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Sammanfattning 

I denna uppsats gör jag en feministisk, samhällsvetenskaplig analys av 98 stycken reklambilder 

för parfym riktade till herrar, varav jag djupanalyserar 9 stycken med syftet att se på vilken bild 

av maskulinitet som de förmedlar. Bilderna är hämtade ur tre svenska herrmodemagasin från år 

2008 och jag genomför analysen med utgångspunkten att genus, sexualitet och makt är socialt 

konstruerade. Till min hjälp använder jag mig av tidigare forskning kring genus, maskulinitet 

och media, men även en del feministisk teoribildning. Feminismen utgår från att män innehar en 

överordnad position i samhället som reproduceras på en strukturell nivå, och i uppsatsen 

undersöker jag huruvida detta är något vi kan se sker i parfymreklamen. I sitt meningsskapande 

använder sig reklamen av stereotyper och olika koder för att fixera innebörd och genom en 

kvalitativ innehållsanalys identifierar jag i reklamen olika tecken, vilka kan ses som makt-

positioneringar. I genomförandet av detta tar jag hjälp av semiotisk metod, men även av Erving 

Goffmans tematiseringar om skillnader i genusframställningar. Jag relaterar även bilderna till 

Diana Rohlingers 9 manstyper och finner att fyra av dessa är dominerande i mitt material: 

friluftsmannen, den urbana mannen, den erotiska mannen och den overksamma mannen. Genom 

att i analysen uppmärksamma betydelsen av kroppspositioner, blickar, omgivningar e t c, 

framträder i materialet ett mönster av hegemonisk maskulinitet. Där finns en framställning av 

vithet som norm, samt att genus och sexualitet främst avbildas inom ett heteronormativ, genom 

ett binärt könstänkande, men med ett utrymme för en maskulinitet med en oklar sexualitet. 

Även ålder och klass blir urskiljbara komponenter i framställningen av maktpositioner. Allt 

detta sammantaget innebär att parfymreklamen förmedlar en bild av maskulinitet vilken är 

avskalad många aspekter av vad som skulle kunna vara delar av en manlig identitet, så som t ex 

familjära eller professionella sammanhang. De olika manstyperna som förekommer i analysen 

bär på varierande grader av patriarkala koder, men är alla delar i att reproducera en 

maktordning. 
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Inledning 

Sociologin har som disciplin traditionellt sett sysslat mycket med maktanalys. Detta är även något som 

den feministiska forskningen tagit fasta på och jag har som avsikt att kombinera dessa två synsätt i 

denna uppsats. Jag är intresserad av frågor kring maskulinitet och dess framställning, men även vad 

som händer när dessa bilder kommer ut till en bredare publik i samhället. Det finns en hel del skrivet 

om ämnet sedan tidigare och maskulinitet kan diskuteras i termer av genus och där har teoretiker som 

Yvonne Hirdman (1988) och Judith Butler (1999) utmärkt sig. Ett flertal författare så som R W 

Connell (1996), Sean Nixon (1996), Joanne Entwistle (2004) m fl har skrivit mer specificerat om 

maskulinitet och andra, exempelvis Susan Bordo (1999), Ervin Goffman (1979) och Deane A 

Rohlinger (2002) har sedan gått vidare och kopplat ämnet till framställningar av manlighet i media.  

Jag har i denna uppsats valt att titta närmare på reklambilder som återfinns i magasin 

riktade till modeintresserade män. Internationellt sett så är det inom det sociologiska forskningsfältet i 

de nordiska länderna fortfarande mindre vanligt med bilder som empiriskt material, vilket dock är en 

metod som är på frammarsch även här (Aspers, 2004). Jag tycker det är ett spännande fält, speciellt då 

vi i dagens informationssamhälle ständigt möts och ställs inför bilder av alla de slag, varav många 

dyker upp i just reklamsammanhang. Det är viktigt att uppmärksamma dessa eftersom det går att se på 

produktionen och tolkningen av bilder som två verksamheter, som förutom att påverkas av 

samhälleliga ordningar, även utövar makt och åstadkommer maktrelationer. Vi människor är 

påverkbara (Ekman, 1998) och tidningar, samt diverse bilder i dem, kan därför i detta sammanhang 

betraktas som en maktfaktor eftersom de budskap och ideal som de förmedlar ofta blir normerande  

Jag börjar med att redogöra för uppsatsens syfte och frågeställning, varefter jag tar en 

titt på den teoribildning och tidigare forskningen som finns inom fältet. Härefter följer en 

innehållsanalys av reklambilder för herrparfym och jag avslutar uppsatsen med en diskussion om 

resultaten av denna. 
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Syfte, frågeställning och 
avgränsningar 

I detta stycke redogör jag för uppsatsens syfte och diskuterar även de problemformuleringar och 

avgränsningar som arbetet utgått från. Jag tycker det är intressant att koppla samman mansforskning, 

som är ett relativt nytt fält inom det samhällsvetenskapliga facket (Johansson, 2000), med de offentliga 

bilder som vi allt som oftast möter i den dagliga tillvaron. Reklam och massmedia kan idag ses som 

ständigt närvarande i våra liv och hur de avbildar maskulinitet ger oss en idé om de förväntningar vi 

har på samtida män. 

Den feministiska teoribildningen utgår från synen att män har en överordnad position 

gentemot kvinnor (se t ex Gemzöe, 2006) och utgångspunkten i min uppsats är tanken att detta är en 

relation som ständigt återskapas i samhället på en strukturell nivå. Jag vill här undersöka om detta är 

något som vi kan se sker i reklambilder och syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa bilden av 

hur maskulinitet framställs i parfymreklam riktat till herrar. Jag har arbetat utifrån två frågeställningar: 

”Vilka mansnormer förhåller sig reklamen till?” och: ”Hur skildras män och manlighet i 

parfymreklam?”.  I sammanhanget kan vi även se till hur normalitet, sexualitet och makt är socialt 

inrättade (Sandell, 1997) och eftersom det är viktigt att fördjupa förståelsen och analysen av dessa har 

jag även sett till följande problemställningar: ”Hur skapas kön och sexuell läggning i parfymreklam?” 

och ”Hur konstrueras normalitet, sex och makt i denna kontext?”.  

Jag har valt att avgränsa mig till att studera reklam som inriktar sig till män och har då 

valt att hämta mitt material från svenska herrmodetidningar. Framställningen av män i dessa magasin 

blir intressant utifrån aspekten att dessa magasin har en till synes ”neutral” agenda att först och främst 

skildra kläd- och moderelaterade frågor och inte så mycket de sociala aspekterna av vad det innebär att 

vara man. Jag anser det även lämpligt att studera aspekter av makt på ett plan där den kan förväntas 

verka, och eftersom jag utgår från att män befinner sig i en överordnad position i samhället så passar 

det bra att studera magasin som de förväntas läsa och identifiera sig med. Parfymreklam är ett 

återkommande inslag i herrmodetidningar och sålunda är de även en del av den diskurs kring 

manlighet som återfinns i magasinen. Denna diskurs kan ses som en social praktik som frambringar en 

viss typ av yttranden, d v s de mönster och regler vi som människor bygger upp och tillåts agera inom 

(Bergström och Boréus, 2005), vilket i detta fall handlar om vad som kan och får sägas om 

maskulinitet inom denna specifika typ av reklam, samt de magasin som de förekommer i.  

Att intresset för analysmaterialet från början riktade sig till just parfymreklam har att 

göra med den symbolik som själva parfymen innebor (Aftel, 2003). Parfym som konsumtionsvara är 
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något som sedan länge förknippas med sensualitet, lyx och flärd. Parfymören och författaren Mandy 

Aftel visar i sitt verk ”Parfym. En väldoftande historia” (2003) hur parfymen genom historien använts 

som ett vapen i förförelseakter och hur parfymen inger oss en förhoppning om en oemotståndlighet, 

som verkar oavsett vårt yttre. Även i dagens kulturer världen över omhuldas tanken om doftens makt 

att väcka lidelse, vilket speciellt lyfts fram av reklamen som vill sälja på oss de små flaskorna med 

doftande mirakelmedel (Ibid, 2003). Betoningen på sexuell dragningskraft blir i denna kontext 

vägande eftersom förståelsen av maskulinitet ofta är grundläggande i hur män uppfattar sin sexualitet. 

Eftersom sexualitet kan ses som något socialt konstruerat, d v s ett inlärt beteende och därigenom 

kulturellt betingat, blir det intressant att se på hur parfymreklam framställer män (jmf Rohlinger, 

2002). En annan anledning till valet är att det i parfymsammanhang oftast handlar om globala 

annonskampanjer, vilka förs av internationellt profilerade företag. Exempelvis räcker det med att ta en 

titt i en tax-free katalog på en internationell flygning och vi möts av i princip samma företags annonser 

som i materialet till denna uppsats. Även om denna studie är försatt i en svensk kontext, så skulle den 

därför kunna visa på en bild av manlighet som kan återfinnas i största delen av västvärlden, men även i 

ett mer globalt perspektiv om vi betraktar västvärldens kulturella hegemoniska position och den 

påverkan den har på resten av världen (Gemzöe, 2006).  

Att koppla reklambilderna till maktfrågor gör att de blir samhällsvetenskapligt 

intressanta. Att se på hur makt skapas och upprätthålls, samt i vilka processer det sker, är betydande i 

en strävan efter jämlikhet människor emellan. Bilder och ”texter speglar, reproducerar eller 

ifrågasätter t e x makt. Men de är inte makt. De kan användas för att komma åt relationer mellan 

individer eller grupper som ligger utanför texterna” (Bergström och Boréus, 2005:15). I fortsättningen 

diskuterar jag det aktuella materialet utifrån synen på makt och genus som något som skapas socialt, 

med andra ord med utgångspunkt i en socialkonstruktivistisk ansats. I resonemanget kring denna 

aspekt använder jag mig även av begrepp som hegemonisk maskulinitet och performativitet etc.  

Tidigare forskning  

I följande stycke redogör jag för vissa feministiska tankegångar, samt för teoribildningen kring 

maskulinitet. Därefter följer en genomgång av genusinriktad forskning kring media och dess 

framställningar av maskulinitet. 

