hänger kring halsen. Modellen är onekligen trängd 

mot väggen och kommer inte undan betraktaren, ett faktum som ökar den erotiska 

laddningen i bilden.   

 

Med erotisk framtoning blir kroppen köttsligt erotisk och skapad som åtråvärt objekt för 

både manliga och kvinnliga blickar. Här finns inget som ”ursäktar” uppvisandet av den 

nakna manskroppen. Det är vanligtvis kvinnokroppen som visas naken utan ursäkter 

medan mannens nakenhet helst förknippas med exempelvis sport.33 Den manliga 

kroppen ska upplevas som intakt och inte låta det kroppsliga ta över, något som 

tillskrivits kvinnokroppen genom tiderna. Det spelar ingen roll hur kraftfullt man 

framställer bilder av nakna män. Enbart genom det faktum att mannen objektiveras så 

feminiseras han på grund av kulturella regler för ”tittandet”.  Det som betraktas 

förvandlas automatiskt till åtråvärda objekt, en position som definieras som feminin.  

 

 

                                                
32 Bordo (2000), s. 133 
33 Eriksson & Göthlund (2004), s. 75 f. 
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2.2 “Muskler som tittar bort” 
 

Bild 2.1 
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Bild 2.1 visar en kropp som få kan uppnå. Vore maskulinitet förknippat med muskler 

skulle bilden representera det hypermaskulina, en kropp vars övertydliga muskler och 

konturer inte riskerar att smälta eller blandas ihop med kvinnokroppen. Huden spänns 

över musklerna som pansar, kroppen är hårlös och rakad för att tydligt synliggöra 

musklerna. En muskulös kropp blir till genom handling och disciplin och är tecken på 

manlig mental styrka och framgång. Den moderna tidens kroppsbyggare försöker 

antingen efterlikna eller överträffa mytiska figurer som Herkules som alltid gestaltats 

med extremt övertydliga muskler. Kroppsbyggaren på bilden har intagit en av många 

poser som ska utföras för att exponera kroppen. Han möter inte betraktaren med 

blicken, utan tittar bort med fokus på något helt annat, vilket öppnar upp för ett ostört 

betraktande av kroppen som objekt.  

 

Bilden av kroppsbyggaren promotas som straight för att attrahera heterosexuella män, 

men linjen mellan det hetero och homosexuella är ofta väldigt tunn. Manskroppen görs 

till ett åtråvärt objekt för män, objektifieringen är i det här fallet likartad med 

objektifieringen av kvinnor. Musklerna får tvetydiga betydelser, historiskt sett har den 

muskulösa manskroppen varit konsekvent i skapandet av idealbilder men är ironiskt nog 

omhöljt av aspekter betecknade som feminina. Kroppen slätrakas och oljas in för att 

poleras likt marmor, principiellt är denna kropp ett uppvisningsobjekt, för posering och 

exponering inför andra mäns blickar.34  

 

Enligt gay teoretikern Ron Long, har bilden av den extremt hårdpumpade kroppen fått 

börja ge vika för en mjukare maskulinitet representerat av en kropp med lite mer 

återhållsam muskelmassa. I dessa bilder är modellens blick ofta riktad åt sidan eller bort 

från betraktaren i ett mellankoliskt uttryck som iscensätter en sexuellt ambivalent 

maskulinitet som kan kombinera båda pojkaktig mjukhet med en hårdare och 

självsäkrare maskulinitet.35 

 
 
 
 
 
 
                                                
34 Leppert (1996), s. 250 
35 Nixon (1997), s. 310 



 23 

 

Bild 2.2 
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Bild 2.2 visar en ung man liggande halvnaken och utsträckt i en soffa. Två klädesplagg 

och en handduk är utspridda i soffan runt om modellen, en färgglad fotboll som 

placerats mellan benen och en sko i bildens nedre kant pekar på att en förmodad fysisk 

aktivitet ägt rum innan bilden blev till. Han bär ett par vita kalsonger och vita 

fotbollsstrumpor med röda ränder nerdragna till vaden. Tummen har lirkats in i och drar 

ner kalsongerna en aning så att könshår syns över kanten och könet avtecknas i det 

veckade tyget. Högerarmen böjs med handen bakom huvudet eller soffkanten och 

ansiktet är bortvänt och vilar mot en tydligt utformad biceps. Kroppen är atletisk med 

synligt välsvarvade hårda muskler och grova benmuskler kompletterar den blottade 

nakna överkroppen med hår på bröstet och hår under den upplyfta armen. Posen är till 

synes en vilande ställning, men väldefinierade och skarpa magmuskler kan läsas som att 

modellen medvetet spänner sig och är tämligen stel i soffan. 

