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Män i modebilder 

En kvalitativ bildanalys av modebilder i herrmagasin  
 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur män framställs i modebilder. Vi vill med hjälp av 

en kvalitativ undersökning tolka mäns yttre genom ett analysschema, som vi själva tagit fram. 

Genom att analysera åtta bilder ur två framstående herrmagasin i Sverige, King of Sweden och 

Man Magazine, kom vi fram till en framträdande bild av hur män ser ut i modebilder. Vi valde 

att använda oss av tidningarnas decembernummer, 2008.  

 

Denna undersökning utgjorde även en analysering av vad maskulinitet är och hur det framställs 

i modebilder för herrmagasin. Urvalet gjordes utifrån oss själva där vi strategiskt valde ut 

bilderna, och vilka tidningar vi ansåg vara ledande på den svenska marknaden. Därefter valde vi 

att analysera fyra bilder som var professionellt framställda för ett varumärke och fyra bilder 

som var redaktionellt utförda. Nästa steg i undersökningen blev att bild för bild undersöka dem 

utifrån vårt analysschema för att sedan diskutera kring det vi har kommit fram till.  

 

Vi eftersträvade även efter att se vilka likheter och skillnader det fanns mellan de två olika 

magasinen, om det överhuvudtaget fanns någon skillnad. Förutom det ville få reda på om 

bilderna hade ett viktigt budskap att säga betraktaren.  

 

Det vi kom fram till i resultatet var att det fanns olika typer av mansideal i 

herrmagasinen. Beroende på hur vi själva tolkade bilderna framträdde män som vi 

ansåg var mer maskulina och män som starkt ledde in mot det feminina. Männen i de 

redaktionella bilderna var dock mer feminint klädda och blev stylade på ett mer 

feminint sätt exempelvis håret och ögonbrynen. Däremot tyckte vi att de professionella 

modebilderna var väldigt manliga och riktade sig mot machomännen och de män som 

är mycket måna om sitt utseende. 
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1 Inledning 
 

Terry: When I was a lad, things weren’t half as complicated as they are today. A man was a man 

and a woman was a woman. That was it, no argument! 

Now you don’t know where you are!...’ 

(Background chorus of ‘Yea, that’s right that is!’, etc.) 

‘…You’ve only got to look around at the people who come into this place to see what I mean. 

They look different and they behave differently from when I was their age. There’s blokes that 

come in who hug and kiss each other and there’s women who weight train and kick box. One of 

them even applied for the Marines! There’s no doubt about it: man-woman-wise, everything’s 

gone arse over tit, if you don’t mind my French!’ 

(Front bar of the Park Hotel, „Seatown‟, South Wales, October 2000) (Beynon 2002).  

 

Med detta ovanstående citat inleder John Beynon sitt verk “Masculinities and Culture” och vad 

vore inte bättre om vi inte också gjorde det då den påminner om den undersökning som vi ska 

göra.  

 

Genom åren har modebilder och de flesta studier kring dessa präglats av den kvinnliga 

exponeringen. Men tiden då mannen fått stå i skuggan av kvinnan i den medierade världen är på 

väg att passera och vi är på väg mot en ny era inom modevärlden. En stor och synlig förändring 

har skett på reklammarknaden, mycket på grund av att kvinnans framställning som sexobjekt i 

stort sett har raderats ut. Numera pekar trenden åt det motsatta hållet, nämligen männen som tagit 

allt större plats i rampljuset i reklamens värld. Förändringen kan även betraktas som en reflektion 

av hur samhället och dess stereotyper håller på att förändras. 

 

Vad är det då som är manligt respektive kvinnligt idag, sett ur ett maskulint perspektiv? 

Våra förutfattade meningar säger oss att den typiska och traditionella manligheten i modebilder 

har skiftat och påminner i allt större utsträckning om ”det kvinnliga”. Vi vet att män syns allt 

oftare på modebilder men vår förutfattade mening eller rättare sagt hypotes säger oss att dagens 

manliga stereotyp framställs allt mer sällan efter typiska manliga drag och egenskaper. Samtidigt 

tror vi starkt på att den trenden kommer att hålla i sig framöver. 

 

Modebilder har ett budskap men budskapet kan uppfattas på olika sätt beroende på mottagaren 

och dennas förutfattade meningar, erfarenheter samt kunskaper. Med det sagt ska vi alltså i 

denna uppsats analysera modebilder som är tagna ur två av Sveriges kanske mest konsumerade 

livsstilsmagasin för herrar, som är King Magazine och Man Magazine. 

