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I denna uppsats analyseras A-Z’s marknadsföring utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. A-Z 

är ett klädesmärke som grundades år 2016 av den svenska fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic 

och den norska företagsledaren Petter Varner. Klädesmärket producerar träningskläder för 

både män och kvinnor. Samma år då A-Z grundades och året därpå, släppte klädesmärket två 

reklamfilmer. Reklamfilmerna heter The Inner Voice (2016) och Mental Muscle: a video 

featuring Kenneth Bergh (2017). Denna studie analyserar de två reklamfilmerna för att se hur 

A-Z’s marknadsföring framställer maskulinitet. Analysen har gjorts utifrån ett genusteoretiskt 

perspektiv med fokus på könsrollsteori och den hegemoniska maskulinitetsteorin.  

Vidare har semiotiken, läran om tecken, valts ut som analysmetod för att finna tecken som 

representerar maskulinitet. De semiotiska analysverktygen denotation och konnotation 

används för att analysera reklamfilmerna på en genomgripande nivå. För att avgöra vad som 

kännetecknar traditionell maskulinitet har studien utgått från en undersökning som Angelöw 

och Jonsson (2000) skriver om. Undersökningen, som gjordes på 1970-talet, framför vad som 

är typiskt manligt och typiskt kvinnligt beteende utifrån vissa kännetecken.  

Resultatet av studien indikerar att reklamfilmerna framhäver en bild av maskulinitet som är 

kopplad till en traditionell bild av maskulinitet. Denna maskulinitetsbild relaterar till stor del 

till undersökningen som Angelöw och Jonsson (2000) skriver om. Då undersökningen gjordes 

på 1970-talet, påvisar detta att A-Z’s bild av maskulinitet har en förankring i en traditionell 

maskulinitet. Detta innebär att A-Z skapar en ideal mansbild som står högst i den hierarkiska 

maskulinitetsordningen som hegemonisk maskulinitet utgår ifrån. 
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In this essay, A-Z's marketing is analysed based on a gender theoretical perspective. A-Z is a 

clothing brand founded in the year of 2016 by Swedish football player Zlatan Ibrahimovic and 

Norwegian chief executive Petter Varner. The clothing brand produces workout clothes for 

both men and women. The same year when A-Z was founded and the following year, the 

clothing label released two commercials. The commercials are called The Inner Voice (2016) 

and Mental Muscle: a video featuring Kenneth Bergh (2017). This study analyses the two 

commercials to see how A-Z's marketing showcases masculinity. The analysis has been based 

on a gender theoretical perspective focusing on the hegemonic masculinity theory.  

Moreover, semiotics, the study of signs, has been chosen as the analytical method to find 

signs representing masculinity. The semiotic tools denotation and connotation are used to 

analyse the commercials at a profound level. In order to determine what characterizes 

masculinity, the study has been based on an study that Angelöw and Jonsson (2000) writes 

about. The study, conducted in the 1970s, present what is typically male and typically female 

behaviour through different characteristics. 

The results of the study indicate that the commercials showcase a masculine image that is 

associated with a traditional masculinity. The study that Angelöw and Jonsson (2000) writes 

about, shows what the definition of masculinity was for many years ago. Due to the study 

being conducted in the 1970s, it shows that A-Z's image of masculinity has it’s basis from a 

traditional form of masculinity. This in turn shows that A-Z creates an ideal masculine image 

that origins from a traditional definition of masculinity.  

Keywords: Masculinity, gender roles, hegemonic masculinity, commercial, semiotics 
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1. Inledning 

Genom åren har begreppet maskulinitet utvecklats och omkonstruerats. Martin Eisend (2010) 

visar exempelvis med sin studie att könsstereotypisering i reklam minskar för varje år som 

går, vilket till stor del beror på den växande genusforskningen, där forskning om maskulinitet 

ingår, som blir allt större med tiden. A-Z, med Zlatan Ibrahimovic som en av 

förgrundsfigurerna, vänder sig istället mot denna utveckling och förmedlar via sin 

marknadsföring en bild av maskulinitet som istället har en koppling till traditionella 

tolkningar av begreppet. A-Z’s representation av maskulinitet har nått ut till miljontals tittare i 

Sverige och hela världen som dagligen tar del av denna maskulinitetsbild som distribueras via 

flera olika medier. 

Den marknadsföring som A-Z väljer att använda sig av är därför intressant av den 

anledningen att en traditionell syn på maskulinitet framkommer i de reklamer som 

klädföretaget har utgivit, trots att begreppet maskulinitet har utvecklats och idag kan 

definieras på flera olika sätt. Nicholson (refererad i Angelöw & Jonsson, 2000) skriver om en 

stor undersökning av typiskt manligt och kvinnligt beteende som gjordes i USA på 1970-talet 

och undersökningens resultat går att koppla till den marknadsföring som A-Z utgett i form av 

till exempel reklamfilmer. Den traditionella bilden av maskulinitet bygger enligt 

undersökningen bland annat på att män är aktiva, tävlingsinriktade, bestämda, självsäkra och 

så vidare. Denna bild av maskulinitet som genomsyrar A-Z’s marknadsföring, får ett fäste i 

dagens medier och ses i olika sammanhang av miljoner tittare där många av dem ser på en av 

grundarna, Zlatan Ibrahimovic, som ett ideal och därmed tar åt sig de underliggande budskap 

och meddelanden som sänds ut i samband med reklamfilmerna. 

Enligt Berit Brandth (1995) har betydelsen och innebörden av maskulinitet ändrats och 

tillskrivits fler nya kännetecken sedan begreppet uppkom. Hennes studie visar att män i 

reklamsammanhang idag till exempel framställs som stiliga affärsmän och att fokuset inte 

längre läggs på mäns fysiska och praktiska attribut i samma utsträckning som det gjordes förr 

i tiden. Utvecklingen av begreppet maskulinitet, där Brandths studie är enbart ett exempel på 

det, utmanas därmed av A-Z’s marknadsföring som bevisar att det traditionella synsättet på 

maskulinitet fortfarande har ett starkt fäste i mediesammanhang i nutid. Därför är det viktigt 

att undersöka hur traditionell maskulinitet framställs i nutid för att lyfta fram hur gamla 

normer och konventioner får plats dagens medier, trots att samhället och genusforskningen 

ständigt utvecklas. 
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På vilket sätt maskuliniteten framställs i A-Z’s marknadsföring och vilken koppling 

framställningen har till en traditionell syn på maskulinitet, är därför ett problem som är av 

intresse att undersöka. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur A-Z producerar 

bilden av maskulinitet och hur en traditionell syn på begreppet i fråga framhävs och 

representeras i samband med marknadsföringen. Undersökningen kommer därmed att bidra 

till att avslöja hur traditionell maskulinitet, som grundar sig i ett synsätt som är flera decennier 

gammalt, kan förekomma i nutidens medieutrymme och därmed motsätta sig 

genusutvecklingen i samhället. 

Forskning om maskulinitet grundas i en övergripande genusvetenskap som rymmer flera olika 

maskulinitetsteorier (Connell, 2008). För att få ett traditionellt perspektiv på vad begreppet 

maskulinitet innebär, kommer undersökningen att använda sig av teorier om könsroller som 

stöd för att åstadkomma syftet med uppsatsen. Hegemonisk maskulinitet kommer också att 

ingå i det genusteoretiska ramverket för att undersöka hur maskulinitet representeras av A-Z. 

Utöver dessa genusteorier, kommer även identiteter och representation att beröras i syfte att 

ge en förklaring till hur maskulinitet kan representeras i reklamsammanhang.  
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2. Syfte 

Syftet med den empiriska undersökningen är att se hur maskulinitet framställs i A-Z’s 

marknadsföring och hur denna framställning kan relateras till en traditionell syn på 

maskulinitet. Specifikt kommer två utvalda reklamfilmer, A-Z - The Inner Voice och Mental 

Muscle: a Video featuring Kenneth Berg, att analyseras. Med utgångspunkt i det valda 

materialet ska den empiriska undersökningen därför utgå från genusteori och semiotik för att 

uppnå målet. Forskning om genus i reklam har många gånger fokuserat på att undersöka hur 

män och kvinnor framställs för att ge en klar bild av hur könsrollerna konstrueras i reklam. 

Däremot har maskulinitetsforskning inom fältet mer specifikt haft till avsikt att studera hur 

maskulinitet framställs och framkommer i reklam (Fagerström & Nilsson, 2008). 

Undersökningen är viktig att göra för att uppmärksamma hur maskulinitet framställs just nu 

och om denna bild av maskulinitet är förankrad i ett traditionellt synsätt. Zlatan Ibrahimovic 

är en stor influens för det svenska folket och A-Z’s reklamer är lättillgängliga via sociala 

medier. Detta ger en stor spridning av bilden av maskulinitet som A-Z skapar och förmedlar 

och därmed är det värt att undersöka hur denna maskulina framställning ser ut. 

2.1. Frågeställningar 

De frågeställningar som uppsatsen kommer att utgå ifrån har valts för att undersökningen 

syftar till att se hur maskulinitet framställs och hur framställningen kan relateras till en 

traditionell syn på begreppet maskulinitet. 

- Hur framställs maskulinitet i A-Z’s reklamer? 

- Hur framställer A-Z den ideala maskuliniteten och har framställningen en förankring i 

ett traditionellt synsätt? 
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3. Bakgrund 

Varner Ibrahimovic AB är ett privat aktiebolag som registrerades officiellt år 2015 (Nilsson, 

u.å). Grundarna till bolaget är svensken Zlatan Ibrahimovic och norsken Petter Varner, som 

tillsammans skapade ett partnerskap. Bolaget har sina huvudkontor i både Sverige och Norge, 

mer specifikt i Solna och Billingstad (Varner Ibrahimovic AS, u.å). VD för bolaget är Knut 

Erik Kolberg, som är bosatt i Stockholm, Sverige (Nilsson, u.å). Syftet med bolaget var att 

skapa varumärket A-Z, som uppkom drygt ett år efter att bolaget skapades och officiellt 

registrerades (TT nyhetsbyrå, 2016). 

A-Z är ett klädmärke som producerar träningskläder till män, kvinnor och barn med ett motto 

som säger ”A-Z är för alla och alla sporter”. På deras officiella hemsida, konstaterar de att 

deras produkter håller en låg prisklass i jämförelse med konkurrenterna och att målgruppen är 

de som sysselsätter sig med träning och hälsa (A-Z, 2016). De produkter som A-Z säljer finns 

att köpa i både Sverige och Norge, men också i flera andra länder i Europa. Marknadsföringen 

för varumärket är däremot internationellt utformad och därmed densamma i alla länder som 

varumärket marknadsförs i (Andersson, 2016). Produkterna säljs i företagets butiker men även 

av återförsäljare som exempelvis Stadium och Intersport. Enligt A-Z’s webbsida, finns det 

totalt 527 butiker i Sverige som säljer deras produkter (A-Z, 2016). 

En av de två grundfigurerna i A-Z, är Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic är en aktiv svensk 

fotbollsspelare, med rötter från Bosnien & Hercegovina och Kroatien, som har haft stora 

sportsliga framgångar i såväl klubblag som landslag. För tillfället spelar han i det engelska 

laget Manchester United. I svenskt idrottssammanhang, har Ibrahimovic blivit framröstad till 

ett Jerringpris samt vunnit Guldbollen elva gånger, vilket har lett till att han blivit tillägnad en 

staty av honom själv som står upprest i Stockholm (Austin, 2016).  

Utöver det sportsliga, har Ibrahimovic flera samarbeten med olika företag och har varit 

delaktig i flera reklamkampanjer för dessa olika företag. Bland annat började han sitt 

samarbete med Volvo år 2014 och varit en del av flera reklamfilmer som Volvo har 

producerat. Första reklamfilmen han medverkade i för Volvos räkning, var i syfte att göra 

reklam för bilmodellen Volvo XC70 vilken innebar att försäljningen av bilmodellen ökade till 

tre gånger mer än den var innan reklamfilmen släpptes. Reklamfilmen i fråga är också 

historiskt sett en av de mest sedda som producerats i Sverige (Brandt, 2016).  
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Samma år blev Ibrahimovic sponsrad av företaget Vitamin Well, där han varit delaktig i 

marknadsföringen i form av bland annat reklamfilmer. Ibrahimovic är även ambassadör för 

Vitamin Well (Lindqvist, 2014). En av reklamfilmerna som Zlatan gjort i samarbete med 

Vitamin Well, har över en miljon visningar på Youtube och har slagit igenom internationellt i 

länder som bland annat USA och Nya Zeeland. I denna reklamfilm spelar Zlatan själv en 

huvudroll (Törner & Larsson, 2016). 

Utöver dessa samarbeten, har även Ibrahimovic samarbetat med World Food Programme som 

han har spelat en huvudroll i en kampanj för i syfte att uppmärksamma världshunger. 

Kampanjen innehöll bland annat en reklamfilm där Ibrahimovic själv spelar huvudpersonen. 

Reklamfilmens syfte var att lyfta fram världshunger som en viktig fråga. I reklamfilmen 

tatueras det in flera namn på Zlatans överkropp för att uppmärksamma de miljoner människor 

som lider av hunger världen runt (World Food Programme, 2015). 

Den andra förgrundsfiguren, Petter Varner, är en norsk företagare och son till Frank Varner 

som grundade klädföretaget Dressmann på 60-talet i Norge efter att hans första klädbutik, 

kallad Frank Varner, hade haft stor succé. Idag är Petter själv VD för Dressman och har varit 

det sedan 1994. Han är dessutom ordförande, tillsammans med sina bröder Marius och 

Joakim, i Varner-Gruppen som är en stor koncern av flera olika butikskedjor, där bland annat 

Bik Bok, Carlings, Cubus och Dressmann ingår. Det var via Dressman som Petter Varner och 

Zlatan Ibrahimovic tillsammans gick ihop och skapade det nya bolaget och varumärket A-Z 

vars produkter idag säljs i många av de butiker som Varner-Gruppen styr över (Syrén, 2016). 
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4. Teorier 

I samstämmighet med uppsatsens syfte, kommer teorin att utgå från ett genusteoretiskt 

perspektiv. Mer specifikt kommer maskulinitet att teoretiseras och ingå i det teoretiska 

ramverket som i sin tur kommer att ligga som grund för analysen. Det här kapitlet kommer 

inledningsvis att redogöra för begreppet genus för att sedan fördjupa sig i både könsroller och 

hegemonisk maskulinitet. Även identitet och representation kommer att beröras för en mer 

utvecklad förklaring av hur maskulinitet kan formas och representeras i mediesammanhang. 