 

Bilden kan läsas som att betraktaren tjuvtittar på någon som sover. Betraktaren 

positioneras vid ”fotänden” av soffan och ser modellen ifrån ett ovanifrån perspektiv, 

som om betraktaren stod lutad över soffan. Det bortvända ansiktet och den slutna 

blicken frånsäger sig all ögonkontakt med betraktaren, omedveten eller rent av 

ointresserad av att skaffa ögonkontakt med betraktaren, som får en närgången och 

påtaglig vy av skrevet. Det är ”avväpnande” att representeras med bortvänd blick och 

modellen görs därmed njutbart tillgänglig för betraktarens blick. 

 

Bildens rumsliga struktur erbjuder inte mycket mer än just soffan som är scenen för 

händelsens centrum, vad vi däremot kan ana ett trägolv, delar av en vit vägg och en vit 

yta som kan vara ett element eller fönsterbrädet med någon typ av ventil. Ljuset ser ut 

att komma från ett fönster som inte visas i bild. Stor del av ljuset kastas på överkroppen 

för att förstärka effekten av spelande muskler. Alla dessa delar som bygger upp bilden 

och dess stämning pekar på att det är ett privat rum. Rekvisitan i form av en boll handlar 

inte bara om att markera möjlighet till fysisk aktivitet, utan förbinder bilden till den 

genre där atleter framställs som objekt för beundran. Rekvisita som sportutrustning 

placeras både för att påminna om sportmannaskap och att dölja vissa kroppsdelar på 

mer eller mindre subtilt sätt. Markörerna för sport och idrott kan konnotera den 

homosocial gemenskap som sportsliga aktiviteter ofta innebär. Bortvänt ansikte med 

slutna ögon, lätt särade läppar och att ligga på soffan är inviterande uttryck för passiv 



 25 

sexualitet och sexuell tillgänglighet, något som främst förekommer i objektifieringen av 

kvinnor, i det här fallet förskjuter det och omförhandlar maskuliniteten.  

 

Kvinnor har nästan alltid representerats som avklädda, passiva och sexuellt förföriska, 

något som ska uppskattas, bedömas och värderas. Den manliga åskådaren är ständigt 

närvarande, det är för honom som objektet antagit sin nakenhet. Detta klargör 

representationer av både feminina och maskulina konstruktioner. ”Den manliga blicken” 

lanserade som begrepp för att synliggöra hur kvinnor framställdes som begärliga i det 

patriarkala samhällets blickfång. Det som utgör den manliga blicken är att kvinnan 

konstrueras som erotiskt objekt, gjord för mannens njutning och som är en tydlig 

symbol för den maskulina överordningen.36 Här har vi dock en bild där det maskulina 

blir till objektet, det sköna maskulina som är till för båda könens blickar. Det uppstår en 

slags dubbelkodning när mannen blir ett objekt för njutning. Genom att visa 

maskulinitet som inaktiv förskjuts den till ett erotiserat objekt som är till för ett 

njutningsfullt betraktande. Mannen har länge varit ett förbjudet erotiskt objekt för män, 

hetero som homosexuella. Då det är oförenligt med att vara en riktig man att 

underordnas en annan persons blick och förpassas till ett passivt objekt.37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Hirdman (2008), s. 32 f. 
37 Bordo (2000), s. 115 
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Bild 2.3 
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Bild 2.3 visar en man sedd snett bakifrån i ett kaklat badrum, med framåtböjd rygg och 

ena benet stödjande mot en förmodad badkarskant torkas det böjda benet med en 

handduk efter ett bad eller en dusch. Kroppen som täcks av vattendroppar är atletiskt 

byggd med välutvecklade muskler, särskilt utmärkande på ryggen och armarna, 

dessutom är kroppen utsmyckad med till synes två tatueringar, en längs överarmens 

baksida med orden be loved. Den andra tatueringen är inte fullt lika synlig, placerad 

mellan skulderbladen. Ansiktet är riktat neråt och döljs till stor del bakom det 

framträdande axelpartiet. 