 

Den främsta anledningen till varför det är viktigt att belysa och analysera modebilder på män, är  

att det kan bidra till en ökad förståelse för hur framställningen av mannen i modebilder 

förändrats på senare år. Vi anser därför att det är av stor vikt att analysera den ”medierade 

mannen” då den kan säga oss så pass mycket om bakomliggande normer och för vad som anses 

traditionellt manligt. Utan en sådan undersökning kan vi inte få ett rättvist svar på vårt antagande 

där vi anar att det har skett en förändring vid framställningen av mannen i reklambilder. Utöver 

detta är det intressant att se hur mycket fenomenet ifråga skiljer sig tidningar emellan samt om 

det har skett tendenser till förändring angående traditionella könsroller och könskoder på 

modebilder. Med denna studie ska vi alltså kunna sätta ett finger på det typiska mansidealet som 

idag presenteras på modebilderna. 
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1.1 Disposition 

I bakgrunden kommer vi att presentera de två herrmagasinen ur ett historiskt perspektiv. Därefter 

kommer vi att ta upp de teorier och tidigare forskning som vi valt att använda oss av i denna 

undersökning. I metodkapitlet presenteras de metoder vi använt för att fullfölja analysen och få 

ett godtagbart resultat. Därefter presenteras vårt syfte och de frågeställningar vi använt oss av. 

Resultatdelen som följer visar våra tolkningar av modebilderna med hjälp av analysschemat och 

det vi har kommit fram till för varje modebild. Slutligen diskuterar vi kring vårt resultat och 

analyserar utifrån detta. Vi jämför även de två herrmagasinen och ger förslag till fortsatt 

forskning. 
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2 Bakgrund 

2.1 King of Sweden 

 

King of Sweden är ett renodlat modemagasin för män som enligt magasinet ”inspirerar och 

informerar på ett underhållande och manligt sätt utan några som helst feminina eller grabbiga 

inslag”. Magasinet inriktar sig i huvudsak på mode men även andra prylar såsom parfymer, 

hudvårdsprodukter, inredning och digitala accessoarer är precis lika självklara i innehållet som 

de senaste bilderna från catwalken. Magasinets signum är logiskt nog därför också kläder, kläder 

och återigen kläder. I varje nummer visas bilder på vinnande outfits för livets olika tillfällen, allt 

från mysbyxor och lördagskvällar med polarna till viktiga kundmöten i blazers. Utöver klädbiten 

innehåller King även längre reportage och intervjuer med intressanta och kända människor.  

King of Sweden ges ut av Egmont Tidskrifter AB och utkommer med tolv nummer per år. Det 

riktar sig till alla storstadsorienterade män i tjugo till trettiofemårsåldern, som vill ha en bättre 

koll på vad som är inne och gäller just nu. King of Sweden guidar och inspirerar, tipsar och sågar 

(http://www.kingmagazine.se/). 

2.2 Man Magazine 

 

Man Magazine är den senaste i raden av svenska modemagasin för män. Ett bra klädväl ger 

självförtroende och pondus och det är inte alltid så lätt att hålla reda på vad som gäller. Därför 

finns Man, modebibeln för stilmedvetna män. Magasinet listar säsongens måste-ha-produkter, 

rapporterar från världens främsta modehuvudstäder och upptäcker nya kommande trender, så att 

man alltid står beredd och rustad inför varje årstid. Eftersom Mans ambition är att ge deras läsare 

ett försprång ser de gärna till att de är heltäckande inom området utseende, därför innehåller Man 

en hel del hud och skönhetsvårdstips. Magasinet visar förutom omfattande modeguider de 

senaste teknikprylarna och allt man behöver veta inom sportvärlden, det vill säga allting du 

behöver veta samlat i ett enda magasin. Den typiske Man Magazine läsaren är mellan arton- och 

trettiofemårsåldern, som intresserar sig för sin omvärld och en trendig livsstil. Tidningen utges 

av MDM Tidskrifter AB och kommer ut sex gånger per år (http://www.manmagazine.se/). 
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4 

2.3 Definitioner 

 

Maskulinitet: Att vara man är inte bara en fråga om hur ens DNA eller könsorgan ser ut. Lika 

mycket är det en fråga om hur man uppfattas. Det som avgör hur vi uppfattar någons 

könstillhörighet är så gott om alltid sådana egenskaper som vi lärt oss. Vissa egenskaper och 

handlingar anses vara mer manliga än andra, samtidigt som det finns egenskaper och handlingar 

som uppfattas som kvinnliga, exempelvis en viss en man som ständigt är aktiv, ser framåt, gillar 

sport och är händig.  

Mansideal: Mansideal är ett beteende som man bör iaktta för att vara manlig med ett stort M. 

Det är ganska elastiskt vad gäller attributen, som kan variera lite mellan olika tider och olika 

platser. 

 

Redaktionella bilder: Det är bilder som magasinen själva har framställt. Dessa bilder placeras i 

tidningen av redaktionerna och är alltså inte annonser. Dessa bilder omfattar bilaga 1-4 

 

Reklambilder: Det är bilder som har framställts för enbart ett visst varumärke. Detta är bilder 

som annonseras i magasinen. Dessa bilder omfattar bilaga 5-8 

 

Modebilder: Modebilder är det begrepp vi valt att använda oss av när vi pratar om de 

redaktionella bilderna samt reklambilderna. 
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3 Teori 

3.1 Synsätt ur socialpsykologin 
 

Angelöw och Jonsson beskriver olika teorier och aspekter som vi valt att utgå ifrån. 