Avslutningsvis sammanfattas det teoretiska ramverket och en redogörelse för hur det kommer 

att användas kommer att göras. 

4.1. Genus 

Genus är ett begrepp som innefattar de normer och kännetecken som tillskrivs de två 

biologiska könen. Det är därför av vikt att konstatera att genus inte används för att förklara de 

biologiska skillnaderna mellan könen, utan istället för att redogöra för hur de uppfattas och 

skiljer sig från varandra i sociala och kulturella sammanhang (Fagerström & Nilsson, 2008). 

Nilsson (1999) hävdar dock att genus har sin utgångspunkt i biologiska faktorer, men att det 

intressanta i genusvetenskapen är de sociala normer och konventioner som tillskrivs de två 

biologiska könen och därmed delar upp dem i två sociala kategorier - manligt och kvinnligt. 

Genusvetenskapen är ett forskningsfält som inbegriper många olika teorier och med tiden blir 

allt bredare (Fagerström & Nilsson, 2008). Connell (2008) konstaterar att maskulinitet enbart 

är en del av en större, övergripande struktur. Detta innebär att en förståelse av den vida 

genusvetenskapen, underlättar förståelsen av nischade inriktningar som till exempel 

maskulinitet. 

Genusforskning om medier avser att undersöka ifall medias sätt att representera genus 

antingen förstärker samhällets befintliga genusstrukturer eller försöker rubba dem. Det 

framkommer ofta stereotypa bilder av genus i medier som i många fall inte ens ifrågasätts. 

Forskning kring hur män och kvinnor framställs i medier är ett undersökningsområde som 

expanderas och blir större med tiden, vilket leder till att genusstereotyper kan identifieras och 

avslöjas (Fagerström & Nilsson, 2008). 
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4.2. Könsroller 

Forskning kring könsskillnader har sitt ursprung i 1800-talet och att den först vid mitten av 

1950-talet började anses som modern på grund av att det nya begreppet, social roll, 

introducerades. Det finns två olika användningar av begreppet social roll vad gäller genus. 

Roller kan användas som direktiv för handlingar, beteende och tankar vid bestämda 

situationer, exempelvis hur en människa ska bete sig och handla i ett äktenskap. Mer vanligt 

är dock att roller används för att förklara de förväntingar som finns på hur de två biologiska 

könen bland annat ska agera, tänka och bete i sociala sammanhang. Denna förklaring av roller 

benämns som könsroller, och menar att de består av normer och konventioner som 

kännetecknar maskulinitet och femininitet, och därmed tillskriver beteenden, handlingar och 

tankar och så vidare som antingen maskulina eller feminina (Connell, 2008). 

I en undersökning i USA på 1970-talet, frågades ett stort antal människor om hur män och 

kvinnor skiljs åt och vad som kännetecknas som typiskt manligt och kvinnligt. Resultatet 

visade att det fanns en uppfattning om att män och kvinnor tydligt skiljde sig åt vad gäller 

vissa beteenden och normer (Nicholsson, 1986, refererad i Angelöw & Jonsson, 2000, 96). 

Nedan följer en sammanfattning av undersökningens resultat om vad som kännetecknas som 

utmärkande manligt beteende: 

Aggressiva, självständiga, ej känslosamma, döljer nästan alltid sina känslor, objektiva, 

inte lätta att påverka, dominerande, tycker bra om naturvetenskap och matematik, 

upprörs inte av smärre kriser, inte så påverkbara, aktiva, tävlingsinriktade, logiska, 

inriktade på omvärlden, bra på affärer, rättframma, äventyrslystna, ej lätta att såra, 

gråter aldrig, uppträder nästan alltid som ledare, säkra på sig själva, äregiriga, tycker 

inte att det är obehagligt att visa aggressivitet, inte alls beroende, har lätt för att skilja 

känslor från tankar, inte alls fåfänga vad gäller utseende (Angelöw & Jonsson s.96, 

2000). 

Angelöw och Jonsson (2000) förklarar att kännetecken som de ovan beskrivna, är en del av de 

könsfördomar som finns etablerade i samhället. De förväntningar som finns på hur ens 

beteende, handlingar, tankar och så vidare beroende på kön, gör att barn redan i en ung ålder 

känner av hur de bör bete sig som man eller kvinna (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Könsrollerna är däremot inte låsta till vissa specifika normer och konventioner. De är flexibla 

och kan revideras i sociala sammanhang där nya normer förespråkas och lyfts fram. Till 

exempel kan nya kännetecken för könsrollerna växa fram bland platser som har en stor 
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påverkan på det sociala livet som till exempel bland familjen, i medierna eller i skolan 

(Connell, 2008). Däremot menar Angelöw och Jonsson (2000) att dessa platser även kan bidra 

till att förstärka de redan etablerade föreställningarna kring könsrollerna. Exempelvis 

framkommer det fler manliga hjältefigurer än kvinnliga på TV och pojkar tar större plats än 

flickor i skolsammanhang samt ges talan oftare medan flickor får använda sig av 

handuppräckning, vilket leder till att de gränserna mellan maskulint och feminint dras ännu 

skarpare och blir ännu tydligare (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Eftersom könsrollsteori innefattar bestämda uppsättningar av normer och konventioner, 

innebär det att vissa människor inte passar in i de ramar som könsrollerna sätter upp. Dessa 

människor som istället avviker från dessa, ignoreras eller utesluts av de som istället passar in i 

könsrollernas uppsättningar. Eftersom avvikarna bryter mot dessa uppsättningar, slås de 

tillbaka och blir osäkra vilket i sin tur leder till en känsla av oduglighet (Connell, 2008). 

4.3. Hegemonisk maskulinitet 

Hegemonisk maskulinitet är en teori som utgår från att det finns flera typer maskuliniteter 

som framträder i olika sammanhang. Med det menas att maskulinitet är något dynamiskt och 

skiljer sig från grupp till grupp, vilket skiljer sig från de uppsättningar av maskulina och 

feminina kännetecken som könsrollsteori består av och som istället tillämpas för att förklara 

beteendet hos alla män och kvinnor oberoende av kontext. Centralt i den hegemoniska 

maskuliniteten är att genusrelationen mellan män, oavsett bakgrund, etnicitet eller klass, är det 

som bör undersökas för att ge en bild av hur bland annat maktstrukturer mellan dessa män ser 

ut. Vidare förutsätter den hegemoniska maskulinitetsteorin att kvinnor är underordnade män, 

vilket är förklaringen till varför teorin fäster allra störst vikt vid relationen mellan olika 

maskuliniteter (Connell, 2008). 

Hegemonisk maskulinitet bygger på att en grupp kan inta en dominerande plats i samhället, 

där gruppen i fråga representerar en maskulinitet som är ideal och eftersträvansvärd i det 

givna sammanhanget. Att fullt ut efterleva den maskulina idealbilden som är byggd på normer 

och konventioner och är eftersträvansvärd för andra män, är det få som gör. De män som 

däremot åtminstone efterföljer det eftersträvansvärda idealet ses som delaktiga och tar därmed 

del av de fördelar som uppstår i hegemonin. De som däremot inte efterföljer idealet, ses 

istället som avvikare och blir därmed klassade som underordnade till de delaktiga som följer 

det hegemoniska idealet. Hegemonin kan däremot ifrågasättas och ersättas av en ny hegemoni 
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som i sin tur blir den nya allmänt erkända och tar över den ledande positionen som idealbilden 

av hur maskulinitet bör se ut i det valda sammanhanget (Connell, 2008). 

Med den hegemoniska maktpositionen, finns det underordnade män som inte lever efter de 

ideal hegemonin framhäver. Här ingår de män som på olika sätt förtrycks i den patriarkaliska 

ordningen eftersom de bär på kännetecken som uteslutits från den hegemoniska 

maskuliniteten. Däremot behöver underordnade inte enbart vara homosexuella, utan de kan 

även vara heterosexuella män som väljer att inte följa det hegemoniska idealet och därmed ses 

som underordnade. Gemensamt för de män som klassas som underordnade, är att de ofta 

tillskrivs skällsord som grundas i feminina egenskaper som till exempel mammagris, tönt och 

klenis (Connell, 2008). 

4.4. Identiteter och representation 

Identitet är ett begrepp som innefattar olika tillskrivna kännetecken som bygger en självbild 

och ger riktlinjer för hur människor ska stå i relation till andra. En människas identitet formas 

och påverkas av en rad olika sociala faktorer som till exempel kön, klasstillhörighet och 

sexuell läggning. Identiteter avgör alltså hur människor uppfattar sig själva. Detta innebär 

däremot inte att identiteter är permanenta, utan att de tvärtom kan ändras med tiden och 

påverkas i olika sociala sammanhang (Nilsson, 1999). 

Vad gäller representation, skriver Fagerström och Nilsson (2008) att begreppet har en 

liknande betydelse som ordet framställning. Detta innebär att en representation eller en 

framställning, grundar sig i en människas tolkning av något som finns i verkligheten. Därför 

är en representation av något alltid präglad av subjektivitet, och kan därmed aldrig vara gjord 

på ett helt objektivt sätt. Av denna anledning, menar Fagerström och Nilsson att 

representation är viktigt att undersöka i medie- och reklamsammanhang för att se hur 

framställningar av till exempel genus och maskulinitet är utformade och hur utgivare av till 

exempelvis reklam formar sina egna bilder av antingen maskulinitet eller femininitet. 

Fransmannen Michel Foucault utvecklade en teori gällande representation. Teorin utgår från 

diskurser som hänvisar till en sammansättning av påståenden som i sin tur representerar ett 

specifikt ämne. Dessa diskurser kan enligt Foucault framträda i olika sammanhang där det 

specifika ämnet representeras, men är kopplade till varandra på grund av en underliggande 

enhet som representerar något. Detta innebär att en specifik representation av ett ämne kan 

framkomma i exempelvis media, reklam och affischer samtidigt. Det bör uppmärksammas att 

diskurser som representerar maskulinitet är vanligt förekommande i tidningar, reklam och 
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andra mediala sammanhang. Dessa diskurser har huvudsakligen att göra med mannens kropp, 

utseende och konsumtion. Diskurserna framhäver flera typer av maskulinitet som på olika sätt 

är representerbara (Nixon, 2013). 

4.5. Sammanfattning av det teoretiska ramverket 

Med det valda teoretiska ramverket, framkommer det faktum att maskulinitet inte kan 

avgränsas till en specifik bild av teorin utan att det finns flera typer av maskulinitet som 

varierar beroende av sammanhang. Därför är det av intresse att se hur den maskulina 

framställningen ser ut i de valda studieobjekten och därmed ta reda på vilken typ av 

maskulinitet som representeras i dem. Det framkommer också att representationen av 

maskulinitet är utformad efter subjektiva tolkningar vilket innebär att media och 

reklamskapare har stor makt i hur maskulinitet framställs och därmed vilken bild av 

maskulinitet tittarna exponeras för. 

Avsikten med denna studie är däremot att fokusera på den mer traditionella och historiskt 

förankrade bilden av maskulinitet och se hur den framgår i A-Z’s reklamfilmer som är 

producerade under västvärldens normer och i en relevant kontext för uppsatsens 

problemformulering. Därför är det av vikt att undersöka hur A-Z representerar maskulinitet 

och på vilket sätt representationen är kopplad till ett traditionellt synsätt på maskulinitet. 

Studien kommer att utgå från den genusteoretiska delen som presenterats för att få en 

traditionell förankring i analysen av de valda studieobjekten. 
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5. Tidigare forskning 

Övergripande i A-Zs marknadsföring framkommer det en bild av manlighet som kan 

förknippas med ett traditionellt synsätt av maskulinitet. Detta synsätt exponeras för en stor 

mängd tittare som dagligen tar del av marknadsföringen genom diverse medier. I och med att 

maskulinitet är ett begrepp som ständigt utvecklas och omdefinieras, är det av intresse att 

undersöka hur utvecklingen slås tillbaka av den traditionella maskuliniteten som framkommer 

i marknadsföringen. 

Därmed kretsar det urval av tidigare forskning mycket kring maskulinitet i medier och 

reklam, vilket innebär att det huvudsakliga fokuset vid sökandet av tidigare forskning har 

varit riktat mot hur maskulinitet framställs i medier och reklam. Det forskningsfält som 

uppsatsen tillhör är således genus. Genus i reklam är ett välutforskat fält som det har forskats 

kring under en längre tid. Även fast genusforskningen till större del rör femininitet, finns det 

ändå en hel del forskning om maskulinitet. Den befintliga forskningen undersöker hur 

maskulinitet framställs och definieras i både reklam och medier av olika slag som exempelvis 

modetidningar och TV-reklam.   

Såväl kvantitativa som kvalitativa studier om genus har gjorts, men merparten av studierna 

använder sig av en kvalitativ ansats. Som tidigare påpekat, är användandet av semiotiken ett 

exempel på hur den kvalitativa forskningen har bedrivits kring ämnet. Vid analyser av texter 

av olika slag är kvalitativ forskning framträdande medan kvantitativ forskning i huvudsak 

används för att räkna antalet gånger exempelvis män och kvinnor omnämns i vissa mediala 

sammanhang. 

Baserat på den sökning av tidigare forskning som gjorts, är resultatet att den mesta delen av 

forskningen kring genus har gjorts i Europa och Nordamerika men att det givetvis har forskats 

kring genus i andra världsdelar också. Vad gäller maskulinitetsforskning är det i princip 

samma sak, den mesta delen av forskningen är även här gjord i Europa och Nordamerika. 

Forskning om genus och maskulinitet har gjorts i Sverige under en längre tid och finns också i 

stor utsträckning i landet. 