 

           Bildens rumsliga struktur placerar betraktaren innanför en dörröppning i en del av 

badrummet som är avsevärt mörkare än den upplysta del där modellen befinner sig och 

skapar ett avstånd som tillåter betraktaren att tjuvtitta på modellen, titta och erfara utan 

att objektet tittar tillbaka. Med benen brett isär synliggörs pungen om ändå mörkt 

skuggad. Förutom benen och ryggtavlans spelande muskler är baken väldigt visuellt 

betonad och enskilt den mest förskjutande markören av maskulinitet i bilden.  

            

          För att motverka framhävandet av en potentiellt sårbar mansfigur läggs det större vikt 

på muskler som är en markör för maskulinitetsmarkör. Baken är ett ovanligt 

pornografiskt grepp i bilder av maskulinitet, det är den del av mannens anatomi som är 

penetrerbar är likställd med det symboliskt kvinnliga. Bilden av en penetrerbar kropp 

identifieras som passiv och feminin, därmed riskerar manskroppen riskerar att förlora 

sin maskulina identitet. Den penetrerande kroppen generaliseras istället som den 

maskulina och aktiva.38 Traditionellt sett riskerar bilder av det här slaget att beröva 

manskroppen sin klassiska inramning och idealiserande yttre, det blir istället upp till 

kroppen själv att säkra sig anspråk på makt.39  

           

  

 

 

                                                
38 Shanahan (2002), s. 144 
39 Garb (2002), s. 112 f. 
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3. Resultat och tolkning 
 
 

Den manliga kroppen ”ska” främst visas stå i kontakt med sig själv, iklädd muskler och 

gömd bakom ansiktsuttryck som utestänger betraktarens intagande av mannen som 

objekt. Det är idag allt svårare att hitta bilder som representerar urtypen för en 

stereotypisk hegemonisk maskulinitet att förhålla sig till. Desto lättare är det att hitta 

bilder som förskjuter den normativa bilden av maskulinitet och som kan omförhandla 

rådande mansideal. Trots att maskulinitet många gånger kan tyckas vara hugget i sten, 

vad gäller mannens överordnande makt och en sexualitet som allt annat rättar sig efter, 

är den samtida bilden av maskulinitet i viss mån redan förskjuten i reklam, tidningar och 

andra visuella medier. Det finns två teman som blivit särskilt betydelsefulla i 

bearbetningen av bildmaterialet, muskler och blickar, vars mångtydiga betydelser jag 

här ska resonera kring.  

 

3.1 Erotiska muskler  

Trots att alla män inte är muskulösa upprätthåller denna kropp föreställningen om att 

kraft, aktivitet och handling är egenskaper knutna till maskulinitet. I dagens samhälle 

har muskler förlorat delar av sin funktionalitet och manlighet och handlar inte längre 

enbart om styrka. Däremot kan en kroppsbyggares muskulösa kropp symbolisera 

längtan efter en oproblematisk manlig identitet med fastare referensramar.40 Muskler 

symboliserar styrka som en maskulin egenskap, en muskulös överkropp och muskulösa 

armar är kroppsdelar som blivit erotiska tecken för maskuliniteten. Men även bilden av 

en barbröstad vältränad man med stora muskler kan innehålla markörer som visar att 

bilden av maskulinitet redan förskjutits. Beroende på kroppens och musklernas 

framtoning kan de ge uttryck för avsevärt mer kvinnliga yppiga former som exponeras 

med en tydlig förbindelse till det homoerotiska (bild 1.3). En homoerotik där män 

homosocialt bekräftas av andra män erotiskt.  

 

Gränsen mellan homosocial gemenskap där män enbart förutsätts begära varandra 

socialt och den homoerotiska gemenskapen är inte alltid tydlig. Homoerotiska ideal och 

homosexuella begär är ett kroppsligt faktum som splittrar hegemonisk maskulinitet i 
                                                
40 Magnusson (2003), s. 6 
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bilder av maskulinitet och manskroppen. Trenden med mer manlig nakenhet visar att 

det finns en växande publik för sexualiserade bilder av män, bilder som delvis är 

avsedda för en homosexuell publik.  

 

3.2 Manliga blickar 

Det finns många normer för vad som är ”rätt och fel” vad gäller bilden av maskulinitet. 