Socialpsykologin studerar förhållandet mellan människa och samhälle. Den studerar även vem 

som påverkar vem, om det är samhället som påverkar de enskilda människorna eller om det är 

individerna som påverkar samhället (Angelöw, B & Jonsson, T. 1990).  

3.1.1 Rollteorier 
 

Rollteoretiker lägger betoning på de sociala rollernas betydelse och undersöker hur de sociala 

rollerna påverkar det individuella beteendet. Personer i en bestämd ställning eller med en 

specifik uppgift analyseras av dessa teoretiker för att studera de olika sociala rollernas funktion 

och de förväntningar som riktas mot dessa personer. De sociala rollerna är internaliserade av 

samhällsmedlemmarna. Med internalisering menas att individer omedvetet tar till sig samhällets 

normer, värderingar och ideologier genom exempelvis massmedier och skola. En roll kan ses 

som summan av de normer som hänger ihop med en viss uppgift eller position.  

 

Rollen ligger som en ring av förväntningar omkring aktören. Inom socialpsykologin skiljer man 

dock på tillskrivna och förvärvade roller, exempelvis rollen som man eller kvinna. Dessa 

sistnämnda blir vi tillskrivna utan att på något som helst sätt kunna påverka dem. En roll som 

däremot en individ kan påverka är de roller som förvärvas. Yrkesrollen är en sådan roll som vi 

har förvärvat genom att vi valt vår karriär och studerat inom ett ämne och sökt till det yrke, där 

den angivna rollteorin automatiskt tillskrivs. (Angelöw, B & Jonsson, T. 1990). 

 

Ingen av oss utformar vårt liv och vårt sätt att leva på egen hand. Det är alltid andra faktorer som 

spelar in i hur våra liv påverkas. Vi står alla inför existerande och utprovade sociala roller med 

beteendemönster och förväntningar på beteende, som uppkommit historiskt, kulturellt, socialt 

och omformats i ett socialt samspel. Genom att vi gradvis internaliserar dessa sociala roller, 

tillägnar vi oss samhällslivet och förstår samhället. Viktigt att poängtera är däremot att dessa 

sociala roller inte är oföränderliga utan dess framväxt sker i ett ständigt pågående samspel 

mellan individer, grupper och olika samhälleliga förhållanden. Ett av skälen till att 

rollförväntningarna är viktiga för oss är att individer tenderar till att värdera positivt beroende på 

i vilken utsträckning som deras rollbeteende överrensstämmer med rollförväntningarna 

(Angelöw, B & Jonsson, T. 1990). 
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3.2 Könsroller 
 

Beroende på vilket kön vi tillhör överförs också olika värderingar och attityder till oss genom 

socialisationen. Angelöw och Jonsson anser att grundfrågan handlar om vilka skillnader som 

finns, och hur och varför kvinnor och män behandlas olika, om vad som är biologiska respektive 

socialpsykologiska processer. Det är uppenbart att kvinnor och män är biologiskt olika, 

exempelvis att könsorganen är uppbyggda på olika sätt och har olika funktioner. Enligt en del är 

detta inte den enda biologiska skillnaden då kvinnors och mäns sätt att tänka, känna och handla 

är medfött, därav att de skiljer sig en hel del från varandra. De menar att människor i allmänhet 

har en klichémässig inställning om män och kvinnors olika beteenden. I en stor undersökning 

som gjordes i USA under 1970-talet, visade det sig att mäns och kvinnors beteende skiljer sig åt i 

över 40 olika avseenden. Nedan framgår en kortfattad beskrivning av vad som anses typiskt 

manligt och typiskt kvinnligt enligt undersökningen. 

 

 Typiskt manligt beteende: Aggressiva, självständiga, mindre känslosamma, döljer 

nästan alltid sina känslor, objektiva, svårpåverkade, dominerande, tycker bra om 

naturvetenskap och matematik, upprörs inte av smärre kriser, aktiva, tävlingsinriktade, 

karriärinriktade, hemmet kommer i andra hand... 

 

 Typiskt kvinnligt beteende: Inte alls aggressiva, inte alls självständiga, känslosamma, 

döljer inte sina känslor, subjektiva, lättpåverkade, fogliga och undergivna, tycker illa om 

matematik och naturvetenskap, upprörs kraftigt av smärre kriser, passiva, inte 

tävlingsinriktade, inte karriärinriktade, hemmet kommer i första hand... 

 

Av de uppräknade egenskaperna upplevde såväl män som kvinnor att de manliga alternativen var 

mer önskvärda (Angelöw, B & Jonsson, T. 1990). 