Ingen tidigare forskning har gjorts på det valda materialet som denna uppsats avser att 

undersöka. Därtill är även materialet, de två valda reklamfilmerna, aktuella rent tidsmässigt 

eftersom de publicerades åren 2016 och 2017. Att reklamfilmerna är så pass nya, är en central 
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del i undersökningen då avsikten är att se hur maskulinitet framställs i reklamfilmerna och hur 

framställningen har en koppling till en traditionell syn på maskulinitet. 

5.1. Aktuella forskningsfrågor i den tidigare forskningen 

Det urval av tidigare forskning som är relevant för den här uppsatsen, visar att 

forskningsfrågorna till stor del står i samklang med varandra. Överlag berör frågorna hur 

maskulinitet dels framställs och framkommer men också hur begreppet definieras i de olika 

studieobjekten. Vidare ställer flera av forskarna frågor om vad för effekt de maskulina 

representationerna kan ha på mottagare och den allmänna bilden av maskulinitet. 

Schroeder och Zwick (2004) undersöker hur maskulinitet och maskulina identiteter 

representeras i olika reklambilder. Deras studie avser att visa hur konsumtion och 

konsumenter påverkar framställningen av maskulinitet i reklamer och hur helhetsbilden av 

maskulinitet påverkas av detta. Genom att undersöka den manliga kroppen i 

reklamsammanhang för att ta fram den kulturella konstruktionen av maskulinitet,  ämnar 

studien därutöver att undersöka hur motsägningar och konflikter kring maskulina identiteter 

framkommer i studieobjekten. 

I sin studie av reklamer från företaget Lynx i Storbritannien, har även Rebecca Feasey (2009) 

undersökt hur maskulinitet representeras i reklamerna, samt vilka följder som uppkommer av 

den typen av maskulin representation. Det konstateras i studien att genus är den mest använda 

sociala resursen när det kommer till skapandet av reklam och utifrån det har studiens 

forskningsfrågor uppkommit. Feasy (2009) avser att ta reda på hur studieobjekten präglas av 

maskulinitet, vilken effekt detta har på mottagarna samt hur makt, hegemoni och auktoritet 

förmedlas i samband med maskulinitet. 

Berit Brandth (1995) har i sin tur undersökt hur maskulinitet definieras i reklamer om 

agrikultur, mer specifikt reklamer om traktorer. Hon förklarar att traktorer har en historisk 

koppling till maskulinitet och att de är ett viktigt tecken för maskulin identitet i agrikulturella 

sammanhang. Frågorna som ställs i undersökningen handlar om på vilket sätt bönder 

presenteras som män i traktorreklamer och vad för påverkan traktorer, som enligt Brandth 

(1995) är en central del av agrikultur, har på formandet av maskulin identitet. 

Lundquist Wanneberg (2011) undersöker i sin studie hur män och kvinnor framställs av 

medier i sportsammanhang. Elitidrottare har under flera år varit delaktiga i reklamer i syfte att 

marknadsföra vissa varumärken och i många fall handlar det om marknadsföring av 
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underkläder. Denna studie är ute efter svar på frågor som bland annat när elitidrottare började 

dyka upp i sådana reklamsammanhang och på vilket sätt män och kvinnor påverkas av 

sexualiseringen i dessa reklamer. Helhetsmässigt, avser studien dock att se hur både män och 

kvinnor framställs i sammahang kopplade till idrott. 

Martin Eisend (2010) har gjort en studie där han kollar på hur tv- och radioreklam 

stereotypiserar män och kvinnor. I sin studie utgår han från 64 st tidigare studier som har 

gjorts om hur genus presenteras i reklam genom kategorisering av sociala karakteristiska drag, 

som exempelvis yrkesställning. Därefter är syftet med studien att forska kring varför tv- och 

radioreklam stereotypiserar könsroller och om detta kan ha konsekvenser på samhället.  

5.2. Val av teorier i den tidigare forskningen 

Vad gäller valda teorier och teoretiska ramverk, visar den tidigare forskningen att 

maskulinitetsteori är den centrala teorin för de valda studierna. Maskulinitet är ett begrepp 

med flera teoretiska ingångar. Flera författare av de valda studierna, utgår från den 

hegemoniska maskuliniteten som teori för sina undersökningar av hur maskulinitet framställs 

i diverse sammanhang. Utöver det, framkommer många teorier om bland annat representation 

och identitet i samband med genusperspektivet, för att ge en bredare syn på de problematiker 

som studierna berör.  

Schroeder och Zwick (2004) utför sin studie utifrån ett maskulint perspektiv, där de redogör 

specifikt för en teori om genus i reklamsammanhang och även maskulinitet som teori. 

Centralt för denna studie är att författarna avser att huvudsakligen undersöka visuella 

problematiker som finns i sättet hur maskulin framställning i reklamer sker. För att kunna 

analysera problematiken använder författarna teorier om representation och identitet i sin 

undersökning, som hjälper till att förklara hur och varför reklamer präglas av maskulina 

kännetecken. 

Rebecca Feaseys (2009) teoretiska ramverk består också av maskulinitetsteori, där 

hegemonisk maskulinitet är en central punkt för undersökningen. Författaren redogör för den 

hegemoniska maskuliniteten som ett manlighetsideal som är eftersträvansvärt, vilket öppnar 

upp för en stereotypisering av maskulinitet. Fortsättningsvis använder sig Feasey (2009) av 

teorier som rör könsroller och etablerade könsstereotyper i reklam för att visa hur genus 

framställs, där representationsteorier blir en viktig del precis som i Schroeder och Zwicks 

(2004) studie. 



16 
 

I sin studie av reklamer om agrikultur, väljer Berit Brandth (1995) också att använda sig av 

hegemonisk maskulinitet som en del av det teoretiska ramverket. Brandth (1995) förklarar att 

hegemonisk maskulinitet är anpassbar till olika kontexter och att det enda som är oberoende 

av kontexten är själva hegemonin, alltså hierarkin bland män. För att uppnå studiens syfte, 

använder sig författaren av teorier om hur arbete och teknologi förknippas med både 

maskulinitet och femininitet. Brandth (1995) beskriver även identitetsskapande som en central 

del i varför maskulinitet och femininitet förknippas med specifika arbeten och teknologier. 

För att uppfylla sin studies syfte, använder sig Lundquist Wanneberg (2011) av teorier om 

sexualisering i reklam och olika teoretiska koncept som berör hur inslag av porrindustrin 

används i vardagsreklam för att effektivisera marknadsföringen. Det teoretiska ramverket 

används för att se hur svensk media framställer män och kvinnor utifrån de valda teorierna 

som rör objektifiering, sexualisering och porrinslag.  

Martin Eisend (2010) utgår från ett teoretiskt ramverk som grundar sig i hur genus framställs i 

reklam. Detta teoretiska ramverk grundar sig i samhällsvetenskap, där man tittar på om 

reklamens sätt att representera genus har en påverkan på genusrelaterade frågor i samhället 

eller om det är vice-versa. Eisend utgår till stor del från genusstereotyper i sin studie och 

redogör för hur dessa stereotyper fungerar. Med hjälp av teorierna vill han se huruvida 

könsstereotyper i reklam är en spegling av samhället eller om reklam skapar dessa 

könsstereotyper från första början. 

5.3. Resultat i den tidigare forskningen 

Genomgående visar den tidigare forskningen att resultatet av studierna har kretsat mycket 

kring den hegemoniska maskuliniteten som teori. Flera av studierna belyser det faktum att 

hegemonisk maskulinitet skiljer sig åt beroende på sammanhang och att bilden av 

maskulinitet därför också blir unik för varje studieobjekt.  

Schroeder och Zwick (2004) kommer fram i sin studie att reklambildernas framställning av 

maskulinitet är länkade med konsumenternas livsstil. I studien hävdar dem därför att 

reklambildernas framställning av maskulinitet är konstruerad i samspel med konsumenterna. 

Män som i reklamfilmer tittar in i kamera och därmed indirekt på konsumenterna, upplevs 

som dominanta och kraftfulla i större mån än de som istället tittar bort från kameran. 

Konsumenterna, alltså de manliga, vill leva upp till det maskulina idealet och därför attraheras 

de av sådan reklam som förespråkar detta ideal. Vidare ärSchroeder och Zwick hävdar att 

konsumtion påverkar framställningen av maskulinitet och att fokuset inte ligger på 
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aggresivitet, styrka, tävlingsinriktan och så vidare som det gjorde förr i tiden, utan snarare på 

faktorer som expertis, omdöme och smak som idag är centrala i framställningen. 

Feasey (2009) finner i sina studieobjekt att bilden av en hegemonisk maskulinitet skiljer sig 

från vad den i vanliga fall egentligen är. Hon hävdar att studieobjekten inte har något centralt 

fokus på fysiska attribut som till exempel männens styrka. Istället belyser reklamfilmerna 

männens sexuella attraktionskraft och håller det som främsta verktyg för män att garantera sin 

plats i den hierarkiska ordning som den hegemoniska maskuliniteten handlar om. Vidare är 

framställningen ofta knuten till en framgångsrik sida hos män. Denna framställning skiljer sig 

från den tidigare framställningen som till större del fokuserade på mäns självsäkerhet, 

aggressivitet och bestämdhet. 

Berit Brandth (1995) påvisar att bilden av manlighet inom traktorreklam har förändrats, då en 

överväldigande del av reklamer inte längre framställer män som fysiskt starka, smutsiga och 

händiga utan istället framställs som stiliga affärsmän. Men om detta betyder att den 

traditionella bilden av det hegemoniska idealet har försvunnit, är fortfarande öppet för 

diskussion. Brandth menar att det inte går att bevisa om reklamerna har tagit helt avstånd från 

att framställa den traditionella maskulinitetsbilden, då denna typ av maskulinitet kan framgå i 

olika former och variationer. Däremot går det att hävda att en ny sorts maskulinitet har växt 

fram i de reklamsammanhang som rör traktorer. 

Lundquist Wannebergs (2011) undersökning visar att det finns en klar skillnad i hur män 

framställs i jämförelse med kvinnor i sportsammanhang av svenska medier. Det huvudsakliga 

fokuset vid framställning av män i reklamsammanhang ligger på fysiska attribut och 

prestationer. Med detta menas till exempel mäns kroppsbyggnad och idrottsutövning. Fokuset 

på kvinnorna riktas istället mot utseendemässiga faktorer som till exempel vilka läppstift, 

kläder och hårstilar de har. Detta innebär att framställningen av män rör faktorer som är 

viktiga till själva idrotten och prestationen, vilket den kvinnliga framställningen inte rör i 

första hand. Lundquist Wanneberg menar att medias framställning på detta vis stärker 

ojämställdhet mellan män och kvinnor. 

Martin Eisend (2010) kommer fram i sin studie att könsstereotypisering i reklam förekommer 

i hög grad. Stereotypiseringen framkommer oftast i reklamens sätt att framställa både mäns 

och kvinnors yrkesställning. Studien visar däremot att könsstereotypisering i reklam har 

minskat och att det med tiden blir allt ovanligare. Denna trend beror på att många samhällen 

har belyst och diskuterat genusfrågor allt mer de senaste åren, vilket således innebär att 
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reklamens utformning påverkas beroende på hur samhället, där reklamen i fråga är 

producerad, ser ut. 

5.4. Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att den tidigare forskningen har riktat mycket fokus 

på att undersöka hur maskulinitet framställs i studieobjekten. Flera av studierna avser att se 

hur maskulinitet definieras och vilka typer av maskulinitet som framkommer samt huruvida 

dessa maskulina framställningar har en påverkan på samhället. Den här uppsatsen har också 

till avsikt att studera hur maskulinitet framställs, men också om den framställningen har en 

koppling till en traditionell syn på begreppet maskulinitet. Uppsatsen görs därför i syfte att 

bidra till att se hur en traditionell syn på maskulinitet representeras i nutid i ett svenskt 

reklamsammanhang. 

Med det sagt, ska undersökningen utgå från ett traditionellt perspektiv vilket innebär att 

studieobjekten ska analyseras utifrån ett förutbestämt teoretiskt perspektiv för att hitta 

kopplingar till det traditionella synsättet på maskulinitet. Som den tidigare forskningen visat, 

används specifikt maskulinitetsteorier inom den övergripande genusvetenskapen för att 

undersöka hur män framställs i olika sammanhang. I vissa fall analyseras både femininitet och 

maskulinitet tillsammans för att redogöra för de skillnader som finns i hur män och kvinnor 

framställs i reklamsammanhang, som till exempel Lundquist Wanneberg (2011) gör i sin 

studie. Den här uppsatsen kommer dock enbart att fokusera på maskulinitet för att bidra till att 

lyfta fram hur traditionella kopplingar till maskulinitet fortfarande har fäste i dagens medie- 

och reklamsammanhang, vilket innebär att en analys av femininitet utesluts i denna uppsats. 
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6. Metod och material 

Denna uppsats utgår från en kvalitativ ansats med semiotik som metod för att analysera de 

valda studieobjekten. Metoden förhåller sig till ett strukturalistisk förhållningssätt, men är 

även öppen för subjektiva tolkningar som komplementerar det strukturalistiska. I det här 

kapitlet redogörs det för semiotiken och de analysverktyg, denotation och konnotation, som 

kommer att användas vid analysen av de valda studieobjekten. Utöver det kommer även 

bildkomposition att beröras, för att förklara hur det kan användas vid en analys av 

maskulinitet. Vidare förklaras även urvalet av studieobjekten mer ingående och även hur 

tillvägagångssättet av analysen gått tillväga. Avslutningsvis lyfts de svagheter som den valda 

metoden har fram under metodkritik, där det redogörs för hur svagheterna ska reduceras och 

överkommas. 

6.1. Semiotik 

Semiotik, eller semiologi som det ibland brukar benämnas, är läran om tecken och koder i 

samhället både vad gäller lingvistik som exempelvis texter, men också visuellt som till 

exempel bilder. Semiotiken avser att lyfta fram tecken i både text- och bildform som bär på 

vidare meningar. Detta innebär att budskap och innebörder av texter, bilder och andra visuella 

uttryck kan utläsas med hjälp av ett semiotiskt angreppssätt (Bignell, 2002). Sandra Moriarty 

(2004) hävdar liknande att tecken används för att skapa, förmedla och tolka meddelanden i 

olika former och att koder i sin tur styr dessa tecken. Meddelanden är därför uppbyggda av 

tecken som i sin tur uttrycks genom koder samlade i ett teckensystem. För att en mottagare av 

ett meddelande ska kunna förstå meddelandet i fråga, behöver mottagaren ha en förståelse för 

de koder som skapar de tecken som i sin tur i själv verket utgör meddelandet. Hur dessa 

tecken och koder fungerar tillsammans är semiotiken till för att förklara (Moriarty, 2004). 