Genusteori och performativitet 
Genus kan förstås och tolkas som en konstruktion av socialt kön, något vi skapar och upprätthåller 

genom olika sociala praktiker (Ekman, 1998). Vi kan säga att vi skapar kön genom våra handlingar, d 
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v s gärningar vilka i sin tur grundar sig på vårt samhälles värderingar och föreställningar om kvinnligt 

och manligt. Feministiska analyser utgår ofta från att relationen könen emellan utgår från en strukturell 

basis, en s k genusordning (se t ex Gemzöe, 2006). Yvonne Hirdman menar på att ”Genussystemet 

är... en ordningsstruktur av kön. Denna grundläggande ordning är förutsättningen för andra sociala 

ordningar. Ordningen av människor i genus har blivit basen för de sociala, ekonomiska och politiska 

ordningarna”(Hirdman, 1988:51). Detta system bärs enligt Hirdman upp av två logiker, varav den 

första är isärhållandets tabu, d v s att manligt och kvinnligt inte bör beblandas, vilket leder till ett 

tänkande på män och kvinnor som binära, motsatta kategorier. Den andra logiken statuerar att det är 

mannen som är normen för mänskligheten, vilket i sin tur leder till en hierarkisk uppdelning könen 

emellan. Hirdman framhåller att genus bör förstås relationellt, därför att motsatsparet man/kvinna 

utformar varandra och är beroende av varandra för sin existens. Kategorierna reproduceras sedan 

oupphörligen genom att våra sociala och kulturella system ständigt använder sig av denna indelning 

mellan manligt och kvinnligt (Ibid, 1988).  

Även Judith Butler (1999) poängterar hur det i samhället finns ett binärt tänkande kring 

kön. I sina teorier lägger hon dock till att som sociala varelser förutsätts män och kvinnor ha ett 

sexuellt begär till varandra, d v s att det i samhället finns ett system av tvingande heterosexualitet. 

Vidmakthållandet av denna struktur gör oss människor till heterosexuella män och kvinnor, vilket 

även är ett görande som verkställer en normering av den heterosexuella könsidentiteten. 

Heteronormativet fungerar sedan som en reglerande praktik av genus och Butler menar att vi som 

människor är en del av skapandet av detta tvång, då vi är subjektsproducerande. Genom våra kroppar 

bär och skapar vi strukturer kring könsidentitet, d v s mönster av handlingar, vilka har sitt ursprung i 

de sociala sammansättningar som omger oss. Genus kan därför betraktas som en effekt av att vi 

oupphörligt upprepar dessa handlingar och akter, där repetitionen blir förutsättning för att det 

framförda genuset ska verka trovärdigt. Med andra ord kan vi säga att genus är en iscensättning, som 

sker utifrån vissa kulturella förväntningar, vilka samtidigt ger en mening och betydelse åt dess 

innehåll. På detta sätt blir de performativa, d v s en sorts föreställning om ett naturaliserat kön (Butler, 

1993). Insikten om detta skådespel leder oss till visheten om att det inte finns någon naturlig och 

ursprunglig manlighet, kvinnlighet, hetero- eller homosexualitet. Dessa kategorier uppkommer istället 

ur de kulturella och sociala regelverk vilka vi som sociala varelser måste hålla oss till för att passera 

som normala. 

Butler visar alltså på hur den heterosexuella normen är obligatorisk, eller den 

heterosexuella matrisen som hon kallar den, men även att den som system innebor en 

förändringspotential. Det finns nämligen olika tolkningsmöjligheter för den, vilka inte kan regleras 

eller bestämmas. Detta leder till att vi alltid löper en risk med att misslyckas med våra 

genusföreställningar. Och dessa missar, vilka sker mer eller mindre medvetet, har potentialen att skapa 

förändringar och därigenom identiteter som kan vara både mångtydiga och flytande (Ibid, 2005).  
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Maskulinitet 
Att genus kan betraktas som ett socialt kön gör att det finns många varierande bilder av vad det 

innebär, allt beroende på kulturell och social kontext. I detta arbete fokuserar jag på genus uttryckt 

som maskulinitet, vilket kan ses som vissa föreställningar och uppfattningar som kopplas samman med 

det som vi brukar kalla manlighet. I verket ”Maskuliniteter” (1996) introducerar R. W. Connell 

begreppet den hegemoniska maskuliniteten, som i boken beskrivs som en slags normativ manlighet. 

Hegemonin i detta fall kan ses uppkomma från en kulturell plattform, varifrån en viss form av 

maskulinitet kan positionera sig över andra maskulina gestaltningar och därigenom komma i en 

maktposition. Teorin grundar sig på idén att hegemoni är ”den kulturella dynamik som gör att en 

grupp kan hävda och upprätthålla en ledande position i samhället” (Ibid, 1996:101). Bilden av denna 

dominerande maskulinitet är även ofta den som förmedlas till oss via massmedia och reklam, ofta i 

stereotypiserade bilder, och som skapar en sorts mansideal som vi människor, både män och kvinnor, 

måste relatera till. Idealet finns där diskursivt, menar Connell, för oss att begära och efterlikna så långt 

det går (Ibid, 1996). 

Connell menar på att mäns inbördes genusrelationer är uppbyggda kring hierarkier av 

över- och underordning (Ibid, 1996). De flesta män lever sällan upp till de ideal och normer som det 

hegemoniska mönstret av maskulinitet uppvisar, men de som gör det befinner sig i en dominerande 

sits i samhället. Under dessa befinner sig den stora massan av män, vilka påverkas och drar nytta av att 

det hegemoniska mönstret positionerar kvinnor i en underordnad ställning. Dessa män har på så vis en 

delaktighet i patriarkatets maktutövning, även om de inte aktivt agerar för dess upprätthållande. 

Underst i hierarkin återfinns sedan de män som identifierar sig som homosexuella, vilka genom sitt 

förtryck förpassas till grupper som ses som avvikare och genom sin symboliska feminisering blir 

uteslutna från den hegemoniska maskuliniteten. 

I sammanhanget är det viktigt att även koppla ihop maskuliniteters utformning med 

andra kategorier så som klass och etnicitet, menar Connell (1996). Samspelet dessa maktstrukturer 

emellan är en del av den över- och underordning som definierar maskuliniteten, vilket alltså på detta 

sätt innefattar mer än bara genus. Exempelvis kan vi se att rasrelationerna blir en grundbult i 

uppbyggandet av både svart och vit maskulinitet, där relationerna av över- och underordning vita och 

svarta emellan skapar ramar för hur manlighet kan konstrueras. Beroende på vilka maktrelationer som 

aktiveras i detta samspel kan således betydelsen av genus skifta, liksom innebörden av andra 

kategorier såsom klass, sexualitet, etnicitet, ålder e t c. 

Genuskonstruktion i reklam 
Iscensättningar av genus är vanligt förekommande i annonser (se t ex Goffman, 1979).  Reklamen har 

för avsikt att berätta för oss vad vi ska köpa och konsumera, och därigenom talar den om för oss hur vi 
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ska leva våra liv: vilka kläder vi ska ha, hur vi ska dofta och hur vi ska uppföra oss o s v (Ekman, 

1998). I reklamens värld appliceras ofta positiva känslor till en produkt, gärna med anspelningar på 

sex och njutning, och låter dessa saluföra t ex en parfym eller en tvål. Att med enkla medel lyckas med 

detta kräver en mänsklig insats, som en gestaltning av förnimmelsen. Känslorna måste följaktligen 

appliceras på en riktig människa, någon som betraktaren kan identifiera sig med. Häri uppkommer 

användandet av stereotyper där reklammakaren tar till stiliserade bilder av ”den framgångsrike 

mannen”, ”den vackra kvinnan”, ”det gulliga barnet” o s v för att nå sin tilltänkta målgrupp.  

Sociologen Erving Goffman visar i sin studie ”Gender advertisements” (1979) hur 

reklam skapar ett visst genus genom sin illustration av kvinnor och män. Reklam visar oss hur vi 

förväntar oss att kvinnor och män ska bete sig, den ger oss en förskönad bild av relationerna könen 

emellan. Denna fungerar sedan som socialisation, eftersom det även blir ett sätt att efterlikna, då den 

ger sken av att visa på en naturaliserad bild av hur män och kvinnor är. Reklamens syfte blir att göra 

oss medvetna om den ofullkomlighet vi innebor i vår strävan efter att bli den perfekta kvinnan eller 

mannen, och att övertyga oss om att vi genom konsumtion kan uppnå denna fulländning och bli som 

mannen eller kvinnan på bilden (Ekman,1998).  Dessa idealiserade avbildningar kommuniceras till oss 

genom att vi som sociala varelser är tränade i att läsa av ett gemensamt kulturellt kroppsspråk, där 

kroppshållning, position, blickar e t c verkar som kommunikationsmedel utan ord, vilket även innebär 

att iscensättningar av dessa blir allmänt tolkningsbara. Genom att identifiera vissa koder i reklambilder 

kan vi därför se hur fotografier bara genom sin uppbyggnad spelar på och återskapar genuskategorier 

(Goffman, 1979; Nixon, 1996).  

Konsthistorikern John Berger hävdar i sin ”Ways of seeing” (1972) att sättet att 

framställa maskulinitet och feminitet har kopplingar ända till klassiska målningar och att dessa sätt att 

illustrera genus kan ses som en visuell bestämmelse både i traditionella målningar och samtida 

reklambilder (jmf Bordo, 1999; Ekman, 1998). Kvinnornas roll i dessa avbildningar är att de visas 

upp, till synes passiva, och att deras framgång klassas efter hur de ser ut och uppträder, oavsett sin 

samhällsposition. Eftersom kvinnorna är medvetna om att de är betraktade uppför de sig även där 

efter, och i och med detta gör de sig samtidigt själva till ett objekt och en anblick. Det klassiska 

västerländska sättet att framställa män är i sin tur genom handling, då de allt som ofta gestaltas som 

upptagna av vad de än är inblandade i, samt varandes omedvetna om att de har en betraktare (Berger, 

1972; Hirdman, 2002). Aktivitet är därför något som starkt kopplas ihop med manlighet, och männens 

varande bedöms av vad de gör eller vad de kan tänkas prestera. Ytterligare ett kännetecken för mannen 

är att han även ter sig kontrollerad, både över sin kropp och över sitt sinne (Ekman, 1998; Rohlinger, 

2002). Olika maktassociationer i bilderna ger, liksom det fokus på prestation som ges i reklamen, en 

anspelning till den fysiska, tekniska och ofta ekonomiska överhet, som män förväntas ha. Idag har 

dock män en större möjlighet att röra sig över de traditionella fälten och kan med rätt attityd och stil 
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fungera på flera offentliga plan. Även om han ofta utmålas som verksam, lämpligen i en framstående 

yrkesroll, kan han nuförtiden även gestaltas i rollen av en fader eller lagandes mat.  

Motsatsparet av maskulin aktivitet och feminin passivitet kan dock ifrågasättas och 

Susan Bordo menar i ”The male body” (1999) på att kvinnors varande är de facto att agera, då de 

uppför och beter sig medvetet eftersom de hela tiden är reflekterande om att de blir betraktade. Detta 

kopplar hon även till det förväntade sexuella beteendet män och kvinnor emellan och hävdar att den 

traditionellt sett kvinnliga passiviteten, som uttrycks genom flirtande och inbjudande, de facto är en 

akt av handling. Detta menar hon kan likställas med den mer manliga förväntningen av 

initiativtagande och sexuell prestation (Ibid, 1999). Sett ur denna synvinkel så skulle dualismen aktiv-

passiv kunna betraktas som meningslös och t o m falsk. 