3.2.1 Kognitiva strukturer 
 

Kognitiva strukturer består av organiserade begrepp eller föreställningar om individens 

definitioner av olika objekt, händelser, situationer och händelser som individen förväntas 

använda i relation till varandra för att definiera förhållandena mellan dessa. Det är vanligen på 

tidigare erfarenheter som individens kognitiva strukturer bygger. Dessa tidigare erfarenheter av 

de ovan nämnda faktorerna hjälper på så sätt personen att förenkla den omvärld vi lever i. Med 

andra ord menas att den hjälper individen att handskas med en komplex omvärld, vilket gör att 

individen har en handlingsberedskap. Det är individens kognitiva strukturer som används som en 

referensram samtidigt som det är den som används som verktyg vid tolkning av omvärlden. för 

att tolka omvärlden (Angelöw, B & Jonsson, T. 1990). 
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3.2.2 Prototyper  

 

När vi möter andra människor placerar vi in dem gärna i olika sociala kategorier. Här tillskrivs 

individerna de egenskaper som vi tror att personer inom denna kategori har. Ett exempel är den 

typiske professorn, som i mångas ögon innebär en person som förutom sin långa utbildning, är 

en tankspridd medelålders man med grått lockigt hår, med stora svarta glasögon klädd i en sliten 

gammal kostym. När en person som passar in i denna beskrivning går förbi är det lätt att vi 

tänker att detta måste vara en professor eftersom alla dessa nyss nämnda egenskaper återfanns 

hos honom. Men det behöver nödvändigtvis inte alls vara på det viset. Det kan lika gärna vara ett 

butiksbiträde. Användandet av prototyper kan därför enligt denna teori leda till fördomar och 

onödiga missförstånd i de mänskliga relationerna. När en person väl blivit kategoriserad kan det 

vara lätt att tillskriva denna person felaktiga egenskaper (Angelöw, B & Jonsson, T. 1990).  

3.2.3 Stereotyper 
 

De allmänna uppfattningar vi tillskriver en viss kategori människor, en social grupp eller en 

folkgrupp är stereotyper. Tydliga exempel på stereotyper kan vara följande: att ”blondiner är 

dumma” eller att ”smålänningar är snåla”. Det förekommer bland oss svenskar många myter, 

rykten och vitsar om exempelvis invandrargrupper. Många av dessa är att betrakta som 

stereotyper, exempelvis att de badar bastu i köket, att de har höns och getter i sina lägenheter 

eller att invandrarna borrar hål i golvet för att sätta julgranen på plats. Enligt socialpsykologiska 

svar finns stereotyper för att vi människor inte orkar med alla intryck vi möter i vår vardag. 

Därför generaliserar vi och förenklar intryck för att spara tid och kraft när vi tolkar ny 

information. Många stereotyper lär vi oss av andra eller har i tysthet ”ärvt”. Dessa kan vi ha ärvt 

när vi var riktigt små vilket i sin tur inte ger en person utrymme att själv bilda sig en uppfattning 

och bedöma dess riktighet. Konsekvenserna av stereotyper kan vara att en viss grupp av 

människor redan från början har en sämre utgångspunkt än andra. Det kan handla om allt från att 

få ett visst arbete till att bli betjänad i en affär eller restaurang, vilket många invandrare i Sverige 

och i andra länder kan uttala sig om. (Angelöw, B & Jonsson, T. 1990).  

 

Enligt Perry R. Hinton (2000) håller med om att forskningen kring stereotyper inom 

samhällsvetenskaperna inleddes av Walter Lippman år 1922. Det var han som introducerade 

ordet stereotyp och gav sina synpunkter på hur och varför stereotyper används. Han förklarade 

begreppet som ”förenklade bilder i våra huvuden” av människor och händelser i omvärlden. 

Lippman hävdade att de stereotyper vi skapar i stort är falska, och kritiserade samtidigt både 

sättet de skapas på och deras innehåll (Hinton, P. R. 2000).  Hinton ställer frågan: Varför är 

stereotyper så förekommande om de är felaktiga? Han frågar att eftersom stereotyper ger en 

felaktig bild av personerna, varför upprätthåller vi dem? Människor har ofta fördomar om sina 

medmänniskor, även om de inte alltid vill erkänna det. Därför håller vi fast vid dessa stereotyper. 

Människan kanske inte kan eller vill ändra på detta tankesätt, eftersom detta skulle bekräfta en 

fördomsfull åsikt (Hinton, P. R. 2000).   
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3.3 Grafisk kommunikation 

En annan framstående forskare inom samma område är John Fiske, som delat upp och 

konkretiserat bildförståelseforskningen i två inriktningar. Den första är processkolan som 

angriper aktuella kommunikationsproblem och kan därför användas i forskning rörande 

mediernas, reklamens och propagandas bilder. Den andra är den semiotiska skolan. Denna 

inriktnings uppfattning är aktuell när det gäller studier av bildförståelse över kulturgränserna 

eftersom den menar att skillnader i verklighetsuppfattningen har en avgörande betydelse för 

kommunikationens karaktär. Det står också klart att dessa två förenklingar av forskningsområdet 

inte gått obemärkt förbi eftersom de fått stå ut med en del kritik. Det är framförallt Processkolan 

som utsatts mest för den riktade kritiken då dennas syn på att sändaren är den som bestämmer 

vad som är ett meddelande, anses som felaktig (Sahlström 1997).  