6.1.1. Tecken och koder 

Den viktigaste beståndsdelen inom semiotiken är tecknet. Ett tecken är en bärare av mening 

och all form av text och bild kan förstås genom att veta vad tecken är och hur de fungerar. Till 

exempel kan en analys av de tecken som framkommer i en reklamfilm, bidra till en vidare 

förståelse av innehållet i reklamfilmen i fråga (Rose, 2007). 

Lingvisten Ferdinand de Saussure, som är en av semiotikens företrädare, förklarade att tecken 

utgörs av två delar som på franska kallas signifiant och signifié. Signifiant står för själva 

tecknets utseende i form av ord, ljud och bild medan signifié är själva innebördet av tecknet. 
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Innebörden av tecken präglas dock av det kulturella sammanhang som tecknet befinner sig i. 

Detta innebär att ett teckens innebörd och betydelse, bestäms av en godtycklighet mellan 

människor som tillsammans skapar innebörden och betydelsen, vilket betyder att innebörden 

av tecken inte har bestämts i förväg, utan någon grund. På det här sättet formas ett teckens 

innebörd beroende på dess kulturella kontext. Alltså kan ett specifikt tecken tydas på flera 

olika sätt i olika kulturella sammanhang (Rose, 2007). 

Som tidigare nämnt, är alla tecken uppbyggda av koder. Det är koder som gör att ett tecken 

uppstår, då vi utan koder inte kan uppfatta ett uttryck som ett tecken. Koder fungerar därför 

som konventionella regler som skapar mening för en specifik grupp av människor. Detta 

eftersom konventionella regler bestäms genom kultur (Rose, 2007). Koder kan vara visuella, 

verbala, kinetiska, taktila och auditiva (Muffoletto, 1994). Som ett exempel kan en bild av en 

kniv i ett hjärta vara en kod som ger ett uttryck för ett brustet hjärta, vilket betyder sorg och 

olycka. Då tecken är betydelsebärande uttryck blir tecknet i detta fall sorg och olycka. Man 

måste dock först tolka kniven som något aggressivt och hjärtat som något romantiskt för att se 

detta samband som en kod för något hjärtskärande. 

6.1.2. Denotation och konnotation 

Begreppen denotation och konnotation kommer att användas som analysverktyg för 

undersökningen av studieobjekten. Begreppen åsyftar två nivåer av förståelse, där denotation 

är den första nivån och konnotation är den andra. Dessa nivåer samspelar med varandra vid 

användning av exempelvis en semiotisk bildanalys. Roland Barthes är företrädare för dessa 

två begrepp och har myntat flera olika namn för dem. Till exempel kallar han denotation för 

bland annat litterär bild och perceptuellt meddelande och konnotation för kulturellt och 

symboliskt meddelande (Barnard, 2001). Enligt Barthes är bilder uppbyggda av två budskap. 

Ett av budskapen innehåller inga koder och det andra innefattar istället koder. Dessa budskap 

är med andra ord denotation och konnotation. För att överhuvudtaget kunna göra en 

konnotativ analys och lyfta fram de koder som finns i bilder men inte ses i första hand på 

ytan, krävs det först en denotativ analys för att tydligt redogöra för vilka beståndsdelar bilden 

innefattar (Jamieson, 2007). 

Den första analysnivån, denotation, står för den direkta betydelsen av tecken. Med detta 

menas att ett tecken ses ur ett objektivt perspektiv, då tecknet endast ses som ett ting. Enligt 

Malcolm Barnard (2001) lyfter denotation fram den litterära meningen i bilder. Frågor som 

‘vad är det?’ och ‘vad syns på bilden?’ är typiska för den denotativa analysen. Med andra ord 
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är denotation förståelsen för att linjer, former, färger och så vidare tillsammans i ett samspel 

representerar saker i verkligheten (Barnard, 2001). Ett exempel på denotation är en bild på 

Buckingham Palace, där den denotativa analysen säger att det är en byggnad i England vilket 

uppfattas genom att enbart titta på bilden på ett ytligt plan. För att få en vidare förståelse av 

bilden, krävs det analysen övergår till den andra nivån, alltså den konnotativa (Bignell, 2002). 

Den konnotativa analysen sker på en komplex nivå och tar fram vidare meningar på en högre 

nivå än vad den denotativa analysen gör. Konnotationen består av de tankar och associationer 

som dyker upp i betraktarens huvud när den till exempel ser på eller analyserar en bild. Dessa 

tankar och associationer är grundade i de kulturella kontexter som de som analyserar befinner 

sig i, vilket i sig är en förklaring till varför Barthes kallar konnotationen för ett kulturellt 

meddelande (Barnard, 2001). 

6.2. Bildkomposition 

Utöver semiotiken, kan även bildkomposition användas som ett sätt att analysera bildspråk. 

Kameravinkeln talar om hur en karaktär framställs i en film. Om vinkeln är från ett 

fågelperspektiv, innebär det att karaktären framställs som underordnad och förminskad för att 

kameran är placerad på ett sätt som gör att tittaren blickar ner på karaktären. Om stillbilden 

däremot är tagen från ett grodperspektiv, framställs karaktären istället som överordnad och 

dominant då tittaren blickar upp på karaktären (Tiemens, 2004). 

Hur en karaktär framställs i ett bildutsnitt, är också viktigt för hur tittaren uppfattar 

karaktärens betydelse. En närbild gör att karaktären upplevs vara av större betydelse än i en 

vidvinkelbild. I en närbild sätts karaktären i centrum och fokus ligger på hens agerande vilket 

leder till att berättelsen känns levande. En karaktär i vidvinkelbild får inte samma effekt som 

en i en närbild, på grund av att karaktären visas på långt avstånd och därmed uppfattas som 

mindre. Det handlar således om att tittaren måste se en karaktär i närbild för att kunna uppleva 

denna som viktig och dess handlingar som värdefulla (Tiemens, 2004). 

6.3. Urval 

De reklamfilmer som har valts ut för analys har fått en stor spridning via sociala medier, trots 

att A-Z är ett relativt nyetablerat klädesmärke. De två reklamfilmerna som valts för 

undersökningen går under namnen A-Z - The Inner Voice och Mental Muscle: a Video 

featuring Kenneth Berg. A-Z har lagt ut reklamfilmerna på sin officiella Youtube sida, men de 

finns även på andra internetsidor som exempelvis A-Z’s officiella Facebooksida. A-Z - The 
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Inner Voice, som släpptes år 2016, har över två miljoner visningar på Youtube medan Mental 

Muscle: a Video featuring Kenneth Berg, som släpptes år 2017, har cirka 5,6 tusen visningar. 

A-Z’s kanal på Youtube innehåller fler videos som bland annat korta versioner av A-Z - The 

Inner Voice. A-Z’s Youtubekanal skapades år 2015 och har idag lite över två tusen 

prenumerationer. 

Båda reklamfilmerna fokuserar huvudsakligen på idrottsrelaterat innehåll och är därför 

präglade därefter. Första videon som släpptes, A-Z – The Inner Voice, innehåller olika 

sekvenser som visar utövande av diverse idrottsaktiviteter som till exempel boxning, 

tyngdlyftning och tennis. Den andra videon, Mental Muscle: a Video featuring Kenneth Berg, 

innehåller sekvenser som visar den norska MMA-fightern Kenneth Berg i olika miljöer där 

han tränar. 

Anledningen till att dessa reklamfilmer har valts som studieobjekt är för att innehållet har en 

tydlig maskulin prägel och därav är relevant för undersökningen. Efter att ha gjort research på 

A-Z’s officiella webbsida och sociala medier, har de två valda reklamfilmerna i slutändan 

stuckit ut från mängden vad gäller marknadsföringen i helhet. De är uppbyggda som 

berättelser och handlar om varumärket i helhet snarare än specifika produkter som exempelvis 

marknadsförs med hjälp av reklambilder på webbsidan och de sociala medierna. Detta innebär 

att A-Z’s framställning av maskulinitet framgår extra tydligt i dessa två reklamfilmer, vilket 

passar väl in i vad syftet med studien är. De två reklamfilmerna är som lättast tillgängliga att 

titta på via streamingtjänsten Youtube, vilken kommer att användas för att utföra analysen. 

På A-Z’s Youtubekanal, har fler videos publicerats utöver de två valda reklamfilmerna. Bland 

annat släpptes fyra korta versioner av A-Z - The Inner Voice i syfte att uppmärksamma 

tittarna att den fulländade reklamfilmen skulle släppas den 7:e juni 2016. Dessa valdes bort i 

urvalet eftersom den kompletta reklamfilmen istället valdes som studieobjekt. Om dessa klipp 

hade tagits med i urvalet, hade analysen blivit repetitiv på grund av att innehållet är likadant i 

dessa klipp och den kompletta reklamfilmen.. Även fyra intervjuklipp, där Zlatan Ibrahimovic 

själv intervjuas, finns på kanalen. Dessa sållades bort på grund av det de inte är reklam och 

därmed inte relevanta för vår undersökning. 

A-Z har även publicerat en tredje reklamfilm, A-Z Sportswear - Show your inner gold with 

Zlatan Ibrahimovic, som gjordes tillgänglig i mars 2017. Denna reklamfilm är en minut lång 

och består av en scen, filmad ur olika vinklar, där Zlatan Ibrahimovic hoppar hopprep. 
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Eftersom innehållet inte är tillräckligt omfattande eller varierande för en genusteoretisk analys 

i jämförelse med två valda reklamfilmerna, sorterades denna reklamfilm bort från urvalet. 

Detsamma kan sägas om den nya reklamkampanj som A-Z lanserar under tiden som denna 

uppsats skrivs. På Youtubekanalen har flera, korta reklamfilmer redan publicerats och i dem 

spelar Zlatan Ibrahimovic en huvudroll tillsammans med norsken Dex Carrington. Eftersom 

reklamfilmerna kontinuerligt släpps under tiden som den här uppsatsen skrivs samt det faktum 

att innehållet inte är tillräckligt omfattande för en genusteoretisk analys, faller även de bort 

från urvalet. 

6.4. Tillvägagångssätt 

I den här uppsatsen analyseras det valda materialet genom att undersöka de tecken som 

signalerar maskulinitet. De tecken som analyseras är visuella och är karaktäristiska för vad 

maskulinitet står för och framträder i olika sammanhang i reklamfilmerna. De två valda 

reklamfilmerna kommer att analyseras utifrån de semiotiska verktygen denotation och 

konnotation i syfte att försöka identifiera och tyda de tecken på maskulinitet som 

framkommer i studieobjekten. Vidare kommer de tecken som hittas att brytas ner för att se 

vilka underliggande koder de är uppbyggda på. 

Analysen av reklamfilmerna kommer att utgå från det teoretiska ramverkets och den tidigare 

forskningens förklaringar av begreppet maskulinitet. Detta innebär att A-Z’s framställning av 

maskulinitet kommer att lyftas fram med hjälp av vad det teoretiska ramverket och den 

tidigare forskningen betonar som maskulina kännetecken. Könsrollerna i teorikapitlet redogör 

för vad som kännetecknar den maskulina könsrollen och kommer att användas som stöd i 

analysen av reklamfilmerna. Den tidigare forskningen framhäver också olika sätt som 

maskulinitet framställs i mediesammanhang, vilket kommer att vara användbart för att se om 

dessa framställningar går att relateras till de valda reklamfilmernas framställning av 

maskulinitet. 

Eftersom denna studie avser att undersöka hur traditionell maskulinitet framträder i 

studieobjekten kommer undersökningen som Angelöw och Jonsson (2000) skriver om, vara 

studiens traditionella förankringspunkt. Eftersom undersökningen gjordes för ungefär fyra 

decennier sedan säger det mycket om hur maskulinitet tolkades på den tiden vilket är viktigt 

för studiens syfte. Nedan följer listan på de maskulina kännetecken som undersökningen tagit 

fram, som förklarats mer redogörande tidigare i teorikapitlet. 
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Aggressiva, självständiga, ej känslosamma, döljer nästan alltid sina känslor, objektiva, 

inte lätta att påverka, dominerande, tycker bra om naturvetenskap och matematik, 

upprörs inte av smärre kriser, inte så påverkbara, aktiva, tävlingsinriktade, logiska, 

inriktade på omvärlden, bra på affärer, rättframma, äventyrslystna, ej lätta att såra, 

gråter aldrig, uppträder nästan alltid som ledare, säkra på sig själva, äregiriga, tycker 

inte att det är obehagligt att visa aggressivitet, inte alls beroende, har lätt för att skilja 

känslor från tankar, inte alls fåfänga vad gäller utseende (Angelöw & Jonsson s.96, 

2000). 

För att konkret kunna lyfta fram de delar av reklamfilmerna som innehåller tecken på 

maskulinitet, kommer vissa utvalda scener och sekvenser att användas som exempel på hur 

maskulinitet framställs i dessa. Det är av vikt att konstatera att de tecken på maskulinitet som 

förekommer i de utvalda scenerna, även kan identifieras i andra scener och därmed inte enbart 

i de utvalda. Urvalet av de scener som togs med som exempel i resultatkapitlet, valdes för att 

de tydligast visar hur olika tecken på maskulinitet framträder i reklamfilmerna. Detta urval 

gjordes efter att reklamfilmerna undersökts utifrån det teoretiska ramverk som studien bygger 

på. 

Skärmdumpar har tagits från dessa scener och bifogats i resultatkapitlet för att tydliggöra vad 

analysen gav för resultat. Scenerna kommer att analyseras utifrån de semiotiska verktygen, 

denotation och konnotation. Varje scen kommer att börja med en denotativ redogörelse för att 

ge en klar bild av vad som händer och ses i scenerna i fråga. Därefter följer den konnotativa 

analysen, där de maskulina tecken som framgår i scenerna kommer att framhävas och 

dissikeras för att lyfta fram de underliggande koderna.På det här sättet, kommer resultatet att 

bli överskådligt och analysnivåerna tydligt åtskiljda från varandra. Som Jamieson (2007) 

skriver, går den konnotativa analysen inte att göra förens den denotativa analysen skett. 