Representationer av det normativa iscensätter en maskulinitet innanför ramen för det 

typiskt manliga. Men ofta dubbelkodas bilder av maskulinitet. När mannen visas 

avklädd framgår maskuliniteten genom muskler och styrka eller så blir mannen till ett 

passivt erotiserat objekt inför betraktaren, vilket är en typisk kvinnlig egenskap i 

bildvärlden. Den manliga kroppen försöker motsätta sig att bli sedd på annat sätt än som 

kraftfull och ointaglig och motvillig till att bjuda in betraktaren. Men i relation till 

betraktarens blick är det oundvikligt att bilden av mannen i viss grad förskjuts. Påklädd 

som avklädd blir manskroppen automatiskt ett objekt. Eftersom objektsrollen förutsätts 

vara kvinnlig, blir manskroppen feminiserad när den utsätts för betraktarens blick, den 

manliga blick som uppskattar, bedömer och värderar. Män är ”förbjudna” att avnjuta 

anblicken av andra manskroppar, samtidigt som det ”krävs” att mannen ska forma sin 

egen kropp till att bli vacker och åtråvärd inte bara för sig själv, utan även för andra män 

och kvinnor.41 Mäns betraktande av andra män kan visa hur maskulinitet konstrueras 

och formas när de beses i enkönade mansmiljöer.42 Manligt homosocialt intresse bygger 

på intresset av andra män, dock aldrig som föremål för begär, utan enbart som föremål 

för identifikation. Intresset skapar en gemensam mansidentitet med gemensamma 

normer för maskulinitet.  

                                                
41 Eriksson & Göthlund (2004), s. 81 
42 Steorn (2006), s. 209 



 30 

4. Slutdiskussion 
 

Undersökningen har vaskat fram och synliggjort markörer för maskulinitet och även en 

förskjuten bild av maskulinitet vid dagens slut fortfarande är en bild av maskulinitet. 

Det tycks dock inte ingå i mannens gener eller nedärvda egenskaper att förkroppsliga ett 

fogligt objekt för visuell njutning, inte om man jämför med listan på egenskaper som 

räknas upp i citatet som citeras inledningsvis i uppsatsen: aggression, familjeliv, 

tävlingslusta, politisk makt, hierarki, revirtänkande, promiskuitet och lusten att bilda 

herrklubbar. Begreppet herrklubbar ser jag som en direkt koppling till det homosociala, 

den plats där män tillåts bekräfta varandra så länge det inte är med erotiska avsikter. 

Under omförhandling eller inte, borde maskulinitet utvidgas och blir mer 

mångfacetterat, trots att den visuellt erotiserande bilden kan vara obekväm för män. Vår 

mediekultur är som besatt av sexualitet och kroppar, mina resonemang kring 

maskulinitet är inget undantag och kopplas återkommande till sexualitet.  

 

Det är viktigt att upptäcka bilders konstruktion och förankra ett medvetet sätt att 

förhålla sig till bilder, det finns historia bakom varför bilder ser ut som de gör och man 

bör inte ta bilder för givet. Bilders lättillgänglighet ifrågasätts inte och deras 

konstruktion kan tyckas osynlig. Det är viktigt att lyfta fram och synliggöra könsroller i 

bilder och avtäcka hur de konstrueras. Könsroller och bilden av olika könsroller kan 

vara till hjälp för att se mening hos beteendet och agerandet hos både män och kvinnor. 

Förskjutningar är ett tacksamt verktyg när det gäller att synliggöra kön. Förskjutningar 

av maskulinitet kan ske på många olika sätt, och med ganska enkla medel. Allt som 

visar minsta tecken på homosexualitet förskjuter maskulinitet utifrån ett heteronormativt 

perspektiv. Det som ofta glöms bort är att homosexuella män också representerar 

maskulinitet. Trots att jag avgränsat undersökningen till maskulinitet och manskroppen 

tycker jag inte att betydelsen av det kvinnliga och feminina är uteslutet från arbetet. 

Manligt och kvinnligt är två faktorer som konstrueras i relation till varandra. Däremot 

kan man ifrågasätta varför jag valt bilder av vältränade muskulösa män med 

homoerotisk klang. Jag har verkligen försökt att hitta något handfast att peka på för att 

kunna konstatera att metoden och de verktyg jag använt är gångbar. Muskler är inte lika 

med manlighet, men muskler har varit ett tecken för manlighet genom vår kulturs 

bildhistoria. Generellt kan man säga att traditionella kristna västerländska värderingar 
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uttrycker en normativ maskulinitet, medan allt som avviker från denna är normbrytande. 