Den manliga blicken 

Vår sociala omvärld har länge varit uppbyggd kring en androcentrism, d v s att den utformats utifrån 

mäns villkor och värderingar, vilket fått kvinnan att framstå som underordnad (Gemzöe, 2006). Detta 

har präglat det sätt på hur kvinnor betraktats och avbildats historiskt och därigenom visuellt skapat en 

kodning för hur den manliga blicken ser på det kvinnliga objektet (Berger, 1972). Denna kodex kan 

dock även beröra andra maktpositioner än kön, såsom t ex klass och etnicitet (Nixon, 1996). Genom 

att sätta fokus på denna genusifierade blick, samt genom att göra en åtskillnad på identifikation och 

njutning av att se på ett objekt, kan vi se hur uppfattandet av genus är tids - och platsbetingat.  Denna 

historisering illustrerar Sean Nixon med att visa hur det mansdominerade fältet över visuell teknik 

kom att sätta sin prägel på fotograferandet (Nixon, 1996). Berger gör i sin tur en jämförelse mellan 

reklam och antik konst, vilket även det ett område där konstnären av tradition varit manlig (Berger, 

1972). Betraktar vi alla dessa bilder ser vi hur den manliga blicken dominerar i dem och hur de 

illustrerar ett binärt könstänkande, i kombination med en heteronormativ framställning.  

Exponerade män 
Dominansen av den manlige blicken har alltså haft som konsekvens att den kvinnliga kroppen 

objektiverats i dess olika avbildningar. Det som dock hänt under de senaste decennierna är att även 

den manliga kroppen kommit att mer och mer objektifieras i massmediala sammanhang (Bordo, 

1999). Framställningen av dessa bilder på män har kommit att kallas för ”den nye mannen” (se t ex 

Nixon, 1996), eftersom dessa i stor utsträckning kommit att skilja sig från den tidigare reklamen 

genom att den manliga kroppen exponeras i en allt mer erotiserad form.  

Den nye mannen; konsumenten 

Ett perspektiv på anledningen till den ökade exponeringen av män är att kommersialismen i sin jakt på 

nya konsumenter breddat skönhetsområdet till att inbegripa även mäns kroppar (Rohlinger, 2002). 
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Nixon (1996) kopplar ihop framväxten av den nya mannen med uppkomsten av manligt 

modefotografi, d v s bilder bestående av manliga modeller som visar upp herrkläder. Dessa bilder har 

enligt Nixon gett oss helt nya koder för hur vi kan betrakta den manliga kroppen, vilket innebär att de 

öppnat upp för att framställa maskulinitet i samband med traditionella kvinnliga attribut och förbjudna 

kvinnliga beskaffenheter.  

Tillkomsten av mode- och livsstilsmagasin riktade till män har gett en plattform för att 

exponera dessa bilder och då har även modeintresset, från att ha varit en strikt kvinnlig sfär, kommit 

att även inbegripa män (Bordo,1999; Entwistle, 2004; Nixon, 1996; Rohlinger, 2002). Även hud, hår 

och kroppsvård har blivit stående inslag i dessa herrmodetidningar och bilderna i dessa magasin är helt 

enkelt en maskuliniserad variant på dem som återfinns i damtidningar specialiserade på mode som 

konsumtion. Reklammakarna har alltså agerat för att utöka mäns konsumtionsvanor och -varor genom 

att legitimera den manliga skönheten, men har även samtidigt slått ett slag för den manliga friheten. 

Maskuliniteten har i sammanhanget kommit att utmålas som något som uttrycks genom makten att 

kunna välja, men även genom att produkterna som ska köpas utmålas som en förlängning av 

användaren. Dessa bilder av den nya mannen exponerar oftast mannen som ung och muskulös, som ett 

objekt som inbjuder till att bli betraktad och begärd av både kvinnor och andra män (Rohlinger, 2002). 

Bilderna är alltså framtagna för att tillfredställa en dubbelriktad konsumentgrupp. Estetiskt har den 

bisexuella dragningskraften idag slagit igenom inom reklambilder, och att hel- eller halvnakna män 

syns på bilder i det offentliga ses inte längre som något anmärkningsvärt. Detta indikerar på att den 

estetiska uppskattningen och uppvisandet av den manliga kroppen, som tidigare förpassats åt 

homosexuella och svarta män, nu brett ut sig till en konsumtionskultur som även riktar sig till vita 

heterosexuella män (Entwistle, 2004 ). 

Den nya mannen; den homosexuelle 

Deane A. Rohlinger visar i sin artikel ”Erotizicing men” (2002) å sin sida på hur den samtida 

reklamens sexualiserade utformning växt fram ur förändrade samhälleliga och kulturella värderingar i 

USA (samt i resten av västvärlden (egen anm.)). Hon kopplar frågan till den homosexuella 

frihetsrörelsen och visar på hur den grupperingen allt sedan 1960-talet lyckats förändra 

framställningen av män. 

Fotograferandet har ju historiskt varit mansdominerat och i sammanhanget kan det 

relateras till hur reklamvärlden länge varit dominerad av homosexuella män, mer specifikt av 

designers, stylister och fotografer som i sitt arbete skapat sig ett sexuellt objekt (Bordo,1999; 

Entwistle, 2004; Rohlinger, 2002). Enligt Rohlinger (2002) är den homoerotiska blicken på den 

manliga kroppen vad som i själva verket skapat den nya mannen och koderna för den nya manliga 

estetiken. Dessa har sedan överförts till masskulturen med hjälp av de homosexuellas positioner inom 

reklam- och modeproduktion, vilka på det sättet tillfört nya ideal, utmanat könsskillnaderna och de 
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samhälleliga stereotyperna av vad en riktig man är. Författaren visar dock på hur lanserandet av dessa 

homoerotiska bilder sett olika ut genom årtiondena, beroende på samhällsklimat, tillika den allmänna 

acceptansen av livsstilen och homofobins utbredning. Exempelvis kan vi se hur företag på 1990-talet 

började öka bevakningen på den homosexuella livsstilen och sedan sträckt sig till användandet av gay-

ikoner i sin marknadsföring. En kompromiss inför homovärlden har dock ofta varit att marknaden valt 

att kommunicera till den homosexuella konsumentgruppen genom koder inom mer allmänriktad 

reklam. Detta har möjliggjort ett sätt att nå gruppen utan att för den delen väcka anstöt hos den 

heterosexuella majoriteten. Renodlade homosexuella bilder ses fortfarande som tabu och förekommer i 

princip aldrig, förutom möjligtvis i media riktat direkt till den grupperingen. Sexuellt dubbeltydiga 

bilder av män, riktat till mångsidiga målgrupper, kommer förmodligen vara något som reklammakare 

väljer att hålla sig till tills de får goda indikationer på ytterligare förändringar i samhällsklimatet. 

Inflytandet från de homosexuella inom media-kulturen har alltså förändrat villkoren inom denna sfär, 

men inom frihets- och rättighetsfrågor har de ännu inte lyckats få samma betydande positioner.  

Reklam som maktfaktor 
I detta arbete har jag utgått från herrmodetidningar och Karin Ekman diskuterar i sin bok ”Var så god 

– makt, kön och media” (1998) liknande tidskrifter och menar att denna sortens media bl a har rollen 

att fungera som identitetsmarkörer. Hit kan den givna målgruppen vända sig för att hitta något att 

identifiera sig med, om det så är konsumtionsvaror, ideologier eller världsåskådning. Dessa tidningar, 

och därigenom reklamen som återfinns i dem, har således makten att skapa behov. De kan även skapa 

attityder, sätta trender och informera, menar Ekman.  

Sociologen Jonathan E. Schroeder menar på att: ”Reklam är ett representationssystem 

som producerar mening långt utöver de marknadsförda produkterna, tjänsterna eller märkena själva. 

Genom att behandla reklambilder som kulturella artefakter blir det möjligt att koppla dem till mer 

övergripande meningsskapande kulturella koder. I själva verket är det så att reklambilder i sig själva 

används för att uttrycka identitet inom kulturella diskurser” men är egentligen ”… en iscensättning, en 

konstruktion” av dessa (Schröeder, 2004:76). I en performativ förståelse kan en bild t ex skapa och 

iscensätta kategorier som män och kvinnor då den använder sig av stereotyper som redskap för att 

fixera och upprepa vad som räknas som maskulint kontra feminint (Butler, 1999; Ekman, 1998). Detta 

är möjligt eftersom stiliseringarna är uppbyggda kring redan existerande idéer och attityder om genus, 

vilka de sedan idealiserar och upprepar som kategorier. Genom denna stereotypisering blir därför 

reklamen ett medium som i högsta grad använder sig av framställningar där maktojämlikheter når sin 

kulmen. På detta sätt kan reklambilder ses som en produktiv del av en bredare samhällelig 

maktstruktur. 
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Metod 

Jag har i denna uppsats valt att göra en kvalitativ innehållsanalys, inriktad på feministisk bildanalys. 

Som teoretisk ansats använder jag mig av förståelsen av bilder och genus som sociala och strukturella 

konstruktioner, vilket är en tolkning som jag operationaliserar genom att titta på reklambilderna som 

performativa. I detta avsnitt gör jag en genomgång av metodiken, varefter jag avslutningsvis 

presenterar mitt urval. 

Kvalitativ innehållsanalys med sociologisk ansats 
I metodboken ”Textens mening och makt” (2005) påpekar Bergström och Boréus att innehållsanalys 

mycket väl lämpar sig för studier där vi vill komma åt innebörden av det vi studerar. I mitt fall vill jag 

se på vad reklambilderna egentligen säger om maskulinitet och använder mig då av en kvalitativ 

ansats. Denna kan i förlängningen bli till en tolkningsfråga, vilket är något som jag diskuterar vidare 

längre fram i kapitlet. Innehållsanalysen är ofta använd inom forskning kring massmedia, vilket även 

det faller väl med mitt upplägg. Denna sorts analys eftersträvar att hitta saker som är ”manifesta inslag 

i texter, dvs. sådant som uttrycks explicit. Men sökandet av manifesta inslag kan också användas för 

att komma åt det inte fullt utsagda”(Ibid, 2005:45). Hur något framställs, och om det laddas positivt 

eller negativt med vissa anspelningar, uttrycker även en sorts värdering.  

Bild och makt som social konstruktion 

Traditionella teorier om bilder har ofta framhållit bildens ”inneboende” karaktärsdrag och egenskaper. 

Ett annat synsätt är att istället betrakta bilder ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, där vi ser till en 

mer subjektivistisk sida av bilden och där vi fokuserar på ”tänkandet kring bilden” (Aspers, 2004:66). 