Avslutningsvis kommer analysen av reklamfilmerna att beröra hur idealbilden av maskulinitet 

framställs och hur maskuliniteten kan kopplas till hegemonin som Connell (2008) skriver om. 

6.5. Metodkritik 

Malcolm Barnard (2001) skriver att det finns kritik mot semiotiken som grundas i det faktum 

att tolkning och subjektivitet spelar en avgörande roll när en semiotisk analys ska göras. Den 

subjektiva tolkningen är nödvändig i analysen för att överhuvudtaget kunna tyda exempelvis 

en bild på grund av att alla sorters kulturella framställningar är uppbyggda av och innefattar 

individuella och subjektiva element som skaparen själv producerat (Barnard, 2001). 
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Däremot hävdar Barnard (2001) att den subjektiva tolkningen är nödvändig för att kunna 

förstå och tyda exempelvis en bild. Den subjektiva tolkningen bör ses som ett komplement till 

ett strukturalistiskt förhållningssätt eftersom dessa två är beroende av varandra och inte kan 

fungera separat (Barnard, 2001). Den här uppsatsen kommer att främst utgå från ett 

strukturalistiskt förhållningssätt, men subjektiviteten kan inte frångås och kommer istället att 

användas som ett komplement till det strukturalistiska. Detta innebär att uppsatsförfattarnas 

egna tolkningar och uppfattningar som grundas i ens kulturella sammanhang, kommer att 

framkomma i analysen av de valda studieobjekten. 

Den valda undersökningen som Angelöw och Jonsson (2000) skriver om är som tidigare 

konstaterat gjord på 1970-talet och därmed är resultatet inte aktuellt för att se hur såväl typiskt 

manligt beteende som typiskt kvinnligt beteende generellt sett beskrivs idag. Med andra ord 

bör det tas i beaktning att undersökningen gjordes för runt 40-50 år sedan. Eftersom syftet 

med uppsatsen däremot är att se huruvida den maskulina framställningen i reklamfilmerna har 

en koppling till ett traditionellt synsätt på maskulinitet, passar undersökningen väl in i 

uppsatsens syfte. 

Det bör även tas i beaktning att vi som utför denna studie, är båda män vilket kan ha en 

påverkan på studiens utfall eftersom den avser att undersöka maskulinitet i de valda 

studieobjekten. Det manliga perspektivet är således ofrånkomligt i analysen eftersom den 

subjektiva tolkningen av studieobjekten ständigt är närvarande i en semiotisk analys enligt 

Barnard (2001). Däremot är studiens avsikt att undersöka hur maskulinitet framställs och hur 

framställningen kan relateras till en traditionell syn på begreppet, vilket innebär att analysen 

utgår från ett förutbestämt genusteoretiskt ramverk. Det är av vikt att betona att den här 

studien därför inte avser att framlyfta och idolisera någon maskulinitetsbild. Snarare är 

avsikten att visa hur A-Z framställer bilden av maskulinitet för att se på vilket sätt den 

traditionella förankringen fortfarande har en plats i dagens medier trots att 

maskulinitetsbegreppet har utvecklats och fått nya definitioner sedan det uppkom.  



26 
 

7. Analys 

Med hjälp av analysverktygen som introducerades i metoden, ska reklamfilmerna A-Z - The 

Inner Voice och Mental Muscle: a Video featuring Kenneth Berg analyseras i det här kapitlet. 

Först kommer resultatet av analysen av A-Z - The Inner Voice att redogöras för och därpå 

Mental Muscle: a Video featuring Kenneth Berg. Genomgången av resultaten från båda 

reklamfilmerna kommer i båda fallen att börja med en redogörelse för vad dem handlar om 

innehållsmässigt, för att sedan i detalj lyfta fram de maskulina tecken som finns i de olika 

scenerna. 

7.1. A-Z – The Inner Voice 

A-Z – The Inner Voice består av många korta scener som utspelas i olika miljöer. I 

majoriteten av scenerna utförs någon sorts av idrottslig aktivitet där tennis, tyngdlyftning och 

basketboll är exempel på idrottsutövningar som lyfts fram i reklamfilmen. Däremot 

framkommer det även scener där ingen direkt aktivitet utförs, som till exempel en scen där en 

kille vaknar upp i sitt rum eller en annan där en tjej kollar ut genom ett fönster. Genomgående 

under hela reklamfilmen lyfts dock idrottslig aktivitet, antingen direkt eller indirekt, fram. 

Reklamfilmens olika scener innehåller tecken på maskulinitet som först ska identifieras och 

sedan brytas ner för att se vilka koder, utifrån undersökningen som Angelöw och Jonsson 

(2000) skriver om, som bygger upp dessa tecken. Under hela reklamfilmens gång håller 

Zlatan Ibrahimovic ett motivationstal med en berättarröst i bakgrunden. Reklamfilmen 

innehåller även upptrappande musik som når kulmen precis innan slutet av reklamfilmen när 

Zlatan Ibrahimovic själv ses stå i ett omklädningsrum framför egen spegel. Berättarrösten har 

förstärkande effekt på den visuella maskulinitet som representeras i reklamfilmen och den 

kommer i vissa fall av analysen att tas i beaktning när enskilda scener analyseras. 

Skådespelarna som är delaktiga i reklamfilmen är av olika ålder, vilket innebär att det 

förekommer både äldre och yngre människor. I en scen är det exempelvis en medelåldersman 

som utövar tyngdlyftning medan i en annan sitter en ung kille på en träningsbänk. Både 

manliga och kvinnliga skådespelare förekommer i reklamfilmen, men överlag är det fler män 

som är med. De manliga och kvinnliga skådespelarna framkommer i liknande miljöer och 

scener där de exempelvis utför en idrottslig aktivitet som tennis eller gymnastik. 
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Scenexempel 1 

Redan i reklamfilmens första scen går det att identifiera tecken på maskulinitet. På den 

denotativa nivån ses en man stå framför en spegel som får flera sprickor under tiden han står 

och kollar på spegeln. Mannen har kort hår och han blickar rakt in i kameran och är lätt 

framåtlutad med kroppen och huvudet. Bakom honom är bakgrunden mörk och i bildutsnittets 

vänstra överkant ses ett fönster som tar in ljus och intill fönstret står det tre flaskor vars siluett 

är det enda som ses. Mannen står med bar överkropp och har enbart ett halsband på sig, vilket 

ses när kameravinkeln byts till att filma mannen bakifrån. I denna sekvens filmar kameran 

från ett grodperspektiv. Han gungar lätt med kroppen åt sidled och scenen avslutas med att 

han boxar mot spegelns riktning.  

Den konnotativa analysen visar att mannens uppträdande är det mest uppenbara tecknet på 

maskulinitet som framställs i den här scenen. Utifrån den valda listan som Angelöw och 

Jonsson (2000) skriver om, går det att identifiera flera koder som ligger till grund för det 

tecken på maskulinitet som mannen bär på. Hans sätt att gunga med kroppen och boxa mot 
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spegeln tyder på att han är aggressiv och att han inte tycker det är obehagligt att visa det 

eftersom slag kulturellt sett förknippas med ett sätt att kanalisera sin aggressivitet. Rebecca 

Feasey (2009) menar att bilden av maskulinitet som aggressiv, bestämd och självsäker, förr i 

tiden dominerade i TV-reklamer och att den bilden länge var det hegemoniska idealet. Denna 

bild framgår alltså tydligt i denna scen som visar att mannen i fråga är aggressiv och att han 

utan någon återhållsamhet visar upp det. 

Utifrån det bestämda ansiktsuttrycket går det även att konnotera en känsla av att mannen inte 

är lätt påverkbar utan snarare är bestämd, vilket även stärks av det faktum att berättarrösten i 

bakgrunden säger ”Alright, It will be hard, it will be painful…”. Den bara överkroppen ger 

även en känsla av att han är självsäker eftersom han tittar sig själv i spegeln med en bestämd 

blick. Som tidigare nämnt menar Feasey (2009) att framställningen av mannen som bestämd 

och självsäker, förr i tiden dominerade i reklamsammanhang. Vidare kommer Brandth (1995) 

fram i sin studie till att den manliga kroppens styrka och muskler, i många fall symboliserar 

dominans, kraftfullhet och hårdhet. Eftersom mannens bara överkropp exponeras och den till 

synes är muskulös, konnoteras en kraftfullhet och hårdhet utifrån detta vilket hintar om att han 

är aktiv träningsmässigt. 

Sprickorna som uppstår på spegeln ger upphov till att fler koder kan identifieras. Mannen 

verkar inte påverkas av sprickorna utan är fortsatt fokuserad och bestämd i både blick och 

kroppsspråk, vilket stärker intrycket av att han är bestämd och inte låter sig bli upprörd av 

mindre kriser som denna. Sekvensen är filmad så att kameravinkeln på mannen är något 

underifrån, alltså ett grodperspektiv. Enligt Tiemens (2004), skapar grodperspektivet en 

känsla av att personen som filmas är dominant och överordnad, vilket är fallet i scenen i fråga 

där känslan av aggresivitet, bestämdhet och självsäkerhet förstärks i och med vinkeln scenen 

är filmad från. 
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Scenexempel 2 

Den aktiva och träningsinriktade maskuliniteten genomsyrar hela reklamfilmen från början till 

slut på olika sätt. Till exempel går den att identifieras i reklamfilmens andra scen, där en ung 

kille sitter på en säng i ett rum. En denotativ analys av scenen visar att sängen är till vänster i 

bildutsnittet och på bildutsnittets högra sida ses ett skrivbord som är upplyst av en lampa. På 

skrivbordet finns det flera grejer som bland annat böcker men också ett par pokaler som står 

uppradade längst upp på skrivbordet. Killen sitter på sängkanten och är riktad mot 

skrivbordet. Sängen är obäddad och på den vänstra sidan står dett ett nattduksbord med flera 

grejer på. Ovanför sängen ses flera medaljer som hänger på en vägg. Vid den högra sidan av 

skrivbordet står det en stereo på en byrå och bredvid stereon ses en vattenflaska ståendes. På 

de två väggarna som syns i denna scen, hänger även ett par planchser och affischer med 

fotbollsmotiv. Scenen är filmad från ett fågelperspektiv och ger en överblick över vad som 

finns i rummet. 

Även fast killen i fråga inte utför någon fysisk aktivitet i just den scenen, går det ändå att 

konnotera att han tävlar i någon sorts idrott eftersom han till synes har samlat på sig flera 

medaljer och pokaler som han hängt upp på väggen och ställt ut på sitt skrivbord. I den 

kulturella kontext som den här uppsatsen befinner sig i, är medaljer och pokaler 

huvudsakligen kännetecken för goda prestationer i någon form av tävling i exempelvis en 

sport. Detta intryck förstärks även av det faktum att han har fotbollsplanscher uppsatta på 

väggarna och att en vattenflaska syns till i scenen, som tyder på att killen är intresserad av 

sporten fotboll.  

Rebecca Feasey (2009) framhäver i sin studie även att framställningen av maskulinitet i 

reklamer ofta lyfter fram en framgångsrik sida hos män. I denna scen går det som sagt att 
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konnotera att killen i scenen har haft många framgångar i sin idrottsutövning, vilket blir 

uppenbart genom de pokaler och medaljer han har i sitt rum. Detta kan tolkas som att killen i 

fråga är äregirig och ständigt på jakt efter nya framgångar och nya medaljer och pokaler att 

ställa ut i sitt rum. På det här sättet är killens omgivning ett tecken på maskulinitet, där 

koderna aktiv och tävlingsinriktad men också äregirig är identifierbara från undersökningen 

som Angelöw och Jonsson (2000) skriver om, trots att ingen direkt idrottsutövning sker i 

scenen i fråga. 

 
Scenexempel 3 

Ett annat exempel på en scen som inte heller direkt visar någon idrottslig aktivitet, men där 

tecken på maskulinitet ändå framgår, är en scen där en tjej står inomhus i ett vardagsrum vad 

det verkar. På denotationsnivån, ses inledningsvis en tjej i en spegelreflektion stå framför ett 

bord som hon tittar ner på. På bordet står det ett tänt ljus och ett kors. Till tjejens högra sida 

ses ett fönster med igendragna gardiner. Ett fönster ses även på den vänstra sidan och även det 

är täckt av gardiner. Precis framför spegeln syns en staty som föreställer en fäktare i miniatyr 

som har sitt fäktsvärd utdraget och pekar mot tjejens riktning. Efter scenens första sekvens, 

filmas tjejen i närbild och från ett grodperspektiv.  

Ett tecken på maskulinitet i den här scenen är statyn av fäktaren. Med en konnotativ analys 

blir koderna aktiv och tävlingsinriktad synbara eftersom fäktning är en sport. Den första 

associationen som görs är att tjejen i scenen utövar fäktning eftersom statyn är så pass synbar 

i relation till tjejen. Utöver de två koderna, aktiv och tävlingsinriktad, kan även koden 

aggressivitet utläsas från statyn eftersom fäktning trots allt är en kampsport där två personer 

duellerar mot varandra. Detta tecken på maskulinitet kan till stor del kan relateras till en del 
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av den bild av maskulinitet som Feasey (2009) menar var dominant förr i tiden i 

reklamsammanhang. 

Det andra tecknet på maskulinitet är tjejen i sig. Även hon är filmad från ett grodperspektiv, 

vilket konnoterar dominans enligt Tiemens (2004). Tjejen mimar orden, ”…cry, scream, 

bleed” som berättarrösten i bakgrunden säger. En känsla av aggressivitet blir ofrånkomlig när 

denna scen utspelas och koden aggressivitet är synbar i det tecken på maskulinitet som tjejen 

utgör just eftersom dessa ord tillsammans förknippas med aggresivitet. Utifrån listan som 

Angelöw och Jonsson (2000) skriver om, blir alltså koderna aktiv, tävlingsinriktad och 

aggressiv påtagliga i denna scen.  