 

Vanlig tvåvägskommunikation uppstår när människor samtalar och diskuterar. Man engagerar 

sig på så vis i kommunikationen som pågår genom att lyssna, reagera och svara, men riktigt så 

enkelt är det inte i bildkommunikation eller rättare sagt grafisk kommunikation. I grafisk 

kommunikation sker kommunikationen nämligen på mottagarens villkor, exempelvis om 

mottagaren inte öppnar tidningen. Den senare formen är ett praktexempel på 

envägskommunikation det vill säga kommunikation som endast går i en riktning. Man kan dock 

utforma budskapet i grafisk kommunikation så att det liknar en tvåvägskommunikation. I ett 

sådant fall kan sändaren avläsa om budskapet nått fram och om mottagaren tagit del av det 

(Bergström 2008). 

3.4 Mer naket i media 

Enligt Anja Hirdman lever vi i en kultur där mediers definitioner av världen är alltmer 

avgörande. Det är vad medierna väljer att publicera i pressen som låter oss blicka in mot den 

värld de presenterar för oss. I dessa berättelser formas olika synsätt vilket i sin tur formar vårt 

sätt att se på samhället och hur vi ser på oss själva och andra. Det är i medierna som många av 

våra föreställningar bildas om vad som utgör eller bör utgöra det ”kvinnliga” respektive 

”manliga” och hur vi ska förstå dem i förhållande till varandra. Debatten idag är mer inriktad på 

sexualiseringen av mediernas innehåll. Hirdman menar att mjukporr är en person i en bild som 

poserar sensuellt eller erotiskt. Hon förklarar att konsumenterna har stött på detta många gånger i 

reklamvärlden, men främst i form av en ung kvinna. Skillnaden är att de är icke-pornografiska 

eftersom syftet med bilden är att konsumera istället för att masturbera. Sexualisering av 

konsumtion kan alltså klassas som mjukporr menar Hirdman, medan hårdporr är konsumtion av 

sexualisering. Hon anser att syftet med reklambilder är att konsumera, och bilder på avklädda 

unga och vackra människor är idag allt vanligare (Hirdman, A. 2001). 

 

Anja Hirdman anser även att en stor del av mediautbudet formas utifrån idéer om vad män och 

kvinnor vill se, höra eller läsa om. Konsumenterna delas in i olika kategorier med utgångspunkt 

från deras kön och av mediernas uppfattning om vad detta kön innebär. Detta konstanta 

preciserande skapar en medial produktion av genus, där hypotesen om vilka vi är styr vad som 

talas om och hur (Hirdman, A. 2001). 

 

En av de viktigaste beståndsdelarna inom journalistiken är just indelningen av publiken i olika 

grupper exempelvis manligt och kvinnligt. Detta kan vi se i veckopressen då konsumenternas 

kön är avgörande för innehåll, utformning och tilltal. När magasinen adresserar sina läsare som 

antingen män eller kvinnor skapar de föreställningar om vad det innebär, eller bör innebära, att 

vara man eller kvinna (Hirdman, A. 2001). 
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I sin avhandling ”Tilltalande bilder” undersöker Hirdman hur Veckorevyn och Fib- aktuellt från 

1960-talet och 1970-talet utvecklas fram till 1995. Hennes syfte är att undersöka vad som har 

förändrats under åren. Forskaren ifråga fastställer att själva innehållet i tidningarna i stort sett är 

detsamma men att det som skiljer tidningarna åt är vilka ämnen i tidningarna som har 

intensifierats. I Fib- aktuellt präglar kriminalitet och våld mer, medan det i Veckorevyn är mode 

och skönhetstips som dominerar innehållet. Det som däremot skrivs om i båda tidningarna är sex 

och samlevnad. Hirdman menar att detta är ett slags uttryck för den mediala logiken där det 

privata och personliga måste bli ännu mer naket för att fånga publikens uppmärksamhet.  

 

Hirdman menar att den kvinnliga publiken genom Veckorevyn får lära sig hur de ska vara 

tillgängliga för mannens behov. Hon menar att å andra sidan så har Fib- aktuellt konstruerat en 

stark relation till publiken genom en stark vi-känsla där tidningen och läsaren är en och samma 

person. I Fib- aktuellt hyllas männen genom att erbjuda en värld full av maskulina hjältar där 

männen framställs som fulländade subjekt, vilket är en skillnad från Veckorevyn. Skapandet av 

femininitet i Veckorevyn är en svåröverskådlig och paradoxal historia där de lär ut sina kvinnliga 

läsare hur de ska uppträda och vilka gester, poseringar och ansiktsuttryck de ska använda för att 

de ska anses kvinnliga (Hirdman, A. 2001). 