Patrik Aspers menar att det ur ett sociologiskt perspektiv är viktigt att veta hur skapelseprocessen sett 

ut för att kunna öka förståelsen för bilden och föreslår en fenomenologisk ansats i denna sorts analyser 

då vi fokuserar på bilden som en social konstruktion. Hans ansats innebär att vi måste se till den 

”intentionalitet, dvs. den mentala riktadheten hos de aktörer som tillverkar och konsumerar bilder” 

(Ibid, 2004: 59). Enligt honom bör det alltså ske en studie av produktionen och receptionen av bilder, 

eftersom de som står bakom bilderna har influerat deras utformning, vilket sedan är vad som analyser 

av dem baseras på. Aspers menar således att vi måste ta i beaktning det enskilda subjektet, som genom 

att vara verksam kan ta in egenintressen, som kan påverka bildernas utformning. Jag menar dock på att 

bilder inte blir till genom den enskilda människan och inte heller endast utifrån den visuella kultur som 

producenten, i detta fall exempelvis fotografen, är införlivad i. Istället för att lägga tyngd på den 

enskilde aktören argumenterar jag här för att vi ska inta en position där vi ser till text, bilder och 

fotografier som skapade utifrån bredare samhälleliga strukturer och sociala regleringar. Vi kan se hur 
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även Aspers kopplar till hur bilders uppbyggnad och mening sker på en kollektiv nivå då han relaterar 

till hur det i mode och reklamvärlden finns många aktörer i framtagningen av en bild. Dels så är det 

teamet som medverkar vid själva fotograferandet, men vi kan se hur det kollektiva förloppet för 

skapandet av reklambilder och deras innehåll även innefattar en beställare, vilket ofta är ett företag 

med en given identitet som sätter begränsningar för innehållet. Likaså har olika medier och tidningar 

olika estetiska ramar vilket påverkar den konstnärliga friheten över bilden. Jag ser det som att vad 

Aspers gör är att han beskriver hur bilder blir till inom en micro-kultur, men att han väljer att inte 

placera ut den kulturen i ett större strukturellt maktperspektiv.  

När det kommer till reklam anser jag att det inte går att separera på bild och text, 

eftersom de båda har en väsentlig roll i skapandet av mening och förståelse av annonsens budskap. Det 

går att se det som att reklamen använder sig av ett eget språk, som i denna aspekt inte begränsas till 

talet, utan innefattar den meningsbyggande struktur som ger bilden en specifik förståelse när vi 

konsumerar den (Bilton m fl, 1996). Detta gör att jag valt att ha en språkstrukturell ansats i analysen 

och därigenom knyta an till hur makt fungerar i form av just språk och i praktiken av denna. Michel 

Foucault (2002) diskuterar makt som ett både konstruktivt och produktivt fenomen, som skapar nya 

sätt att tala om saker och då även framkallar nya kategorier människor. Makten i Foucaults ögon sker 

på en strukturell nivå och är således mer inriktad på kollektiv och inte direkt på individer. Som 

individer äger vi således ingen makt, utan vi blir istället den position varigenom makten gestaltas. 

Makten kan utvecklas i förbindelser mellan människor och medför möjligheter för en del individer, 

och begränsningar för andra. Genom detta kan vi även se det som att diskurser fungerar som instanser 

av makt, då de är reglerande av vad som får komma till uttryck inom dem. 

Tolkningsfråga 

I analyser av detta slag handlar det i mångt och mycket om olika tolkningar som kan göras utifrån 

källmaterialet. Innebörden av bilderna förstås och tolkas utifrån andra redan etablerade bilder, texter 

och fixerade betydelser som den kopplas samman med. Detta innebär att innehållet har en 

utgångspunkt i en social ”ordning” och en diskurs som den resulterar från (Bergström och Boréus, 

2005). Aspers menar även han att ”förståelse av bildbetraktande och därmed bild, uppstår genom att 

uppmärksamheten främst riktas mot bildbetraktaren, och därmed från bilden. Man bör beakta att 

bilden får sin mening i sociala processer, och det är inte bilden ” i sig” som äger mening, snarare är det 

hur bilden tolkas som avgör dess mening” (Aspers, 2004: 67). Vi kan alla i grunden ha en gemensam 

syn på vad en bild föreställer, d v s se aspekter som innehar olika grader av stabilitet, att den t ex 

avbildar en man och en kvinna, vilka står mot en svart bakgrund. Detta kan ses som en sk gemensam 

tolkningshorisont. Andra, såsom kläder, bildvinkel, stil, poser och gester kan istället berätta för oss 

vilka sociala konstruktioner som är givna vid bildens tillkomst. Aspers menar på att det 

socialkonstruktivistiska perspektivet leder till att ”vissa bildkonventioner är mer djupt rotade än andra” 

(Ibid, 2004:69). Ett typiskt exempel är de stereotyper med vilka vi illustrerar kön och därigenom ger 
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dem mening. Författaren hävdar dock att även dessa förändras med tiden. Exempelvis får en bild från 

60-talet föreställande en hemmafru en annan mening idag än då, eftersom även menings- innebörden 

(av kvinnorollen, hemmet, bildens estetik etc) har förändrats med tidens gång. Aspers menar därför att 

bilden blir ”en perspektivanalytisk reflektionsyta” (Ibid, 2004:70) och att den ur en sådan synvinkel 

möjliggör en analys av betraktarens perspektiv. Jag instämmer i Aspers syn på att det inte är själva 

bilden som förändrats, utan betraktarens seende och tolkning av den. Utifrån hur saker och ting 

framställs på bilden så kan också vi ha olika funderingar och tolkningar kring den. Detta innebär alltså 

att det kan finnas flera syner och analyser av en bild, varav ingen kan sägas vara den enda rätta. Den 

feministiska synen är en tolkning, och den är av vikt då den sätter fokus på maktrelationer och hur de 

reproduceras. 

Bildanalys 
Ett vanligt förfaringssätt i analyser av bilder och fotografier är att börja med en beskrivning, vilken 

alltså föregår tolkningen. Detta innebär att man med ord skildrar en bild och med hjälp av beskrivande 

detaljer sedan utvecklar tydningen av den (Schroeder, 2004). Jag börjar därför presentationen av 

bildanalysen med en grundlig närläsning av reklambilderna. Detta innebär att jag gör en noggrann och 

detaljerad textmässig återgivning av bildinnehållet. Denna beskrivning leder sedan till vissa 

kategoriseringar och tematiseringar utifrån innehållet. Dessa teman åskådliggörs sedan och diskuteras 

närmare utifrån både materialet och befintlig teori.  

Semiotiken, som är en vetenskap som sysslar med analyser av tecken, sällar sig till 

strukturalisterna på det viset att den har utvecklat synen på bilder och fotografier som språk och menar 

på att dessa kommunicerar mening genom användandet av koder (Hirdman, 2002). I analysen 

använder jag mig delvis av semiotisk metod då jag ser till hur vissa tecken i bilderna kan ses vara 

kopplade till maskulinitet. Det går även att dra en parallell från reklambilder till ritualer och Goffman 

menar att reklam fungerar likt dessa genom att använda sig av vissa välkända symboler, vilka 

innehållsmässigt kan stå för hierarkier eller olika värderingar som är centrala i ett samhälle. I sitt verk 

”Gender advertisements” (1979) illustrerar Goffman även hur män och kvinnor framställs med olika 

sorters visuella kodningar i reklambilder. I sitt material lyfter han fram sex teman där dessa skillnader 

synliggörs och han visar även på hur framställningen av dessa olikheter bidrar till underordningen och 

objektiveringen av kvinnor. Till att börja med diskuterar han framställningar av ”relative size” (relativ 

storlek), där det framkommer att sociala hierarkier konstrueras på bild genom att den överordnade 

positioneras som större eller längre än sina medmänniskor. I ”the feminine touch” (den feminina 

beröringen) identifieras olikheter i hur män och kvinnor använder sina händer för att röra vid saker och 

där kvinnors beröring framställs som smekande och rituellt, medan det manliga vidrörandet är mer 

praktiskt genom att det greppar, manipulerar eller håller. Kategorin ”function ranking” (roll rankning) 

fokuserar på hur män framställs i de verkställande och instruerande rollerna när det kommer till 
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åtaganden av olika sort. Bilderna som berör ”The family” (familjen) visar symboliskt, genom 

positioneringen av dess medlemmar, på dess sociala mönster och där män, kvinnor och barn utmålas 

ha skilda roller i sina intersociala relationer. ”The ritualization of subordination” (underordningens 

ritualisation) visar hur män och kvinnor genom olika kropps- och huvudpositioner, ansiktsuttryck, 

blickar, placering i rummet e t c utmålas ha olika sociala positioneringar och där framför allt den 

kvinnliga underordningen statueras. Slutligen har vi kategorin ”lisenced withdrawal” (licensierat 

tillbakadragande) som visar hur kvinnor i större utsträckning än män utmålas i situationer där de 

framställs som hjälplösa i form av att de är engagerade i en mental bortdrift, t e x i förskräckelse eller 

häpnad. Även bortvända, drömmande blickar blir ett sätt att försätta sig utanför det sociala 

sammanhanget, och som även kan användas som ett skydd mot andras värderande blickar. 

Reklamen använder sig alltså av koder för att kommunicera mening och gör det ofta 

genom att stilisera genus. I genomförandet av min analys har jag tagit fasta på detta och har i min 

dekonstruktion valt att illustrera olika maskuliniteter i form av stereotyper. Detta innebär att jag i 

analysen ser till vilka maskulinitetstyper som dominerar inom parfymreklamen och för att förankra 

kategori indelningen i redan existerande forskning har jag valt att relatera den till Rohlingers (2002) 

studie av hur män avbildas i reklambilder i herrmagasin. Genom en kvantitativ genomgång av de 5 

mest spridda, USA-baserade tidningar riktade till herrar hittade hon i reklamsammanhang 9 olika 

framställningar av män. Dessa kategorier utkristalliserade hon utifrån ett kodningsschema baserat på 

iakttagelser av tre olika sorter; dels en historisk analys över maskulinitet, dels maskulinitets typer 

framtagna av LaFrance samt Goffmans diskussion om genusifierade kroppskoder. De olika 

manstyperna som Rohlinger menar framkommer inom reklam är: hjälten, friluftsmannen, den urbana 

mannen, familjemannen/uppfostraren, familjeförsörjaren, arbetaren, den erotiska mannen, 

konsumenten och den overksamme mannen (Ibid, 2002:66). I reklamen får de olika typerna sina 

”identiteter” genom användandet av olika symboler. I korthet så får hjälten sin roll genom sin 

stjärnstatus inom sport, politik, affärer eller militären. Friluftsmannen är positionerad erövrandes en 

vild omgivning, familjemannen är aktiv i en fadersroll eller som tränare, försörjaren överblickar eller 

styr över sin familj och arbetaren är engagerad i en professionell roll. Konsumenten vill använda den 

annonserade varan eller är en nöjd brukare av den, medan den urbana mannen är klädmedveten och 

visas upp åtnjutandes av storstadens nöjesutbud. Den overksamme mannen kan vara helt inaktiv, men 

kan även återges i en lätt rekreationell aktivitet, så som t ex spelandes tv-spel eller turistande. Den 

erotiska mannen har en sensuell framtydning, om han så är positionerad ensam eller med andra 

modeller. Han kan ses inta en sexuell pose eller så är hans genitala område en fokuspunkt i annonsen 

(Ibid, 2002). 
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Urval 
Urvalet av reklambilder skedde genom att jag gick till Kungliga Bibliotekets arkiv i Stockholm och 

letade där fram nutida, svenska magasin som riktas specifikt till modeintresserade män. De magasin 

som fanns inom denna genre var: DVMan (”Tidningen för män som vill se bättre ut”), King 

(”Modemagasinet för män”) samt Magazine Café (”Den moderna mannens bästa vän”), vilka därmed 

utgör underlaget för mitt urval. Dessa är alla s k livsstilsmagasin, och innehåller förutom modeinslag 

även diverse reportage som kan tänkas intressera målgruppen. Av dessa är DVMan den som 

innehållsligt mest håller sig till mode, medan King presenterar en mer blandad kompott. Magazine 

café har den ”grabbigaste” chargången och har även inslag av lättklädda kvinnor.  