Schroeder och Zwick (2004) skriver att den hegemoniska maskulinitet som förr förknippades 

med egenskaper som aggressivitet, kraftfullhet och tävlingsinriktning, inte är lika framstående 

på grund av ökat fokus på konsumtion. Däremot den äldre hegemoiska maskuliniteten tydlig i 

den valda scenen eftersom den innehåller koderna aggresivitet, kraftfullhet och 

tävlingsinriktning som framgår på olika sätt. Även fast det är en tjej som spelar 

huvudpersonen i scenen i fråga, framträder dessa maskulina koder på ett tydligt sätt och 

därmed präglas scenen av en maskulin ton. 
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Scenexempel 4 

Reklamfilmen består också av fler scener som representerar maskulinitet som aktiv och 

tävlingsinriktad, men där idrottsutövning i form av till exempel tennis, tyngdlyftning och 

gymnastik utövas och det på ett direkt sätt framgår att skådespelarna är aktiva och 

tävlingsinriktade. I en scen där en tjej spelar tennis ensam på en tennisplan, går det att tydligt 

konnotera en känsla av tävlingsinriktning. Scenen består av två sekvenser, där kameran först 

filmar en tennisplan från distans och där enbart tjejen ses stå ensam på planen med en 

tennisrack. Den denotativa analysen visar att scenen utspelas i nattetid men att det är ljust på 

planen på grund av belysning i form av bland annat strålkastare. Tennisplanen är inhägnad 

med stängsel. I bakgrunden ses ett par höghus till och i förgrunden ett träd och en lyktstolpe.  

I den andra sekvensen ses tjejen i närbild från ett grodperspektiv när hon laddar för att skjuta 

iväg en tennisboll som hon avslutningsvis skjuter iväg.  

På grund av att tjejen i fråga tränar tennis själv, är hon ett tecken på maskulinitet och det går 

att konnotera att hon är aktiv och tävlingsinriktad eftersom det framgår att hon utövar sporten 
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tennis. En sportslig utövning tyder i uppsatsens kulturella kontext på att en människa är aktiv 

och tävlingsinriktad. Det går även att identifiera koderna självständig och inte alls beroende, 

eftersom hon visar att hon klarar av att träna utan någon motspelare på andra sidan planen 

som egentligen är grundläggande för sporten tennis. I normala fall krävs det en motståndare 

för att kunna utöva sporten i fråga, men tjejen i scenen visar att hon klarar att träna själv ändå. 

Eftersom sekvensen när hon skjuter iväg bollen är filmad från ett grodperspektiv, infinner sig 

även en känsla av dominans då hon kraftfullt skickar iväg bollen med sin racket. Koderna 

aktiv, tävlingsinriktad, inte alls beroende och dominant är därmed identifierbara från den 

undersökning som Angelöw och Jonsson (2000) skriver om. Därför präglas denna scen av en 

maskulinitet som går att koppla till undersökningen, även fast huvudpersonen i fråga är av det 

kvinnliga könet.  

Lundquist Wanneberg (2011) skriver att män i reklamsammanhang ofta sammankopplas med 

tävlingsvilja och idrottsliga prestationer, tillskillnad från representationen av kvinnor som 

istället fokuserar på utseendemässiga faktorer. I den här scenen framställs tjejen, som tidigare 

konstaterat, som tävlingsinriktad och aktiv vilket stärker den maskulina prägeln som scenen 

har. Fokus ligger på tjejens träning och idrottsutövning och inte på hennes utseende, vilket 

överensstämmer med det Lundquist Wanneberg (2011) skriver i sin studie om hur män i 

sportsammanhang vanligtvis framställs. 

 
Scenexempel 5 

Koderna självständig och inte alls beroende, dyker upp flera gånger än enbart i scenen där 

tjejen spelar tennis. I flertalet av scenerna är det oftast enbart en skådespelare som syns till 

och spelar en huvudroll, och i dessa scener fångas skådespelarna i närbild för att förstärka 

känslan av självständighet. I exempelvis en av scenerna står en man inomhus i en lokal. På 
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den denotativa nivån går det att urskilja att det runt honom hänger boxningssäckar och i 

bakgrunden hänger två utsträckta rep horisontellt. På väggen bakom ses bland annat en klocka 

och en flagga till. Mannen är iklädd ett linne och är korthårig. Hans panna glänser av svett och 

han tittar neråt mot marken samtidigt som han gungar lätt med kroppen i sidled. Scenen är 

filmad ur ett grodperspektiv. 

Mannen, i samspel med omgivningen, utgör ett tecken på maskulinitet utifrån det faktum att 

han verkar ha tränat själv och inte är beroende av någon annans hjälp. Därmed visar 

konnotationen att mannen är självständig och inte behöver hjälp av någon annan för att träna. 

Den konnotativa analysen visar vidare att mannen är aktiv och tävlingsinriktad eftersom han 

tränar någon typ av kampsport i en boxningsring. Kampsporten kan, precis som i exemplet 

med fäktningsstatyn, associeras till aggressivitet, vilket är ännu en kod i tecknet på 

maskulinitet. Mannen filmas dessutom underifrån vilket enligt Tiemens (2004) ger intrycket 

av dominans, vilket i sin tur späder på känslan av aggressivitet som scenen framkallar. Sett till 

helheten går det alltså att identifiera att mannen är aktiv, tävlingsinriktad, inte alls beroende, 

aggressiv och dominant, vilket överensstämmer med den undersökning som Angelöw och 

Jonsson (2000) skriver om. 

Som Brandth (1995) skriver i sin studie, symbolerar den manliga kroppen kraftfullhet, hårdhet 

och dominans, vilket blir påtagligt i scenen dels genom huvudpersonen i fråga och dels för att 

scenen är filmad ur ett grodperspektiv. Boxning och liknande kampsporter, förknippas 

kulturellt sett till kraftfullhet och hårdhet vilket förklarar intrycken som skapas i scenen när 

mannen står i en boxningsring. Denna scen och scenen där tjejen spelar tennis, är exempel på 

hur maskulinitet framställs i samband med direkt idrottsutövning. Som Lundquist Wanneberg 

(2011) skriver om, ligger fokuset i framställningen av män mer på faktorer som styrka, 

prestationer, muskler, vilja och så vidare, vilket tydligt framkommer i båda scenerna på grund 

av att sporterna tennis och boxning blir så pass framträdande i dem. 
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Scenexempel 6 

I undersökningen som Angelöw och Jonsson (2000) skriver om, framkommer det att det är 

typiskt manligt beteende att vara säker på sig själv och inte vara så påverkbar. Genomgående 

under hela reklamfilmen, går dessa koder att urskiljas i flera scener.  Ett konkret exempel är 

en scen där en ung kille går i en korridor med en basketboll i handen. Utifrån den denotativa 

analysen framkommer de att killen går mot kameran i korridoren med en basketboll under 

vänstra armen och en väska som hänger på hans högra axel. Blicken är riktad rakt in i 

kameran och killen ser arg ut. På sitt högra ögonbryn har han ett plåster. Sekvensen därpå 

visar en äldre kille som har snarlika kläder som går i en liknande miljö men istället har 

basketbollen och väskan på motsatt håll. Även han har ett plåster på sitt högra ögonbryn. Båda 

har samma ansiktsuttryck och går på ett liknande sätt mot kameran. Båda sekvenserna är 

filmade ur ett grodperspektiv. 

På den konnotativa nivån ger denna scen en känsla av självsäkerhet och bestämdhet. Den 

yngre killen, som är ett tecken på maskulinitet, har en självsäker och bestämd gångstil och 
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hans blick är även den bestämd. Att den äldre killen visas efteråt med liknande kläder och i 

liknande miljö, ger en känsla av att det är samma person i fråga och scenen avser att visa 

likheterna i en persons uppväxt. I och med att gångstilen och blicken är lik i båda 

sekvenserna, stärker det ytterligare känslan av självsäkerhet och bestämdhet. Den bestämda 

och självsäkra känslan är genomgående under hela reklamfilmens gång. Seriositeten i de 

ansiktsuttryck och blickar på skådespelarna, är synbar i nästintill alla scener. I exempelvis en 

scen där en man står i ett gym och gör sig redo för träning, uttrycker han en bestämdhet med 

sin blick och sitt ansiktsuttryck, men framförallt med sitt kroppsspråk. Detta innebär att ur den 

undersökning som Angelöw och Jonsson (2000) skriver om, går det att tyda att flera av 

skådespelarna i denna reklamfilm utstrålar att de är säkra på sig själva och inte särskilt 

påverkbara. 

Schroeder och Zwick (2004) skriver i sin studie att män i bild som tittar in i kameran, är 

generellt sett mer kraftfulla och dominanta än de som inte gör det och istället kollar åt ett 

annat håll. Att båda skådespelarna tittar in i kameran i de två sekvenserna, skapar ett kraftfullt 

och dominant intryck vilket i sin tur konnoterar självsäkerhet och bestämdhet och gör att 

dessa koder är identifierbara i scenen i fråga. Det dominanta och kraftfulla inttrycket, 

förstärks av att sekvenserna är filmade ur ett grodperspektiv som enligt Tiemens (2004) gör 

karaktärerna dominanta och överordnade. Feasey (2009) visar med sin studie att den 

självsäkra och bestämda maskuliniteten var dominerande förr i reklamsammanhang, vilket är 

fallet även i denna scen då de två huvudpersonerna utstrålar dessa kännetecken på maskulinet 

genom både kroppsspråk och blick. 

Flera scener som innehåller liknande sammansättningar av koder som utgör tecken på 

maskulinitet, går att hitta i reklamfilmen. I till exempel en scen, utövar en man styrkeövning 

själv, medan en annan scen visar en man jogga ensam i mörkret. De tecken på maskulinitet 

som här framträder är uppbyggda av koder som till exempel aktiv, träningsinriktad och 

självständig. Med hjälp av kameraarbetet och användning av grodperspektivet, framstår även 

skådespelarna som dominanta och därmed är även den koden identifierbar. Flera av de 

kännetecken på maskulinitet som undersökningen i Angelöw och Jonssons (2000) tagit fram, 

framkommer ofta och genomgående under hela reklamfilmens gång. Vissa oftare än andra, 

men konstellationen av de koder som bygger de tecken på maskulinitet i reklamfilmen är 

enligt denna analys sig väldigt lik över alla scener. 

Reklamfilmen i fråga skapar därmed en idealbild av maskulinitet som består av koderna aktiv, 

tävlingsinriktad och självständig. Eftersom reklamfilmen genomgående präglas av maskulina 
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tecken som består av dessa koder, innehar därför den aktiva, tävlingsinriktade och 

självständiga maskuliniteten den ledande hegemoniska positionen som är eftersträvansvärd 

och önskad. Enligt Connells (2008) teori om hegemonisk maskulinitet, finns det flera 

maskuliniteter som skiljer sig bereonde på sammanhang. Reklamfilmen i fråga präglas dock 

av en monoton bild av maskulinitet där de maskulina tecken som förekommer, som tidigare 

påpekat, ofta består av liknande sammansättningar av koder. Detta innebär att reklamfilmen i 

fråga, endast framhäver en typ av maskulinitet som dessutom varken utmanas av eller jämförs 

med andra maskuliniteter. 

Connell (2008) hävdar att de som inte efterlever de ideal och normer som den hegemoniska 

maskuliniteten innefattar, blir klassade som underordnade och hamnar långt ner i den 

hierarkiska ordningen av män. I reklamfilmen verkar den ideala maskuliniteten, som tidigare 

beskrivits, ostört och möter inget motstånd eller jämförs med en annan typ av maskulinitet. 

Detta även trots att flera av scenerna består av kvinnliga skådespelare, som istället är tecken 

på maskulinitet och består av koder som kan relateras till ett traditionellt synsätt på 

maskulinitet. De kvinnliga skådespelarna bär alltså på maskulina kännetecken, trots deras 

biologiska kön, vilket gör dem till tecken på maskulinitet på olika sätt i scenerna. Detta 

innebär att kvinnorna i reklamfilmen inte framställs som underordnade till männen, just på 

grund av att deras beteenden och handlingar i reklamfilmen präglas av traditionella maskulina 

drag som bland annat de i den undersökning som Angelöw och Jonsson (2000) skriver om. 

Enligt Connell (2008) förutsätter hegemonisk maskulinitet att kvinnor är underordnade män i 

den patriarkatiska ordningen, vilket alltså inte framgår i reklamfilmen i fråga. 

7.2. Mental Muscle: a Video featuring Kenneth Berg 

Mental Muscle: a Video featuring Kenneth Berg är en reklamfilm som återspeglar Kenneth 

Bergs liv och karriär som MMA-fighter. Kenneth spelar rollen som huvudperson i 

reklamfilmen just på grund av detta och berättarrösten i bakgrunden är han själv som berättar 

om sina egna erfarenheter av den kampsporten han utövar. Reklamfilmen visar i olika scener 

hur hans träning går till och vad han gör i sitt karriärsval som MMA-fighter. Vidare är 

scenerna utspelade i varierande miljöer men i alla scener förutom några enstaka, utförs någon 

form av fysisk aktivitet. Exempelvis visas det när han tränar kampsporten mot andra personer 

och när han är ute på en löptur i skogen. Den scenen som inte uppvisar någon fysisk aktivitet, 

visar istället när Kenneth tatueras i en tatueringssalong. De maskulina tecken som finns i 

denna reklamfilm ska identifieras och brytas ner, precis som i resultatet av analysen av A-Z – 
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The Inner Voice, för att ta fram de underliggande koder, med utgångspunkt i undersökningen 

som Angelöw och Jonsson (2000) skriver om, som skapar dessa tecken. 

Vad gäller medverkande personer i reklamfilmen, förekommer det ingen kvinnlig 

skådespelare utan den består utav enbart manliga skådespelare. Kenneth Berg är 

huvudpersonen i samtliga scener och samspelar med övriga skådespelare som exempelvis 

tränar med honom eller tatuerar honom. Skådespelarna som är med i reklamfilmen är också 

jämngamla och är generellt sett vuxna män. Alltså är det inga barn eller ungdomar som är 

med, till skillnad från A-Z – The Inner Voice där skådespelarna är av olika ålder. 