Självklart finns det heterosexuella män som bryter mot rådande normer och visst finns 

det olika grader av regelbrott i denna bemärkelse. Den traditionella mansrollen i 

samhället börjar bli eller är redan begränsat. Den västerländska dominanta medelålders 

maktmannen tar stor plats och förhindrar förändring, men ingen heterosexuell eller 

homosexuell man är bunden till att försvara eller upprätthålla åldrande genusordningar. 

Den feminiserande maskulina och den extremt maskulina manskroppen kan existera 

jämsides.  

 

Visst är det viktigt att diskutera genus, könsroller, könsskillnader och konstruktioner, 

men det får inte överskugga att det finns en person bakom könet, en person som har sin 

fulla rätt att verkställa sina egna markörer och sin egen könstillhörighet. Den ökade 

sexualiseringen av män förtjänar lika mycket uppmärksamhet och granskning som 

sexualiseringen av kvinnor. Det talas ofta om att kvinnokroppen sexualiseras och 

exponeras på mannens villkor och att den är till för den manliga blickens njutning men 

när mannen sexualiseras så är det på hans egna villkor. Den manliga blicken är frukten 

av ett omodernt patriarkalt förtryckande samhälle. Den manliga blicken är en slags 

betraktarposition som både män och kvinnor mer eller mindre ofrivilligt kan tvingas 

inta. Det finns en kvinnlig blick också, minner mig att ramen för den kvinnliga blicken 

innefattar även allt som inte kan klassas som heterosexuell manlig blick. Ett ganska 

befängt påstående. Kvinnor tittar på kvinnor, kvinnor tittar på män och män tittar på 

kvinnor och män tittar på män, det funkar inte att lägga ansvar på avlägsna faktorer. 

Alla är delaktiga och har eget ansvar, en egen vilja och talan. Förskjutningar kan 

påverka maskulinitet på ett positivt sätt, från att vara en ointaglig fästning av 

undertryckta känslor som riskerar att undergräva mannens maktställning, till att tillåtas 

bli mer metrosexuell. För vem har befogenheten att bestämma rätt och fel när det 

kommer till människors kroppar och identitet? Efter den här undersökningen känner jag 

mig redo att hantera bilders betydelse i konstruktionen av könsroller ute i skolvärlden. 
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Den konstnärliga gestaltningen 
 
 

Den konstnärliga gestaltningen undersöker förskjutningen av markörer för maskulinitet 

i bild, och betydelsen av maskulinitet försedd med tecken och koder som annars klassas 

som mer feminina och kvinnliga. Utgångspunkten för denna undersökning har varit en 

klassisk målning med titeln Diana och Callisto. Förlagan (bild 3.1) föreställer tolv 

nakna och halvnakna kvinnor med mjuka fylliga former som avnjuter en stunds 

avkoppling vid en sjö eller ett vattenbryn. En trettonde fullt påklädd kvinnogestalt döljer 

sig bakom buskaget utan synligt ansikte och ytterligare diffust avtecknade figurer 

skymtar i den arkadiska miljön och bakgrunden.  

 

Genom att parafrasera ett ”klassiskt” motiv där stereotypa markörer för könstillhörighet 

är tydliga och därför tacksamma att byta ut och experimentera med, kastas blickar och 

roller, aktiva som passiva roller om och visar könskonstruktioner på ett annat sätt än i 

inspirationsbilden. Dessa damer byts ut mot nakna badande män med de feminiserande 

poser intakta för att synliggöra förhållningsätten kring maskulinitet relaterad till 

femininitet (bild 3.2).  

 

Gestaltningen undersöker markörer och blickar genom att byta ut tecken som anses 

typiskt kvinnliga och feminina, överföra dessa till manskroppen och undersöka vad 

mängden kroppar har för betydelse i bilden av maskulinitet. Utan att kopiera eller 

efterlikna miljön i förlagan har jag bytt ut samtliga nakna och lättklädda kvinnokroppar 

mot manskroppar i mer eller mindre samma positioner, situationer och poser. Genom att 

till stor del behålla kvinnornas ursprungliga gester och poser undersöker jag hur det 

påverkar representationen av den manliga kroppen och maskulinitet.  
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Bild 3.2 



 35 

Bild 3.3
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