  För vardera av dessa tidningar valde jag att fokusera på 2008-års utgivna nummer, 

vilket gav totalt 28 stycken magasin. Denna begränsning gjorde jag för att få ett specifikt tidsintervall 

för min studie, samt för att jag ansåg det vara ett lagom stort material att bearbeta i uppsatsen. Allt 

som allt fann jag i materialet 108 stycken reklambilder för herrparfym. Dessa i sig saluförde 23 olika 

parfymer. Utifrån dessa har jag valt att endast ta med reklam som det förekommer personer på, vilket 

ger ett bortfall på 10 bilder, och därmed de 3 parfymer som dessa saluför.  

Jag delade in alla bilderna efter Rohlingers schema över manstyper och fann att i mitt 

material representerades 4 av dessa. Kategorierna som förekom i de 98 bilderna var, i procentuell 

storlek av det totala antalet; friluftsmannen (31%), den urbana mannen (25%), den erotiska mannen 

(24%) samt den overksamme mannen (20%). Utifrån de 20 olika parfymannonserna som dessa 

representerar har jag valt att plocka ut och göra djupanalyser av de 9 mest frekventa bilderna. De 

utvalda reklambilderna var alltså de vanligast förekommande då vardera av dem figurerade från 5 upp 

till 14 gånger i materialet. Analysen kom därmed att inbegripa: två friluftsmän, tre urbana män, två 

overksamma män och två erotiserade män. Fördelningen av antalet bilder för varje kategori (d v s att 

det är just tre bilder för den urbana mannen, även om han procentuellt förekommer mer sällan än 

friluftsmannen som bara har två bilder) har att göra med att exponeringen av olika bilder inom varje 

kategori skiftar. Friluftsmannen har t ex totalt sett fem varianter i hela underlaget, men dessa är mer 

ojämnt fördelade när de kommer till frekvens än t e x den urbana mannen som skyltar hårdare med alla 

sina tre varianter. Att jag stannade vid just detta antal har att göra med att jag efter genomgången såg 

att urvalet hade en hög representationsfaktor för de andra bilderna i sina kategorier och att jag anser att 

även om jag skulle ta med ytterligare bilder från vardera av grupperna så skulle det inte tillföra mycket 

till analysen, då de i mina ögon är mycket snarlika i sin utformning. 

Jag fann att det bitvis var svårt att placera ut bilderna i kategorierna, då de stereotypa 

framställningarna av män överlappar varandra, exempelvis kan en friluftsman även bära tecken för den 

erotiska mannen. I dessa fall avgör den i mina ögon mest framträdande egenskapen kategoriseringen. 

De interagerande manstyperna håller sig dock inom de 5 kategorier som finns med i analysen och jag 
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upplever att problemet därför knappt är av någon större vikt. Möjligtvis skulle det påverka studiens 

reliabilitet, då en annan avkodare skulle kunna få en mindre avvikelse i sitt resultat över de 

procentuella talen inom de olika manskategorierna. Rohlingers forskningsresultat visar på att 

framställningen av män i reklam är olika beroende på vilken sorts magasin det handlar om (Rohlinger, 

2002). Det kan vara att mitt resultat hade blivit ett annat om jag använt mig av herrtidningar med en 

annan profil än mode, så som t ex Slitz eller Fib Aktuellt att utgå ifrån. I de tre magasin jag använt mig 

av är det i princip samma bilder som återfinns i dem alla, om vi ser till hur specifika bilder är fördelade 

över de olika numren. Detta innebär att de har en lika stor andel av friluftsmän, erotiserade män e t c 

representerade i sig. Som helhet innehar dock DVMan den kvantitativt minsta delen av den totala 

mängden parfymreklam, vilket dock har sin naturliga förklaring i det mindre antalet nummer som 

utkom under det aktuella året, jämfört med de andra två tidningarna. Jag är medveten om att jag med 

ett så pass begränsat material inte kan eftersträva att generalisera utifrån min analys, men antalet är 

ändå så pass stort att det kan gå att hitta mönster i det. Det är därför intressant att se på vad just dessa 

bilder förmedlar, då de ingår i ett sammanhang, där vi kan anta att de bidrar till en bild av manlighet 

som sedan lever vidare i samhället. 

Analys 

I detta avsnitt presenterar jag de utvalda reklambilderna en och en, indelade efter de olika 

manstyperna. Varje bild börjar med en textmässig återgivning av annonsen, vilken sedan följs av en 

analys. 
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Friluftsmannen (the outdoorsman)  
 

 

ur DVMan Vår -08 

Davidoff Adventure 

I denna reklam halvsitter/halvligger en ensam vit man (i detta fall Ewan McGregor) tillbakalutad mot 

sin väska, uppenbarligen vilandes efter att ha åkt på sin motorcykel i det bergsmassiv som, 

tillsammans med fordonet, ses i bakgrunden på bilden. Mannen är klädd i blåjeans och lång- och 

kortärmad t-shirt, med en vit skarf lite vårdslöst knuten runt halsen. Händerna har han vilandes över 

sitt skrev. Han är blåögd, rufsigt mörkblond och orakad, och utstrålar en bestämdhet, trots sin lite 

friare kroppshållning. Uppe i högra hörnet står parfymens logotyp ”Davidoff Adventure” och själva 

parfymflaskan är positionerad under den, i nedre hörnet, vid mannens ena ben. Bredvid, till vänster 

om den, finns texten: ”The new fragrance for men” skrivet i vitt.  

Friluftsmannen framställs ofta inom reklam som ”erövrandes antingen naturen eller 

vilda djur, eller åtminstone fåendes kontroll över ett företrädesvis vilt landskap” (egen översättning) 

(Rohlinger, 2002:66). Vi kan se att denna bild iscensätter den manlige kroppen som en förening av 

kolonialt ursprung och den egna samtiden. Enligt Connell kan det ha varit de första conquistadorerna 

som var ”den första grupp som definierades som en maskulin kulturtyp i modern mening” (Connell, 

1996:185). Bilden ger en känsla av självklarhet, att detta är denna vita mans element, att han är en 

erövrare som tar ny mark i besittning. Han har kontroll över sin omgivning och motorcykeln är det 

redskap han använder för att utöva detta. Det omringande landskapet kan även i sammanhanget 

associeras till en kvinnlig kropp, som ligger där att förfogas över.  
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Bilden kan ses symboliskt spela på de traditionella motsatsparen mellan manligt och 

kvinnligt: aktiv - passiv, överordnad – underordnad, kultur - natur, offentlig - domesticerad, oberoende 

– beroende e t c (Gemzöe, 2006).  Manligheten byggs upp genom att vara kvinnlighetens motsats, 

oavsett om det feminina finns representerat på bild eller inte. Det maskulina blir till genom att utesluta 

det feminina: mannen framställs som aktiv, fri att röra sig i världen och överordnad naturen, d v s 

innehavandes sådana kvalitéer som kvinnor inte förväntas inneha. Namnet ”Adventure” (Äventyr) 

hänvisar också till aktivitet, spänning, energi och nya erfarenheter d v s sådana saker som i högsta grad 

har att göra med handlingskraft, vilket traditionellt utmålas som en typisk manlig egenskap. 

Att mannen på bilden är en känd skådespelare är inte oviktigt i sammanhanget 

(Shroeder, 2004). Celebriteter och stjärnor av olika slag får ofta stå som stilikoner, de är idoler vars 

livsstil positionerar dem i en överordnad statusposition i samhället. Maskiner, och framför allt 

motorfordon av alla de slag, kan även de ses som ett attribut till ett mönster av hegemonisk 

maskulinitet, som här framställs som en normerande vithet, positionerad som dominerande över 

naturen och omgivningarna.  

 

 

Ur King Aug -08 

Davidoff Cool water 
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Här ser vi en man som står i förgrunden av ett turkosblått vatten. Bilden är beskuren strax under 

mannens ljumske och fokus ligger på hans vältränade torso. Vattendroppar rinner ner från hans kropp 

och hans blick ser bort till höger, bortanför kameran. Mannens ansiktsuttryck är lite frågande/letande, 

allvarligt med en halvöppen mun, som att han ska till att säga eller ropa något. Bakgrunden består av 

det solkyssta vattnet, med svarta klippor högst upp vid horisonten. Rakt nedanför mannens navel står 

texten ”Power of cool” i stora vita bokstäver. I högra övre hörnet står produktnamnet ”Davidoff”, 

varunder namnet ”Cool Water” står i kursiv stil. Under detta står det sedan ”Featuring Josh 

Holloway” i något mindre text. Längst ner till vänster står parfymflaskan som är blå med svart kork, 

även den helt nedstänkt med vattendroppar. 

Här är en bild där mannen framställs mitt uppe i en aktivitet. Friluftsmannen bemästrar 

en till synes vild omgivning och i detta fall ges han även en erotisk framtoning då han står i bara 

badbyxor och exponerar sin överkropp (Rohlinger, 2002). Den våta, muskulösa kroppen i kombination 

med hans ställning ger oss intrycket att han sekunden innan stigit upp ur det vågiga vattnet, vilket i sin 

tur för tanken till havsguden Poseidon. Genom denna association och iscensättning framställs mannen 

som ståendes över naturen.  