 
Scenexempel 1 

Reklamfilmen inleds med en scen där Kenneth Bergh visas jogga i en snötäckt skog. En 

denotativ analys av scenen, visar att den är filmad under dagtid och det är ljust ute. I början 

filmas Kenneth från långt håll med kameran i ett fågelperspektiv, men under scenens gång 

zoomas och riktas fokus successivt in på honom. Han stannar upp från löpningen och böjer 
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sig med överkroppen och lägger sina händer på knäna. Därefter sträcker han på sig igen och 

gungar lätt i sidled med överkroppen. Han står på en snötäckt väg med träd runt om honom. 

Han har på sig svarta kläder och har både mössa och handskar. Under tiden bilden zoomas in, 

visas det korta filmsekvenser som dyker upp i ett kort intervall. Dessa sekvensers färgton 

skiljer sig från när han är ute i skogen, och är istället svartvita. I dessa sekvenser visas 

Kenneth i träning där han bland annat utövar kampsport. I exempelvis en av sekvenserna står 

han och matar slag mot en boxningssäck och filmas från ett grodperspektiv. 

I reklamfilmens inledande scen blir koderna aktiv och tävlingsinriktad, från den undersökning 

som Angelöw och Jonsson (2000) skriver om, direkt identifierbara på den konnotativa nivån 

eftersom Kenneth är ute och tar en löptur i skogen samt att de korta sekvenserna visar honom 

träna kampsport. Den aktiva och tävlingsinriktade maskuliniteten sätter alltså sin prägel direkt 

i början av reklamfilmen genom att huvudpersonen visas vara aktiv i olika 

träningssammanhang, något som Lundquist Wanneberg (2011) i sin studie menar är en central 

del i framställningen av män. 

Eftersom de korta sekvenserna visar honom stångas mot andra i sin kampsportsträning, 

påvisar även Kenneth en aggressivitet som mynnar ut i att tänker tillbaka till när han slåss mot 

sina motståndare. Därutöver visar hans ansiktsuttryck att han känner en fysisk smärta, men 

också en beslutsamhet eftersom han vägrar att ge upp träningen oavsett smärtan. 

Konnotationen visar att Kenneth därför inte blir upprörd och att han istället är bestämd och 

inte påverkbar i sin träning, vilket innebär att dessa koder är synbara i sekvenserna som enligt 

Feasey (2009) är typiska kännetecken för framställningen av män förr i tiden. 

Sett till helheten av den inledande scenen, är Kenneth ett tecken på maskulinitet där de 

underliggande koderna visar att han är aktiv, tävlingsinriktad, aggressiv och inte alls 

påverkbar, vilka är direkt tagna ur den undersökning som Angelöw och Jonsson (2000) 

skriver om. Som Lundquist Wanneberg (2011) skriver finns det i framställningen av män, en 

tydlig koppling till idrottsliga prestationer, muskler, styrka och andra faktorer som är viktiga 

för idrottsutövningen. Redan i reklamfilmens första scen, har framställningen av Kenneth 

Berg många likheter med hur Lundquist Wannberg menar att män framställs i 

reklamsammanhang. 
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Scenexempel 2 

Genomgående under hela reklamfilmens gång är koderna aktiv och tävlingsinriktad 

identifierbara i de tecken på maskulinitet som framkommer i reklamfilmens olika scener. Som 

det konstaterades i introduktionen av videon, är det enbart få scener som inte innehåller någon 

direkt fysisk aktivitet. Ett exempel på när den aktiva och tävlingsinriktade maskuliniteten 

representeras, är när han i en scen tränar kampsporten mot en annan person. Denotationen 

visar att båda är utrustade med svarta träningskläder och varsina par MMA-handskar och de 

duellerar i en träningshall mot varandra. I bakgrunden syns andra kampsportsutövare som 

duellerar mot varandra samtidigt. 

Med hjälp av den konnotativa analysen framlyfts det att huvudpersonen är aktiv och 

tävlingsinriktad eftersom han utövar en fysisk aktivitet, mer specifikt kampsport. Även här 

går det att tyda att framställningen av Kenneth skapar intrycket av att fokuset ligger på hans 

prestationer, styrka och muskler, som Lundquist Wanneberg (2011) skriver är vanligt i 

framställningen av män i reklamsammanhang. Att Kenneth matar slag mot sin motståndare, 

skapar också en känsla av att han är aggresiv. Känslan av aggressivitet känns dock mer 

påtaglig då Kenneth i bakgrunden säger “I know what I wanna do with my opponent. I wanna 

do damage.”. Den aggressiva känslan är, tillsammans med koderna aktiv och tävlingsinriktad, 

framträdande i varje scen som visar när Kenneth slåss mot sin motståndare och utövar 

kampsporten. Ur den undersökning som Angelöw och Jonsson (2000) skriver om, framgår det 

alltså att Kenneth i den här scenen är aktiv, tävlingsinriktad och aggressiv.  

I Schroeder och Zwicks (2004) studie, framgår det att män ofta visas göra något i 

reklamsammanhang för att undvika att ses som passiva och istället aktiva i jakten på att 

efterleva någon sorts maskulinitet. Att Kenneth utövar kampsport är ett aktivt tecken på att 
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han inte är passiv, utan tittarna får istället en inblick i hans träning och därmed en överblick 

av hur maskulinitet framställs i de scener han tränar kampsporten, vilket gör att de tidigare 

nämnade koderna går att identifiera i det tecken på maskulinitet som Kenneth själv utgör. 

 
Scenexempel 3 

Vidare går det att lyfta fram två koder som också är genomgripande synbara i reklamfilmen 

och det är att Kenneth framstår som svår att såra och att han inte upprörs av mindre kriser. I 

till exempel en scen står han i en träningslokal med träningskläderna på och med tandskydd i 

munnen. På den denotativa analysnivån, framkommer det att en man står framför och är vänd 

mot Kenneth och sparkar honom lågt på kroppen två gånger. Kenneth grimaserar illa och 

stönar efter sparkarna och lutar sig framåt med överkroppen. I sekvensen filmas Kenneth från 

ett grodperspektiv, när han går med sträckt rygg och händerna på midjan och blickar ut till 

höger i bild. I förgrunden syns ett stort vitt föremål, som Kenneth träder fram bakom när han 

går. Han har fortfarande på sig träningskläderna, samt sina kamsportshandskar. 
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Att Kenneth står upp efter att han blivit sparkad i träningen, konnoterar en känsla av att han 

inte låtit sig bli sårad utan istället sträckt på sig och gått vidare. Dessutom verkar han inte vara 

upprörd av det heller, eftersom han går med både ett bestämt ansiktsuttryck och ett bestämt 

kroppsspråk i sekvensen efter. Denna konnotation visar att Kenneth inte är lätt att såra och 

samtidigt inte upprörs av smärre kriser, vilket framkommer genomgående under hela 

reklamfilmen när Kenneth får slag mot sig men ändå fortsätter att träna trots att han utsätts 

fysisk smärta. Berättarrösten i bakgrunden stärker även denna känsla då Kenneth uttrycker sin 

uthållighet i början av videon genom att konstatera ”I have never done anything that hard, or 

that uncomfortable”, och genom videons gång fortsätter han i detta spår då han säger “Inside 

of the cage, there are so many things that will put you out of your comfortzone”. Här blir 

återigen bilden av maskulinitet som självsäker och bestämd framstående, vilken enligt Feasey 

(2009) dominerade i reklamsammanhang förr i tiden. 

Att han inte är lätt att såra framgår även i scenen där han befinner sig i en tatueringssalong 

och ska tatueras. Under hela scenen pratar Kenneth i berättarrösten om smärta och hans vilja 

att förstå den och kontrollera den. I en sekvens där han ligger på en tatueringsstol, ligger han 

på rygg med ena handen bakom huvudet och med ett belåtet ansiktsuttryck. Trots att han 

tatueras och därmed borde känna en typ av smärta, går det att tyda att han inte är lätt att såra 

och är härdad av sitt karriärval som MMA-fighter på sättet han framställs som lugn och 

belåten i scenen. Utifrån undersökningen som Angelöw och Jonsson (2000) skriver om, går 

det alltså att identifiera koderna, ej lätt att såra och upprörs inte av smärre kriser, vilka är 

underliggande koder i det tecken på maskulinitet som Kenneth i dessa exempel är. 

 
Scenexempel 4 
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Kenneth Berg framställs som självsäker, bestämd och dominant i reklamfilmen utifrån flera 

aspekter. I den undersökning som Angelöw och Jonsson (2000) skriver om, är dessa koder 

som kännetecknar maskulinitet specifikt benämnda; säkra på sig själva, inte lätta att påverka 

och dominerande. I en scen där Kenneth är filmad i närbild, är dessa koder framträdande. 

Först och främst gäller det däremot att framhäva vad den denotativa analysen säger om 

scenen. Kameran filmar från ett grodperspektiv. Kenneth är den enda som ses i bildutsnittet 

och bakgrunden är svart och inget mer syns på bild. Han har en vit tröja på sig som är åtspänd, 

vilket gör att konturerna runt hans muskler på överkroppen blir synliga. Han har båda armarna 

i luften, med händerna knutna framför ansiktet och han gungar lätt i sidled med överkroppen. 

Han har en bestämd blick och ser nästintill arg ut av ansiktsuttrycket att döma.  

På den konnotativa nivån blir den självsäkra, bestämda och dominanta känslan påtaglig på 

grund av Kenneths kroppsspråk och ansiktsuttryck. Han framstår som självsäker eftersom han 

står i fighterställning, precis som han gör när han utövar kampsport. Han framstår även som 

dominant på grund av detta, och det förstärks av det faktum att scenen är filmad ur ett 

grodperspektiv och han upplevs som dominant och överordnad i relation till kameran och 

tittaren, vilket Tiemens (2004) skriver om. Han ser fokuserad ut i blicken, vilket späder på 

den bestämda känslan och ger intrycket av att han inte är så lätt att påverka, vilket är 

ytterligare en kod i det tecken på maskulinitet som Kenneth är i scenen i fråga. Den 

självsäkra, bestämda och dominanta känslan skapas genomgående under hela reklamfilmen 

och inte enbart i det exempel som ovan gavs. I majoriteten utav scenerna som reklamfilmen 

består av, präglas Kenneths ansiktsuttryck och kroppsspråk av en seriositet och bestämdhet, 

vilket innebär att koderna självsäker, bestämd och dominant ur den undersökning som 

Angelöw och Jonsson (2000) skriver om är identifierbara och att den förr i tiden, enligt 

Feasey (2009) dominerande bilden av maskulinitet som självsäker och bestämd fortfarande 

framkommer. 
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Scenexempel 5 

Utöver de scener som visar när Kenneth utövar kampsport, finns det också scener där han är 

ute och springer för sig själv i olika miljöer. I exempelvis en scen är han ute i mörkret och 

springer först i en stadsdel med höghus och sedan upp för trappor, på gångvägar och genom 

tunnlar, vilket syns på den denotativa nivån. Scenen är uppdelad i olika sekvenser och visar 

dessa olika miljöer. Kenneth har på sig en vit tröja med en luva över huvudet medan han 

springer och har även på sig ett bar svarta byxor. 

Kenneth är även här ett tecken på maskulinitet eftersom det framgår att han är aktiv och 

tävlingsinriktad även utanför själva kampsporten, men också att han är självständig och inte 

alls beroende. Dessa koder, som finns i den undersökning som Angelöw och Jonsson (2000) 

skriver om, konnoteras på grund av att han är ensam när han är ute och löper och att han i 

denna del av träningen inte är beroende av någon annan att hjälpa honom. Det finns, som 

tidigare konstaterat, flera scener där han är ute och joggar som bekräftar detta. Exempelvis när 

han är ute i skogen och springer, som redogjordes för tidigare, och när kommer ut ur en 

lägenhetsbyggnad och börjar löpa. Dessa scener innehåller alla tecken på maskulinitet som 

bland annat bygger på att Kenneth är självständig och inte beroende av någon annan. 

Precis som i A-Z – The Inner Voice, går det att hitta flera scener där sammansättningen av 

koder som skapar maskulina tecken, överlag är samstämmiga och liknar varandra. Eftersom 

reklamfilmen till exempel består av flera scener där Kenneth utövar MMA, förekommer vissa 

av koderna regelbundet tillsammans som en sammansättning som i slutändan utgör ett tecken 

för maskulinitet. Aktiv, tävlingsinriktad och aggressiv är exempelvis en sammansättning som 

genomgående kan hittas i reklamfilmens olika scener, men andra sammansättningar såsom 

självsäker, bestämd och dominant är också framträdande och i vissa fall enbart vissa enskilda 
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koder. Kenneth filmas i flertalet av scenerna från ett grodperspektiv, vilket också spär på den 

generella känslan av hur maskulinitet representeras i denna specifika reklamfilm. Den 

dominanta känslan som kameraarbetet förmedlar, förstärker de koder som finns i 

reklamfilmen och därmed helhetsbilden av maskuliniteten som framställs. 

Eftersom Mental Muscle: a Video featuring Kenneth Berg till stor del handlar om Kenneths 

MMA-utövning, går det även här att identifiera en monoton definition av maskulinitet som 

reklamfilmen skapar. Den ideala maskuliniteten som ständigt förekommer i reklamfilmen 

består av koder som aktiv, tävlingsinriktad och aggressiv, då majoriteten av scenerna visar 

Kenneth utöva någon form av träning och i många fall kamsport. Därtill präglas även 

idealbilden av en bestämdhet, självsäkerhet och dominans som framkommer på flera sätt som 

analysen visat i de olika scenerna. Sett till helheten, har alla dessa egenskaper en koppling till 

en traditionell syn på maskulinitet, då de går att koppla till den undersökning som Angelöw 

och Jonsson (2000) skriver om. Denna maskulinitet tar, enligt Connells (2008) teori om 

hegemonisk maskulinitet, den ledande positionen i hegemonin och framställs därmed som 

eftersträvansvärd på grund av att den framhävs så pass mycket som den gör. 