3.5 Reklambilden 

Den svenska art-directorn och författaren Bo Bergström menar att en bra reklambild är en bild 

som har en säljande kraft på människan det vill säga att den väcker läsarens eller rättare sagt 

betraktarens känslor. Tidigare ansåg man att budskapet var som entydigast och starkast när 

samspelet mellan bild och text överensstämde på ett bra sätt. Det räckte med andra ord inte att 

enbart ha en bild på produkten man ämnade sälja.  

 

Numera fungerar det inte riktigt på det viset. Ju modernare reklambilderna blev desto mindre text 

blev det på reklambilder eftersom marknadsförarna tyckte att det inte var texten utan människors 

behov som var den avgörande faktorn (Bergström 2004).  

 

Utöver det kan budskapet uppfattas som tråkigt när bild och text säger samma sak. Betraktaren 

som ser bilden brukar oftast utan ansträngning förstå budskapet i sitt huvud. En bild med text 

riskerar att uppfattas som övertydlig. Ett exempel på detta skulle kunna vara om en fiskförsäljare 

skulle sätta upp en skylt där det står ”här säljs fisk” (Bergström 2004). 

 

Författaren ifråga menar att dramatiska bilder används då man ska visa hur ett problem kan 

lösas. Reklambilden visar då exempel på produkten som verktyg för problemlösningen, 

exempelvis att en cykelfabrikant placerar sin cykel i stadens rusningstrafik och försöker bevisa 

hur snabbt och enkelt vi kan ta oss fram med hjälp av den. Ickedramatiska bilder å andra sidan är 

mer lämpade för diverse relationella budskap, som lovar en känsloförhöjning i form av bland 

annat välbefinnande.  

 

Det finns dock en tredje typ av bilder som visat sig vara revolutionerande för reklambilder i sin 

helhet och det är bilder som gör anspråk på sex. Dessa har blivit allt vanligare då man vet att den 

med all säkerhet kommer ha en säljande kraft på människan i och med hon styrs av behov. I och 

med detta har marknadsförare i modern tid lärt sig att dra nytta av våra biologiska svagheter, om 

man får uttrycka det så och använder bilder som tydligt anspelar på sex som ett effektivt verktyg 

i säljande syfte. Sådana typer av bilder fyller ett behov hos oss samtidigt som den låter individen 

söka bekräftelse på sina värderingar (Bergström 2004). 



10 

4 Tidigare forskning 

4.1 Bildförståelse 
 

Ordet semiotik härstammar från grekiskan och ordet semion, vilket betyder teckenlära. Tecknet 

är en förutsättning för all kommunikation, d.v.s. allt utbyte av tankar och meningar människor 

emellan. Vår kunskap, våra frågor, idéer med mera kan vi omöjligt förmedla om vi inte har ett 

uttrycksmedel såsom tecknet. Men med tecken menas inte enbart det som själva ordet talar om 

för oss utan avsevärt mycket mer än bara så. Viktigt är alltså att inte begränsa sig och sitt 

tänkande vid bemötandet av ordets betydelse. (Bergström 2004).  

 

Inom den semiotiska skolans tradition finns en bildsemiotisk inriktning som handlar om 

bildförståelse, där en av de framstående forskarna är Göran Sonesson. Tidigare forskning kring 

bildförståelse har ofta ifrågasatts främst av samhällskritiska bildteoretikers argument och 

resonemang. Sonesson har dock poängterat att semiotiken ligger som grund för all humanistisk 

forskning oavsett inriktning. Forskaren ifråga menar också att han utgår från en ”elementär 

semiotisk teori” som inte borde betraktas som en metod utan snarare teori (Sahlström 1997). 

 

”the nature of signs the mind makes use of for the understanding of things, or conveying its 

knowledge to others” (Sahlström 1997). 
 

Denna vida beskrivning av semiotiken myntades redan på slutet av 1600-talet av John Locke, 

som troligen ville påpeka att semiotiken inte ska begränsas till språkvetenskapen. 

  

Göran Sonesson skriver i sitt verk ”Bildbetydelser” från 1992, att semiotiken är en vetenskaplig 

teori som även kan ses och fungera som en slags enhetsvetenskap för social- och 

humanvetenskap. Han drar även paralleller från sitt forskningsområde till den närliggande 

naturvetenskapen där matematiken fungerar som en enhetsvetenskap. Semiotikens 

grundläggande idé och struktur ska kunna användas vid studier av bildförståelse. Men kritiken 

från samhällskritikerna slutar inte här utan tar ny fart då de angriper bildförståelsen ur en annan 

synvinkel. I huvudsak är det de komplexa bilderna som blir de utsatta i kritiken. Dagens forskare 

tillbakavisar kritiken med att påstå att semiotiken inte är metod utan en teori lämpad som 

tankestruktur inom bildvetenskapen (Sahlström 1997). 