Texten ”The power of cool” (”Svalkans makt”) ramas in av mannens genitala område 

och hänsyftar även den till kraft och styrka. Genom associationen till svalka, vilket kan ses 

symbolisera sinnesro och lugn, men även genom det engelska ordets andra betydelse av häftighet och 

attityd, så framställs mannen som kontrollerad över sig själv och sin omgivning. 

Josh Holloway, vilket modellen tillika välkände skådespelaren heter, ger med sin 

stjärnstatus en extra dimension till bilden. Genom sin roll av offentlig och igenkännbar person lotsar 

han in publiken i annonsen och bistår tolkningen (Berger, 1972; Goffman, 1979; Schroeder, 2004).  
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Den urbane mannen (the urban male)  
 

 

Ur Magazine Café Juli -08 

Versace pour homme 

I denna annons möter vi en festklädd man och en naken kvinna. Bildens fokus och centrering ligger på 

den upprätte vite mannen, som tittar rakt in i kameran. Han har kvinnan framför sig på vänster sida 

och hon luktar på honom, alternativt kysser honom, vilket gör att hennes ansikte döljs. Kvinnan har 

sin ena hand sensuellt på mannens hals, samtidigt som även han håller om hennes huvud med båda 

händerna. Mannen är klädd i en ljus kostym, med uppknäppt vit skjorta och har även en tredagars 

skäggstubb samt ett lite längre, bakåtkammat hår. Hans läppar är stora och plutande, samt något 

särade. Kvinnan är långhårig, hon har en ring på ett finger, annars är hon tillsynes helt naken då vi 

ser henne i profil från sidan. Bilden går i skuggnyans, med ljussättning på mannens ansikte och hals, 

samt på kvinnans kind och axel. Bakgrunden liknar en lounge, med vita draperier och mörkt 

möblemang. Det är oklart huruvida kvinnan sitter/ligger i mannens knä, eller om de befinner sig i en 

soffa. I undre höger hörn finns den ljusa, blåaktiga parfymflaskan, med silver detaljer. Parfymens 

namn, dito fabrikörens, framlyfts bredvid i stora vita bokstäver ”Versace”. Varunder det på två rader 

står i något mindre text ”pour homme” och ”the new fragrance for men”. 
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Vi kan se att uppbyggnaden av denna bild är normativ, både när det gäller 

könskategorier och det sätt som den arrangerar heterosexualitet. Mannens ansikte är individualiserat, 

medan kvinnas ansikte blir idealiserat då vi inte kan se hennes ansiktsdrag. Detta iscensätter 

föreställningar om skillnader i kön och genus. Betoningen av olikheterna gestaltar tankarna om att 

könen är separata, komplementära och stadiga kategorier (Steorn, 2006). Detta understryks även av att 

kvinnan är naken och hennes funktion reduceras i sammanhanget till att vara en kropp, ett attribut som 

skapar den riktiga mannen.  På detta sätt kan vi se hur det feminina definierar det maskulina och att 

mannen blir till i sin relation till en kvinna (Hirdman, 2002).  

Med utgångspunkt i Connells tankar om en hegemonisk maskulinitet kan vi i den här 

bilden se att den förmedlar regeln om obligatorisk heterosexualitet. Möjligheten till homoerotisk lust 

ses som avlägsnad från maskuliniteten, och därmed befästs heteronormativiteten (Connell, 1996). 

Mannen är den som är dominant, har kontrollen och med det signalerar han sin potens. Med sin blick 

inbjuder han betraktaren att bli deltagare i detta arrangemang, att ta hans plats och det kan göras 

genom parfymens dragningskraft. Mannens frihet, som i detta fall handlar om valet att använda sig av 

lyxvaror och/eller kvinnor, handlar om makt. I denna bild framställs valet även genom känslan av 

kapitalkraft medels den glassiga ytan, och därmed blir maskuliniteten även till en klassfråga (jmf 

Berger, 1972). 

I bilden är den kvinnliga beröringen smekande, medan den manliga är betydligt mer 

manipulerande, vilket framhävs av att han håller ett ordentligt tag om kvinnans huvud med båda 

händerna. I reklam brukar manliga modeller överlag vara inbegripna i ett aktivt kontaktsbeteende, 

vilket gör dem till subjekt, medan kvinnor har ett passivt beröringssätt, vilket gör dem till 

”ornamentala” objekt. Viset att beröra kan därför ses som en vink om vilket socialt värde vi har som 

människor (Rohlinger, 2002). Även sättet som kvinnan trycker sig intill, d v s kryper in i mannens 

knä, signalerar att han är där för att skydda henne. Detta är något som Goffman kopplar till barnets 

sökande efter skydd i moderns famn, vilket blir till en ritualiserad praktik då den iscensätts av vuxna 

människor (Goffman, 1979). 
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Ur King April -08 

Dolce & Gabbana The One 

Här ser vi en vit man, som står vänstercentrerad på bilden, vilken är beskuren strax under hans 

navelhöjd. Mannen bär en vit uppknäppt skjorta, som framhäver hans muskulatur. Han har 

bakåtslickat hår och ser rakt på betraktaren. Blicken och ansiktsuttrycket, kombinerat med den något 

sneda posen, kan ses som något överlägsen. Bakgrunden, som har en rätt stor roll i denna bild, är 

salongslik. Detta illustreras med ljuskronor och en elegant vägglampa, vilka i kombination med ljusa 

draperier för fönstret, ger ett varmt sken åt bilden. Till höger, i ungefär mitten på bilden, finns 

logotypen: ”Dolce & Gabbana” i vitt med parfymnamnet ”The one” strax under till höger. Under 

denna text återfinns den rätt stora, fyrkantiga parfymflaskan i genomskinnligt glas och svart kork. 

Här har vi en iscensättning av en fashionabel, nutida man. Han har en mode- och 

kroppsmedvetenhet vilket signalerar att han bryr sig om sitt utseende. I bilden är det oklart vem 

resultatet visas upp för, men i västvärlden har vi idag en kroppsestetik och -kultur där en välvårdad 

kropp ingår i en modern mans attityd (Bordo, 1999). Mannens muskulösa kropp ger här även en 

antydan om fysisk kapacitet och aktivitet. Här kan vi se hur bilden spelar på en ritualiserad över- och 

underordning. En upprest kropp och ett högrest huvud är stereotypt för oblygsamhet, överlägsenhet 

och föraktfullhet. En hög social positionering, d v s innehavet av makt och auktoritet, uttrycks ofta i 

bilder genom ”relativ storlek och framför allt höjd” (egen översättning) (Goffman, 1979:28).  Här kan 

vi se hur bildvinkeln lyfter fram detta då mannens huvud är högst upp i linje med bildens överkant och 

ger intrycket av att åskådaren blickar upp på mannen. Även parfymnamnet ”The one” (”Den enda”) 

antyder om att detta, d v s parfymen = mannen, är nummer ett och överhöjd allt och alla. Han är 

således det som skall efterliknas och nås upp till, eller möjligtvis utmanas då han med sin blick i 

princip frågar betraktaren: ”Kan du matcha det här? ” 
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Framtoningen av omgivningen är lyxig, vilket understryks av den nästan guldskimrande 

ljussättningen av bakgrunden, samt av flaskan vars innehåll går i samma färg. Rummet med dess 

salongsliknande atmosfär ger en antydan om social samvaro, vilket är en typisk positionering av den 

urbane mannen (Rohlinger, 2002). I sin helhet ger bilden intrycket av välfärd och en känsla av pengar, 

vilket ger oss ett klassperspektiv då den är situerad i en miljö som inte alla har tillgång till och som gör 

att den utesluter många. Mannens ålder är runt 35-40 år, vilket är en ålder då en man kan förväntas ha 

nått viss framgång och stabilitet både affärsmässigt och på det privata planet. Överlag ger bilden en 

känsla av välgång, vilket ramas in av att modellen Matthew McConaughey är en framgångsrik 

skådespelare.  

 

 

Ur King December -08 

Gucci by Gucci 

Denna bild är uppdelad i två fotografiska sektioner. Den vänstra är en närbild på ett mansansikte som 

ser bort i fjärran. Mannen är vit, korthårig och slätrakad, med sensuellt särade läppar. Den högra lite 

mindre bilden visar samma man, fast i helprofil. Han är klädd i mörk kostym, mörk skjorta och slips. 

Bilden är beskuren så att vi bara ser hans framsida, med en vinkel snett framifrån. Mannen håller med 

sin vänstra hand om sin kavaj, ungefär i höjd med sin egen navel. Bakgrunden på denna bild är ljus. 

Mitt emellan de båda fotografierna står den skinande parfymflaskan och i vänster nedre hörn står 

logotypen ”Gucci by Gucci” på tre rader, i vita delvis kursiverade bokstäver. Under flaskan finns 

texten ”the new fragrance for men”. 
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Denna reklambild föreställer en tillsynes overksam man, som dock är i rörelse. När det 

kommer till kategoriseringen av manstyper går det att få intrycket av att han hör hemma i staden, en 

tolkning som kan göras tack vare hans klädsel. Ser vi så till klädesplaggen kan vi konstatera att 

mannens kostym kan ses som ”en anonymiserande uniform, å andra sidan som en visuellt pregnant 

och anslående dräkt. Dess dubbla signaler har gjort den till en anpassningsbar gestaltning av både 

makt och maskulinitet” (Steorn, 2006:13). Kläderna får här stå som ett sorts tecken för de borgerliga 

männens frihet, som även får bära upp ideologiska, sociala och politiska betydelser. 

Överlag framställs män som formella, oavsett om situationen de är inbegripna i hör till 

det professionella livet eller fritiden. De framställs således som seriösa och identifierbara med sin 

framtoning oberoende av sin klädsel eller situation. Detta kan i sammanhanget jämföras med 

framställningar av kvinnor, vilka kan avbildas spelandes roller och därför även i verkliga livet tas för 

de mindre seriösa (Goffman, 1979). 

Modellen i denna reklambild är James Franco, en aktör känd från Hollywoods röda 

mattor. Genom sin celebritet ger han status till bilden och genom sin närvaro ger han associationer till 

framgång (Shroeder, 2004). För att förstärka parfymens exklusivitet har fabrikören här även använt 

värdet av sitt eget varumärke då namnet ”Gucci” ofta förknippas med lyxkonsumtion. 

Den overksamma mannen (The quiscent man) 
 

 

Ur Magazine Café November -08 
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Kenzo Power 

Denna reklam är uppdelad i två sektioner. I den övre är det ett fotografi där vi ser ett porträtt på en 

vit mans ansikte, som är fokuserat och avbildat snett framifrån. Halva ansiktet är skuggat och han har 

en skäggstubb och vit skjorta. I förgrunden till vänster ser vi en oskarp vit tulpan. Mannen i fråga har 

sin blick snett bortanför publiken/fotografen, då han betraktar blomman med en allvarlig uppsyn. 