Till skillnad från A-Z – The Inner Voice, saknar denna reklamfilm kvinnliga skådespelare och 

ger därmed ett förstärkt intryck av att den hegemoniska maskuliniteten förutsätter att kvinnor 

är underordnade män, som Connell (2008) skriver om. Avsaknaden av kvinnor i 

reklamfilmen, späder därutöver på det faktum att reklamfilmen präglas av endast en stark 

maskulinitetsbild som saknar motstånd och därmed inte riskerar att bli av med sin ledande 

position som idealbild. Istället representeras enbart en syn på maskulinitet, som kan kopplas 

till den undersökning av typiskt maskulint och feminint beteende som Angelöw och Jonsson 

(2000) skriver om. Att Kenneth själv är huvudperson i samtliga scener och att reklamfilmens 

innehåll utgår från hans liv och hans personlighet, spelar en stor roll i varför reklafilmen 

enbart rymmer en specifik syn på maskulinitet. Eftersom reklamfilmens centrala innehåll är 

Kenneth och hans MMA-utövning, representeras därför som sagt hans liv och personlighet 

och inte någon eller några andras. 
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8. Slutdiskussion 

I det här kapitlet kommer studiens resultat att diskuteras på ett mer övergripande plan för att 

ge en fördjupad blick i hur A-Z framställer maskulinitet och vilken koppling maskuliniteten 

har till ett traditionellt synsätt på begreppet. Inledningsvis diskuteras A-Z’s framställningen av 

deras ideala maskulinitet och avslutningsvis berör detta kapitel den traditionella koppling A-

Z’s maskulinitetsbild har och vad den innebär. 

8.1. A-Z’s maskulina idealbild 

För att konkludera den här studien, visar analysen av de två reklamfilmerna att A-Z’s 

marknadsföring har en tydlig maskulin prägel och representerar en bestämd bild av 

maskulinitet som grundar sig i ett traditionellt synsätt på begreppet. Detta innebär att A-Z 

lyfter fram ett maskulint ideal som verkar eftersträvansvärt för mottagarna eftersom ingen 

annan maskulin motsvarighet framhävs i reklamfilmerna. Utifrån den undersökning som 

Angelöw och Jonsson (2000) skriver om, återkommer flera av de kännetecken på typiskt 

manligt beteende genomgående under de valda reklamfilmernas gång och vissa av dem 

framstår extra mycket i jämförelse med andra eftersom de är synbara upprepade antal gånger i 

reklamfilmernas olika scener.  

Den idealbild av maskulinitet som A-Z via sin marknadsföring representerar, bygger på flera 

av de maskulina kännetecken som återfinns i undersökningen som Angelöw och Jonsson 

(2000) skriver om. De kännetecken som främst lyfts fram och betonas är att män är fysiskt 

aktiva och tävlingsinriktade. Studiens resultat visar att dessa kännetecken präglar båda 

reklamfilmerna genomgående och att de utgör en central grund i den maskulinitetsbild som A-

Z skapar. De fysiska och tävlingsinriktade aspekterna visas bland annat genom direkta fysiska 

utövningar som till exempel joggning, kampsportsutövning och tennisträning och så vidare. 

Lundquist Wanneberg (2011) påpekar i sin studie att det huvudsakliga fokuset i 

framställandet av män i idrottssammanhang ligger på de fysiska attributen och prestationer, 

vilket till stor del går att koppla till framställningen av maskulinitet som A-Z producerar. 

Vidare bygger A-Z’s maskulinitetsbild på en aggressivitet och självständighet som också är 

utmärkande i de reklamfilmer som analyserats. Dessa kännetecken återfinns också i den 

undersökning som Angelöw och Jonsson (2000) skriver om. I många av de scener som finns i 

reklamfilmerna framställs skådespelarna som självständiga genom att de ofta är själva och 

tränar i olika sammanhang. Detta påvisar att de inte är beroende av andra och har drivet att 
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träna ensamma. Den aggressiva känslan framgår främst i Mental Muscle: a Video featuring 

Kenneth Berg, men går även att identifiera i A-Z – The Inner Voice. Vid till exempel 

utövning av kampsport blir den aggressiva känslan påtaglig, eftersom scenerna då oftast visar 

två motståndare tampas mot varandra och slåss. Den aggressiva känslan byggs även på 

beteendet av vissa skådespelare i reklamfilmerna. Exempelvis upplevs det aggressivt när en 

man står och boxar mot en spegel med en bestämd blick. 

Utöver dessa kännetecken framställer även A-Z skådespelarna i reklamfilmerna som 

självsäkra, bestämda och dominanta. Den seriösa och allvarliga prägeln som A-Z satt i sin 

marknadsföring är märkbar i de valda reklamfilmerna som analyserats. Denna prägel frångås 

inte någon gång i någon scen, utan är en central del i hur A-Z väljer att skapa reklamfilmerna. 

Stenhård träning varvas med hårda blickar och bestämda ansiktsuttryck, vilket är 

karaktäristiskt för alla skådespelarna som är delaktiga i reklamfilmerna, oavsett ålder och kön. 

Att båda reklamfilmerna har en berättarröst i bakgrunden som i sin tur förstärker den seriösa 

och allvarliga känslan, bidrar till det faktum att skådespelarna framstår som självsäkra, 

bestämda och dominanta, vilka är kännetecken på typiskt manligt beteende enligt den 

undersökning som Angelöw och Jonsson (2000) skriver om. 

Att döma av den tidigare forskningen, visar det sig att A-Z’s framställning av maskulinitet har 

stora likheter med hur maskulinitet framställs i andra sammanhang. Som tidigare nämnt 

kommer Lundquist Wanneberg (2011) fram till att framställningen av män grundar sig i 

fysiska attribut och prestationer. Till exempel ligger det ett stort fokus på mäns 

kroppsbyggnad, alltså muskler och styrka. Därutöver har viljan även en central roll i 

framställningen. Alltså menar Lundquist Wanneberg att fokuset allra främst ligger på attribut 

och egenskaper som är essentiella för sportsliga prestationer. Detta fokus är påtagligt även i 

A-Z’s sätt att framställa maskulinitet, då resultatet visar att den aktiva och tävlingsinriktade 

maskuliniteten är den mest synbara och står för grunden av den maskulinitetsbild som A-Z 

producerar. 

Däremot går det även att konstatera att tidigare forskning också visar att A-Z’s framställning 

av maskulinitet skiljer sig från andra reklamsammanhangs sätt att representera maskulinitet. 

Rebecca Feasey (2009) kommer exempelvis fram till i sin studie att det i hennes studieobjekt 

inte framhävs en bild av maskulinitet som fokuserar på fysiska attribut, kraftfullhet och 

händighet. Istället är det mäns sexuella attraktionskraft som får det huvudsakliga fokuset, och 

som i slutändan garanterar männens plats i den hegemoniska hierarkin. Även Berit Brandths 

(1995) studie visar att maskulinitet framställs på ett annat sätt än A-Z’s framställning. I 
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hennes studieobjekt framkommer det faktum att den gamla idealbilden av mannen som fysiskt 

stark och händig allt mer ersätts av mannen som affärsman. 

Dessa exempel på hur maskulinitet framställs i olika sammanhang, påvisar det faktum att det 

finns flera olika typer av maskuliniteter som skiljer sig åt beroende på kontext, precis som 

Connell (2008) hävdar med den hegemoniska maskulinitetsteorin. I en idrottskontext 

framhävs exempelvis vissa attribut och kännetecken före andra, där det läggs stor tyngd på en 

aktiv och tävlingsinriktad maskulinitet. I en annan kontext framhävs istället mäns sexuella 

attraktionskraft och så vidare. Detta innebär också att det hegemoniska idealet för hur en 

eftersträvansvärd maskulinitet bör se ut, skiljer sig från kontext till kontext. 

Det hegemoniska idealet som A-Z producerar via sin marknadsföring, har diskuterats tidigare 

i detta kapitel och den bygger på kännetecken som aktiv, tävlingsinriktad, självständig, 

aggressiv, bestämd, självsäker med mera. Som tidigare påpekat lyfts ingen annan motsvarig 

maskulinitet fram i reklamfilmerna som analyserats och därför är det än mer uppenbart att A-

Z endast framställer en specifik idealbild av maskulinitet. Connell (2008) menar att de som 

inte efterföljer det hegemoniska idealet, blir stämplade som avvikare och blir därmed direkt 

underordnade de som istället strävar efter att efterlikna det maskulina idealet. A-Z utesluter all 

sorts maskulinitet som inte är kopplad till deras framställning av begreppet, vilket ytterligare 

förstärker det faktum att de väljer att hålla sig till enbart en specifik maskulinitet som därför 

blir deras egna idealbild. Detta innebär att trots att reklamfilmerna visar olika sammanhang 

med olika typer av skådespelare i de olika scenerna, förblir fortfarande bilden av maskulinitet 

densamma. Sett till ett större, samhälleligt sammanhang kan dock A-Z’s maskulinitets bild 

jämföras med andra maskuliniteter i samma idrottsliga och sportsliga sfär. 

8.2. Traditionell förankring i framställningen av maskulinitet 

Den här studiens resultat visar även att A-Z’s marknadsföring framställer en bild av 

maskulinitet som till mycket stor del går att anknyta till en traditionell maskulinitetsbild. 

Eftersom syftet med uppsatsen har varit att se hur A-Z via sin marknadsföring framställer 

maskulinitet och hur framställningen har en traditionell förankring, har resultatet därefter visat 

att A-Z representerar en konsekvent maskulinitetsbild, grundad i ett traditionellt synsätt, som 

är genomgående påtaglig i båda de reklamfilmer som valdes som studieobjekt. 

Den traditionella förankringen hämtades i den undersökning från 1970-talet som Angelöw och 

Jonsson (2000) skriver om, och utifrån den visar resultatet att en mycket stor del av de 

utmärkande maskulina dragen går att identifiera i de valda reklamfilmerna och att flera av 
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dem framkom upprepade antal gånger. Detta innebär att A-Z’s marknadsföring till stor del går 

att förknippas med vad människor på 1970-talet hade för syn på vad som kännetecknades som 

typiskt manligt och kvinnligt beteende. Vidare visar, som tidigare nämnt, Berit Brandths 

(1995) studie att framställningen av män i reklam alltmer frångår den traditionella 

representationen i form av händighet, fysisk styrka och hårt arbete och istället riktar mer fokus 

på till exempel affärslivet. A-Z’s marknadsföring följer inte samma utveckling, utan bygger 

istället tvärtom på den traditionella synen på maskulinitet och framhäver genomgående 

faktorer som styrka, fysisk aktivitet och tävlingsinriktning i sina reklamfilmer. I 

reklamfilmerna läggs heller ingen tyngd på nya maskulina faktorer som till exempel affärsliv, 

utan de fysiska attributen står istället som sagt för en mycket central roll i hur A-Z väljer att 

gestalta sin bild av maskulinitet. 

Rebecca Feasey (2009) kommer fram till en liknande slutsats i sin studie  att fysiska attribut, 

som exempelvis styrka, inte längre dominerar i de reklamsammanhang som hennes studie 

täcker. Istället ligger fokuset på sexuell attraktion, vilket då inte överensstämmer med den bild 

av maskulinitet som A-Z representerar och förmedlar. Återigen är det snarare så att fokuset 

mestadels ligger på de fysiska attributen i A-Z’s reklamer och den sexuella attraktionen är inte 

något som A-Z använder i någon större utsträckning i reklamfilmerna. Lundquist Wanneberg 

(2011) hävdar däremot i sin studie att framställningen av män i sportsammanhang till största 

del berör fysiska attribut och prestationer, vilket till stor del överensstämmer med den bild av 

maskulinitet som A-Z representerar och som i sin tur har en koppling till en traditionell 

definition av begreppet. 

Eftersom A-Z i grunden är ett klädesföretag som inriktar sig på att sälja träningskläder, bör 

det tas i beaktning att de utformar sin marknadsföring utefter just det. Detta innebär att 

framställningen av maskulinitet blir utformad därefter, vilket överensstämmer med 

Fagerströms och Nilssons (2008) förklaring av representation och framställning som 

subjektiva skapelser som grundar sig en eller flera personers egna tolkningar. Att de valda 

reklamfilmerna präglas av exempelvis en aktiv och tävlingsinriktad maskulinitet, kan därför 

förklaras med det faktum att  A-Z vill framhäva dessa kännetecken för att deras produkter är 

anpassade till människor som är aktiva träningsmässigt. Med det sagt, går det fortfarande inte 

att frångå att dessa kännetecken förekommer i den cirka 40 år gamla undersökning som 

Angelöw och Jonsson (2000) skriver om. Därför går det fortfarande att argumentera för att A-

Z’s marknadsföring går att koppla till en traditionell bild av maskulinitet, även om deras 

intention är att framhäva sitt varumärke som träningsinriktat. Utöver dessa kännetecken, visar 
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även resultatet av analysen, som tidigare konstaterat, att flera andra kännetecken i 

undersökningen går att identifieras i de reklamfilmer som valdes för analysen, vilket vidare 

stärker det faktum att A-Z’s marknadsföring präglas av maskulinitet som har rötter i en 

traditionell uppfattning. 

Fagerström och Nilsson (2008) menar att genusvetenskapen med tiden blir allt större och 

innefattar fler teorier och Eisend (2010) förklarar den minskade könsstereotypiseringen i 

reklamsammanhang med att genus blivit så pass erkänt och omdiskuterat. Samtidigt visar 

Brandths (1995) och Feaseys (2009) studier att det har växt fram nya maskuliniteter som 

utmanar äldre synsätt på begreppet i fråga och i vissa fall till och med ersätter och tar deras 

plats som innehavare av det eftersträvansvärda idealet. Trots detta ser vi alltså ändå en klar 

och tydlig koppling till en traditionell maskulinitet i A-Z’s marknadsföring som grundar sig i 

könsrollsteori som Connell (2008) beskriver som otillräcklig eftersom teorin enbart delar upp 

genus i två kategorier – manligt och kvinnligt. Resultatet av analysen av de valda 

reklamfilmerna visar att de är fulla av maskulina tecken som är uppbyggda av 

stereotypiseringar som könsrollerna innefattar. Det blir märkbart i och med att den 

undersökning som Angelöw och Jonsson (2000) skriver om, som tidigare konstaterat går att 

till mycket stor del koppla till reklamfilmerna.  
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