 

Till slut kommer vi ändå fram till ett ingenmansland som mest liknar en återvändsgränd då detta 

är en definitionsfråga. Alltså är det upp till den enskilda forskaren att utifrån sitt valda ämne 

bedöma om man ska se bilden som språk eller inte.  
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4.2 Maskulinitet 

 

Forskare skiljer mellan kön och genus. Distinktionerna och riktlinjerna mellan de båda 

beteckningarna borde ses som glasklara, vilket även skulle omöjliggöra förvirring och 

hopblandning men så är inte alltid fallet. Kön är en beteckning för människors biologiska 

olikheter medan genus å andra sidan påvisar samhällets påverkan för hur en människa av ett visst 

kön ska vara (Craig 2002). 

 

Även ordet maskulinitet som vi i fortsättningen ska fokusera på påverkas av samhället och dess 

kulturella, historiska och geografiska aspekter. Dessa nämnda faktorer har tillsammans med vår 

tids inflytande av feminism och gayrörelser bidragit till att användningen av ordet ifråga 

fullständigt exploderat. Maskulinitet är en beteckning för en person av det manliga könet, det vill 

säga hankönet. Ordet har dock blivit mycket moderiktigt och tas allt oftare upp i olika 

diskussioner och sammanhang, vilket lett till en viss grad av missbruk. Man har konstaterat att 

anledningen till att ordet maskulinitet missbrukas är i huvudsak på människors oförståelse för 

dess egentliga betydelse. Trots att maskulinitet ska beteckna det manliga könet kommer vi inte 

ifrån att det används till så mycket mer än bara så. Allt som ofta använder man det som en social 

förväntning som grundats och formats av samhället. Maskulinitet kan alltså också vara någonting 

som samhället konstruerat, en slags identitet som samhället förväntar sig av män (Beynon 2002). 

 

Forskare har påstått att maskulinitet är något man föds med, något faktiskt och ofrånkomligt men 

den sanningen är inte längre så självklar. Allt fler studier har utförts inom detta område med 

början från mitten av 1900-talet och fram till idag. Studierna har visat att den traditionella 

maskuliniteten som beskriver sportiga, händiga och muskulösa män håller på att försvinna 

(Beynon 2002). 

 

Forskaren John Beynon menar också att samhället i vår moderna tid börjat acceptera att den 

traditionella, imperialistiska maskuliniteten kommit i skymundan för nya maskulina identiteter. 

Han tar landet England som exempel och menar att faktum ovan inte är så konstigt med tanke på 

hur det har sett ut i de engelska hemmen på den senare delen av 1900-talet. Dessa blivande män 

levde och växte upp bland pliktdrivna och karriärinriktade fäder. Deras uppväxt präglades alltså 

av en feminin omgivning som bestod av dagmammor, mödrar och systrar. Därför var det också 

naturligt att de blivande männen tog till sig de feminina sätten (Beynon). 

 

Beynon refererar även till en annan forskare inom samma område (Berger 1995) och menar att 

man ska skilja på manlighet och maskulinitet. Manlighet är biologiskt och maskulinitet 

kulturellt. Pojkar i olika kulturer formas olika beroende på platsen, omständigheterna och de 

kulturella normerna som de lever i. 
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4.3 Hegemonisk maskulinitet 

 

När man väljer att gå ett steg djupare in teorin om maskulinitet tar man ofta begreppet 

hegemonisk maskulinitet. Detta begrepp definierar de egenskaper som gör mannen framgångsrik 

men för att undvika en rad framgångsrika superlativer beskrivs detta ideal som den 

transnationella affärsmannen och det närmaste man kommer den ”normala mannen”. 

Som tidigare nämnt har det växt fram flera olika maskuliniteter på senare år, där den dominanta 

och underordnade maskuliniteten är exempel på två i mängden. Hegemonisk maskulinitet 

”uppstår” genom någon sorts makt. Forskaren inom området vid namn John Beynon påstår att 

hegemonisk maskulinitet påminner väldigt mycket om dominant maskulinitet. Den förstnämnda 

är ett uttryck för manlig dominans och överlägsenhet i huvudsak när det gäller det yrkes- och 

karriärmässiga (Beynon 2002). 

 

En viss version av maskulinitet är inte konstant utan förändras med tid och rum, detsamma gäller 

den hegemoniska maskuliniteten. ”Machomannen” som är en version av hegemonisk 

maskulinitet ansågs tidigare vara det typiska mansidealet som alla män skulle försöka eftersträva 

att uppnå, men den synen har förändrats fullständigt. Idag talar man ofta om det nya mansidealet 

med traditionella feminina egenskaper såsom omtänksamhet och känslighet. 