Bakgrunden går i vit/grå skala och är väldigt oklar. Den kan ses föreställa ett fönster med gardiner, 

vid vilken en långhårig naken kvinna står med ryggen åt betraktaren. Under den fotografiska 

sektionen finns ett lika stort utrymme i vitt, där vi återfinner parfymflaskan ståendes till höger. 

Flaskan är buteljformad i vit metall och upptar en stor del av platsen. Bredvid till vänster står namnet 

”Kenzo power”, med en infälld vit tulpan mellan bokstäverna O och W. Undertill står texten 

”nouveau parfum pour homme” i något mindre typsnitt. 

Denna bild, anser jag, går stick i stäv med Goffmans idéer om hur mäns blickar 

avbildas. Här ser vi en feminisering av mannen då hans blick vilar på den vita tulpanen. Detta kan 

jämföras med hur kvinnor avbildas som inlåtna i en själslig och drömmande overksamhet, då de låter 

blicken vila i fjärran eller på något objekt istället för att möta betraktarens (Goffman, 1979). Detta 

tillbakadragande erbjuder kvinnorna en både fysisk och psykisk säkerhet från den dominanta, 

överlägsna mannen, som kan, men behöver inte vara kroppsligt närvarande i annonsen. 

I detta fall kan vi istället se hur blomman utmålas som den kraftfulla, vilket understryks 

av att den återkommer infälld i själva parfymnamnet ”Kenzo Power” (Kenzo Kraft/Makt). Mannen 

framställs underordnad parfymen då han med en nästan tillbedjande blick söker sig till Kenzo-kraften, 

för att få förförelsens makt och/eller välsignelse. Men genom att bilden i övrigt är heteronormativ, då 

vi ser en naken kvinna i bakgrunden, behåller mannen ändå sin sociala status. Det är intressant att 

logon är en tulpan då blommor traditionellt förknippas med något feminint, d v s en skör företeelse 

från naturen. Men blommor doftar, liksom parfymen, och det är doftens magi som väcker lusten, vilket 

även understryks av att själva flaskan framstår som en hög upprest fallos.  

Den här bilden har även en sexuell underton då kvinnan avbildas avklädd. Berger 

(1972) menar att kvinnan framställs sådan för att vi njuter av att se på henne, vilket även är en av de 

oskrivna reglerna könen emellan: Män betraktar kvinnor. Nakenheten antyder även tillgänglighet, att 

kvinnan är ett objekt att intas. 
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Ur King Oktober -08 

Gant Silver 

Denna annons visar övre delen på en vit man, med fokus på hans huvud och axelparti. Mannen sitter 

lutad över en reling med huvudet vilandes mot en arm som ligger längst med stången. Hans andra arm 

befinner sig strax under. Mannen är långhårig, har getskägg och en svart t-shirt på sig. Med ett 

allvarligt ansiktsuttryck blickar han bort i fjärran åt höger, och han är till synes försjunken i sina 

tankar. Bakgrunden är vit och himmelsblå. Placerad i nedre högra hörnet av bilden står den 

fyrkantiga parfymflaskan, varvid det står ”the fragrance for men” till vänster om den. Längst upp till 

höger står texten ”introducing Gant silver” uppdelat på tre rader. 

Denna man är kroppsspråkligt avbildad på ett sätt som vanligtvis kopplas till en feminin 

framställning (Goffman, 1979). Med den bortvända, frånvarande blicken kan han uppfattas som ett 

objekt, som i underkastelse ser bort från den dominanta betraktaren. Även den nedåtböjda, 

liggande/lutande posen är stereotypt för underordning då det är en ställning som det är svårt att 

försvara sig ifrån. Den ger även en indikation på sexuell tillgänglighet. 

Bilden ger ett ledigt intryck, mannen är (troligtvis) på en båt, vilket i kombination med 

den fria klädseln ger associationer till fritid. Mannen i sig framställs som avslappnad, men ändå med 

klass. Hans hår, vilket även är en symbol för sexualitet, är välvårdat och anlagt (Berger, 1972). 

Tillsammans med det ansade skägget ger det ett propert intryck. Han ger en mystifierad känsla, med 

sitt hårsvall och den mörka klädseln, och bilden säger egentligen väldigt lite om honom, vilket å sin 
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sida gör den intressant. Betraktaren är här fri att dra sina egna slutsatser om vad mannen betraktar, 

tänker och drömmer om, samt var han befinner sig.  

I denna bild är kopplingen till den saluförda varan inte självklar. Reklamen kan ses 

spela på en sensualitet, genom ljuset och mannens mystiska framtoning, men han ter sig varken lycklig 

eller speciellt framgångsrik på bilden. Är det möjligtvis en parfym för den drömmande mannen, den 

tystlåtna, som hellre låter sig betraktas än att mötas? Ser vi till betydelsen av mannens bortvända blick, 

så som Goffman (1979) illustrativt visar indikerar på underlägsenhet, så antyder den också ett 

tillbakadragande från en allmänt påtvingande kommunikation och ett skydd från någon annans 

forskande blick.  

En alternativ mansbild som denna kan vara ett sätt att tilltala en konsumentgrupp som 

tröttnat på macho-framställningar av män. Utan att exponera något stiliserat kön eller försättandet av 

modellen i en färdiggiven social kontext så välkomnar den en öppning för hur maskuliniteten kan 

tolkas. Den skulle kunna vara menad som homoerotisk, men bilden är även den enda i urvalet som är 

en annons för ett svenskt varumärke och den skulle därför även kunna ses som influerad av svenska 

jämställda värderingar. 

Den erotiska mannen (the erotic male)  
 

 

Ur DVMan Vår -08 
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Calvin Klein MAN 

På denna bild ser vi en svartvit, stiliserad bild på en stående, muskulös torso. Mannens ansiktsuttryck 

är allvarligt, med en fokuserad blick som inte möter betraktaren, även om ansiktet är vänt åt kameran. 

Mannens (över)kropp och muskulatur sätts här helt i centrum och tillsammans med den koncentrerade 

blicken ger den intryck av bestämdhet. Mannen är vit, anmärkningsvärt hårlös på kroppen, och 

positionen är avvaktande. Bildens bakgrund är vit. Produktnamnet ”Man” och logotypen ”Calvin 

Klein” är placerat mitt för mannens skrev, och framhäver området runt naveln. Parfymflaskan, som är 

svart med kromdetaljer, återfinns bredvid i nedre högra hörnet.  

Den erotiserade mannen sätts på ett podium, för att betraktas (Rohlinger, 2002). Han framställs som ett 

sexuellt objekt, då han antingen intar en sexuell pose eller fås att framhäva sitt genitala område. 

Kroppen lyfts fram och används även ofta som exponeringsfält för produkten i sig. Vi kan i denna 

reklam se hur parfymens namn ramar in kroppen, som för att säga att detta är att vara ”MAN”, d v s 

hårda muskler och inåtvänd uppsyn. Hans identitet är inte av vikt, utan fysiken är det som framhävs. 

Såsom Thomas Johansson konstaterar: ”Den manliga kroppen tas inte längre för given, utan den är 

indragen i den reflexiva konstruktionen av identitet” (Johansson, 2000:72).  

Här ser vi en typisk stereotyp för överlägsenhet: en rak kropp, med högt huvud och 

direkt blick. Genom den erotiserade mannen framställs maskulinitet som kopplat till en exponering av 

kroppen med fokus på muskler, vilket indikerar på en handlingskraft, som bara i sin uppenbarelse 

utlovar aktivitet, egentligen oavsett vilken verksamhet som den är avbildad i. Avsaknaden av 

passivitet kan ses som verktyget för att dominera kvinnor, samt andra män i sammanhang av 

konkurrens. Denna tanke har sitt ursprung i idén om att muskulaturen är biologisk och ”naturlig” och 

därigenom sagt att männens makt är berättigad och befogad (Hirdman, 2002). 

Budskapet är fokuserat kring det manliga objektet, som är där för att betraktas av både 

kvinnor och andra män. Denna bild har således potential att tolkas som homoerotisk. Den erotiska 

mannen kan, när han står för sig självt och det inte indikeras någon specifik synlig sexuell läggning i 

bilden, ses som objektiverad, men med en öppen mottagargrupp. Den skapar begär på två vägar och 

häri ges betraktaren en frihet att projicera och fantisera sin egen betydelse till bilden, om den sedan är 

hetero- eller homosexuell (Rohlinger, 2002). Den bygger även upp ett tredje begär, nämligen 

efterliknelsens, då den även fungerar som en imitationsfond, som något för män att lära sig av och att 

ta efter. I den här bilden kan vi alltså se det som att sexualiteten konstrueras och iscensätts av 

betraktaren. 
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Ur King maj -08 

Lancome Hypnôse  

I denna reklam ser vi en vit man, som med en intensiv blick på publiken håller sin högerhand över en 

glänsande parfymflaska. Mannen har ett småleende på läpparna och bär vad som ser ut att vara en 

svart silkesskjorta. Ansiktsporträttet är i fokus på bilden, tillsammans parfymnamnet ”Hypnôse” som 

återfinns vid hans ena axel. Även flaskan, som är i genomskinligt glas med svart kork får en 

framträdande roll i bilden. Bakgrunden går i beige/svart, d v s i harmoni med färgerna i porträttet. 

Under parfymnamnet står texten ”Homme” i något mindre typsnitt. Under denna står texten ”The 

hypnotizing power of seduction” och längst ner i högra hörnet står sedan fabrikörens logo 

”Lancôme”, med texten ”Paris” under. 

Den här annonsens man innehar koder som gör att han kan passa in i flera av de 

aktuella manskategorierna. Mannen på bilden är dels overksam, och av det lilla vi ser av hans klädsel, 

så skulle han kunna antas vara hemmahörande i en stadsmiljö. Jag väljer dock att placera honom inom 

kategorin av den erotiska mannen. Bildens betoning på förförelse, både genom mannens flirtande, 

genomträngande blick och genom textens tydliga anspelning på en hypnotiserande, oemotståndlig 

sexuell dragningskraft är vad jag ser som bildens huvudingredienser.  

Sättet mannen håller handen över flaskan blir en positionering, men det är inte långt 

ifrån det inramande, rituella hållandet som kvinnors händer ofta engageras i (Goffman, 1979), vilket 

här gör honom till avvikaren som bekräftar regeln. Mannen gör dock gesten för att antyda att denna 

flaska är min, eller snarare en förlängning av mig. Med hjälp av denna är jag vad jag är; en förförare. 
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Här framställs verkligen parfymen som ett kärlekselixir, vilket understryks ytterligare av texten ”den 

hypnotiserande kraften av förförelse”, som poängterar att styrkan kommer från flaskan och dess 

innehåll. Sexualiteten står här som en kraftfull symbol för manlighet där vi ser en anspelning på den 

dualism som könen ofta målas upp genom, då det här framkommer att det är mannen som förväntas 

agera och förföra (Rohlinger, 2002; Schroeder, 2004). Jag anser även att användandet av just ordet 

”hypnos”, d v s försättandet av någon i en trans, antyder om ett tvång som kan riktas mot kvinnor, då 

tillståndet kan likställas med att man kommer utanför sig själv och därigenom blir beroende av andra, i 

detta fall av mannen i rollen som hypnotisör.  

Clive Owen, som huvudrollsinnehavaren i denna bild heter, är en internationellt 

välkänd skådespelare. Han står i detta sammanhang i en överhöjd status, då han figurerar i den 

ikondrivna värld som kopplas samman med skådespelare, glamour och internationella lanseringar. Det 

är utifrån sin celebritet och sina filmroller, samt den bild av en heterosexuell man som framkommer 

från skriverier om honom, som han talar till oss i publiken (Schroeder, 2004). 

Slutsats och diskussion 

I detta stycke redogör jag för mina slutsatser och för en avslutande diskussion om resultatet. Det kan 

konstateras att i dagens samhälle finns det en mer mångfacetterad framställning av män i det offentliga 

rummet än tidigare (Bordo, 1999). Detta indikerar att synen på män och manlighet vidgats och att även 

ramarna för identifikation utökats så att den inrymmer fler kategorier män, sett som multipla 

maskuliniteter. Olika diskurser framlyfter olika kvalitéer hos män och denna uppsats visar att när det 

kommer till parfymreklam, så ges det inom dem ett relativt litet utrymme för alternativa berättelser om 

manlighet, även om det finns en viss variation i framställningarna av maskulinitet i dem.  

Med hänvisning till den tidigare forskningen på området kan jag inte säga att jag funnit 

några nyheter. Snarare det motsatta, då de flesta bilderna visar på mönster som följer den traditionella 

bildkonventionen för hur män ska gestaltas och därigenom reproducerar de existerande sociala 

strukturer. Vi kan dock se att bilderna av exponerade män har ändrat konventionen för hur genus 

gestaltas på bild.  Genom att vissa av de avbildade männen framställs med specifika kroppspositioner 

och blickar, koder vilka Goffman (1979) identifierat som feminiserade, försätts männen i en 

underordnad position gentemot betraktaren. Den objektiverade avbildningen av män sker dock på 

andra villkor än när kvinnor avbildas och ger även olika konsekvenser på den maktordning som vår 

värld är konstruerad kring. Ser vi här till Connells diskussion om maktstrukturer män emellan, så är 

den homosexuella längst ner i den maskulina hierarkin, men fortfarande är de en del av den 
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kategorisering som åtskiljer män och kvinnor (Connell, 1996). I denna grundläggande struktur är 

mannen normen, även om han framställs i underordnad position. 

En del bilder i urvalet har tydliga, traditionellt patriarkala värderingar medan andra inte 

är lika påtagliga i det budskapet. Ett mönster är dock att de alla, med några få undantag, innehåller 

symboler vilka kan kopplas ihop med maktpositioner. Maskulinitet i dessa bilder utmålas genom vithet 

som norm och genom manligt innehav av kontroll; över omgivningen, kvinnan eller sin egen kropp. 

Ett klassperspektiv kan tas in i då männen utmålas ha vissa resurser; ett motorfordon, möjlighet till 

flärdfulla fester och omgivningar eller tid till träning. Ett åldersperspektiv kan även vävas in då många 

av männen befinner sig i 30-40 års åldern, en slutsats som kan dras från de kändare modellernas 

faktiska ålder. Även detta, att vara en celebritet, är mer en norm i sammanhanget än undantag, vilket 

visar på att en ”riktig” man förväntas vara framgångsrik. Sexualitet och genus iscensätts i flera fall 

utifrån föreställningar om två separerade kön, vilket även anspelar på en obligatorisk heterosexualitet 

då det, i de fall där det förekommer social interaktion, undantagslöst inbegriper en kvinna. Genom att 

bilderna upprepar dessa handlingar och koder ger de dem mening i sitt sätt att skapa ”maskulina” män, 

vilket även blir en bild av den hegemoniska maskuliniteten som ideal. Detta innebär att parfymreklam 

för herrar positionerar en viss sorts män i en överordnad samhällsställning.  

Alternativet till den hegemoniska heterosexuella mannen ges i detta sammanhang i bilden av 

den potentiellt homosexuelle, d v s den objektiverade mannen som har en öppen mottagare, som syns 

främst i avbildningarna av den erotiska och den overksamme mannen. Relaterar vi detta till Butlers 

(1999) diskussion om den heterosexuella matrisen så kan vi se den objektiverade mannen som ett 

queert läckage inom denna. Den homosexuella kulturen inom bildproduktion har i detta hänseende 

lyckats perforera ett normativ på ett visuellt plan, men i och med den osäkra sexuella identiteten hos 

objektet har det inte skett fullt ut, utan endast lämnat en öppning med möjligheten till en homoerotisk 

tolkning.  

Parfymreklamens relativt snäva mansbild framkommer i att uppsatsens analysmaterial 

endast inrymmer 4 av de 9 manstyper, som enligt Rohlingers genomgång kan återfinnas inom mer 

allmänriktad reklam. Jag har dock insett vissa brister i Rohlingers kategoriseringar, eftersom en del av 

bilderna i mitt urval blir överlappande mellan de olika typerna. Detta vill jag exemplifiera med en 

avvikare i materialet, med bildexemplet från Lancôme-annonsen, då denna man utmärker sig av att 

han är multipelt överlappande i sin framställning. Han skulle kunna passa in i en urban-, overksam- 

eller erotisk maskulinitetsbild, men saknar ändå kvalitéer för att oproblematiskt platsa in i någon av 

dem. En gemensam nämnare för påfallande många reklambilder för parfym är dock att de innehar 

kända skådespelare som sitt ansikte utåt, vilket har en betydelse för tolkningen av bilden. Rohlinger 

har förvisso i sin indelning med en ”hjälte”, men denna kända person har nått sin status inom andra 

sfärer än nöjesvärlden och får en annan symbolisk betydelse i och med detta. Därför skulle jag vilja 

föreslå åtminstone en utökning av manlighetstyper genom att tillägga ”kändisen”, som en egen separat 
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kategori. Denna karaktäriseras av att han är en celebritet inom populärkulturen, vilket också blir hans 

främsta egenskap då han för övrigt kan framställas på varierande sätt, t e x med en sexuell- eller urban 

framtoning. Lägger vi till denna kategori i analysen så utökas bilden av de stereotypa maskuliniteterna 

något. Men fortfarande betyder det att parfymreklamen ger oss en skildring av maskuliniteter 

avskalade från familjära kontexter, arbete, politik e t c och delvis även andra sociala sammanhang då 

männen på bilderna också till stor del är framställda ensamma. Uteslutningen av vissa kategorier av 

män kan ha att göra med den saluförda varans erotiska framtoning, då varumärkena har ett intresse i 

att framställa manlighet på ett sexuellt attraktivt sätt, vilket möjliggörs inom dessa kategorier lättare än 

i de resterande fem. Även tidningarnas inriktning inverkar troligtvis på reklamen som publiceras i 

dem, då dessa har en rätt strikt mode- och livsstilsinriktning, vilket eliminerar många andra 

målgrupper som andra framställningar av maskuliniteter skulle kunna vara riktade till. 

I min analys av parfymreklam framkommer alltså fyra olika manstyper, vilka i olika 

grader reproducerar maktstrukturer, vilket åsynliggörs genom olika koder i reklambilderna. Nedan har 

jag gjort en schablonisering över mina slutsatser, när det kommer till hur de olika stereotyperna 

reproducerar den patriarkala genusordningen. Med denna vill jag visa på hur det i materialet finns 

olika grader i skapandet av manlig överordning, vilket kan kopplas till graden av framställning av 

traditionella manliga koder i bilderna. Friluftsmannen ses symboliserad genom antydningar om 

erövring och handlingskraft i sitt möte med naturen, vilka är rätt traditionella avbildningar av 

manlighet. Den urbana mannen framställs via modernitet, medvetenhet och framgång. Han 

reproducerar makt genom sin placering i offentliga miljöer (jämför med offentliga och privata 

genussfärer) samt att han står i fokus i dessa. Även hans association till framgång ger en hänvisning 

till att han har pengar, vilket i sin tur innebär makt. Kvinnan blir i dessa sammanhang till ett objekt 

och/eller ett attribut som utmålas utan andra tillgångar än sin kropp, vilket försätter henne i en 

beroendeställning gentemot mannen. 

Reproducerar 
patriarkala 
maktstrukturer

Traditionell 
maskulinitet

D. Den overksamme mannan 

A. Friluftsmannen 

B. Den urbane mannen

C. Den erotiska mannen

A
B

D

C

Maktstrukturmatris för manlig parfymreklam
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Den erotiserade mannen innehar samma patriarkala utstrålning genom sin muskulatur, men i mindre 

mängd genom sin objektiverade framställning. Denna försätter honom i en mer ambivalent position då 

han blir otydlig när det kommer till genusstrukturer genom sin potentiella homosexualitet. 

Homosexuella befinner sig längst ner i den maskulina hierarkin och är inte lika delaktiga i patriarkatet. 

Slutligen är den overksamma mannen den till synes mest neutrala i sin kodning, då dessa bilder mest 

föreställer ansiktsporträtt på män, vilka i övrigt är tagna ur sina kontexter. 

Det finns en hel del uppslag för hur man kan gå vidare med för att fördjupa kunskapen 

inom detta forskningsområde. Ett förslag på en förlängd undersökning är att göra en studie med 

fotoeliticering hos mottagare/tilltänkt målgrupp. Ett annat förslag är att göra en motsvarande studie av 

parfymreklam riktat till kvinnor och sedan jämföra om dessa två underlag ger en samlad bild av 

genusframställning, eller om den är olika beroende på vem reklamen riktar sig till. Ytterligare ett 

uppslag är att studera herrtidningars innehåll, genom att analysera deras reportage och egna bildserier, 

för att se vilken bild av maskulinitet de förmedlar i sin helhet. 

Avslutningsvis vill jag bara erinra om att vi måste komma ihåg att tecken och symboler 

kan ha flera betydelser, varav alla är kulturellt och historiskt betingade, och vilket är viktigt att se och 

minnas när vi sysslar med reklam- och samhällsvetenskaplig analys. Den feministiska ”läsning” som 

denna uppsats bidrar med visar på att bilder, vilka vi vanligtvis ser som normala och vardagliga, bär på 

innebörder som definierar och reproducerar en maktordning. Detta blir intressant att uppmärksamma 

då det i ett demokratiskt samhälle är en viktig aspekt att se till vem som har inflytande och makt i det 

offentliga rummet, eller med andra ord: vem som syns och hur den syns.  
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