Beynon vill samtidigt poängtera att den kulturella faktorn är en viktig del när man talar om 

hegemonisk maskulinitet och dess versioner. Dock vet man aldrig när en viss version av 

maskulinitet kan skifta och ta nya former eftersom det har mycket att göra med var någonstans 

man befinner sig i tid och rum. 

 

4.4 Män och maskulinitet 

Som vi tidigare nämnt har flertalet undersökningar kring ämnet media och maskulinitet gjorts 

utifrån kvinnoperspektivet. Forskningen kring mansperspektivet har dock under de senaste åren 

utvecklats och forskare såsom Steve Craig, John Beynon och Stephen Whitehead har gått 

djupare in i ämnet ”Män och Maskulinitet” i media. Forskningen kring maskulinitet har precis 

som forskningen kring femininitet fortgått i vågor. Den första vågen representerades av skrifter 

som väckte uppmärksamhet mot problematiken kring maskulinitet som en kulturellt idealiserad 

form av manligt beteende. Det var också under denna våg som forskaren Joseph Plecks studier 

inom området visade sig vara betydelsefulla för framtida maskulinitetsforskning. Han försåg 

forskningsområdet med en teori om maskulinitet som utmanade föreställningen om maskulinitet 

som funktionellt och socialt stabil (Whitehead 2002). 

4.5 Män och media 
 

När det gäller studier inom medieområdet kan man säga att maskulinitetsforskningen fortfarande 

befinner sig på ett tidigt stadium. Jämfört med forskning om kvinnor och media, finner man 

ganska snabbt svar på att det finns få som adresserar och behandlar relationerna mellan media 

och de sociala definitionerna av maskulinitet. Ett tydligt exempel på detta är att man i en 

granskning som utfördes 1990 endast kunde upptäcka fem stycken empirisk litterära studier som 

utfördes mellan 1980-1990. Dessa fem handlade i huvudsak om män och maskulinitet. Det är 

alltså inte helt fel att påstå att studier kring media ignorerat maskulinitet som ämne (Craig 1992, 

(Whitehead 2002).  
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Steve Craig menar att man brukar dela in de empiriska undersökningarna i två stora grupper som 

bidragit till kunskap om maskulinitet och masskommunikation. Den första gruppen inkluderade 

undersökningar som fokuserade på könsroller och media. Utöver detta behandlade området även 

olika typer av mansbilder som presenterades i media, samt vilka effekter sådana föreställningar 

kan ha på det manliga könet. Den andra gruppen presenterade empiriska undersökningar av 

pornografi, som berättar om en annan upptäckt hos maskuliniteten. Målet med denna typ av 

undersökning var att se hur mannen uppfattar sexualiserade bilder. Även om den förstnämnda 

gruppen bidragit med mer betydelsefull kunskap och förståelse för ämnet maskulinitet, har dock 

även den sistnämnda visat sig vara sammanhängande och viktigt för maskulinitetsforskningen ur 

en diskursiv synvinkel (Craig 1992). 

 

I en undersökning i slutet av 1990-talet visade det sig att män befann sig på modebilder nästan 

dubbelt så mycket som kvinnor. Dessa män på bilderna var ofta managers, experter av olika slag 

och teknologer. Dessutom brukade de pryda bilden tillsammans på en och samma bild. Det hörde 

också till vanligheterna att de framställdes i en dominant position eller hållning där de sällan log, 

tog på sig själva eller andra omkring sig. Istället stirrade de med hela ansiktet mot betraktaren 

eller mot objektet som skulle framhållas på reklambilden. I kvinnomagasin såg framställningen 

av männen ut på liknande sätt förutom att de hade för vana att ta på sig själva eller andra i sin 

omgivning, samt att de som oftast stirrade på andra omkring sig och sällan på betraktaren (Craig 

2002). 

 

Samtidigt är det logiskt att påstå att massmedierna spelar en stor, om inte avgörande roll när det 

handlar om konstruktionen av vad som är kvinnligt och manligt. Genom daglig visning av 

diverse attribut och stundande ideal konstruerar medierna normer kring manlighet och 

kvinnlighet. Hirdman förklarar att medierna använder representationer som uttryck vid 

presentation av mannen och kvinnan. Genom olika representationer kan könsskillnaderna 

kommuniceras både verbalt och visuellt (Hirdman 1999). 
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5 Syfte och frågeställningar 
 

Vårt syfte är att analysera hur män framställs i reklambilder. Det har gjorts åtskilliga 

undersökningar om hur kvinnor framställs i reklambilder, men undersökningarna om män och 

reklam har däremot  inte varit så många. Syftet är att med hjälp av en kvalitativ bildanalys få en 

djupare förståelse för hur mannen framställs i reklambilder i modemagasinen King och Man 

Magazine. Därefter vill vi jämföra dessa magasin genom att analysera skillnaden på hur män 

framställs i de olika reklambilderna i magasinen. Syftet är att kartlägga olika mönster av 

maskulina framställningar i modemagasinen. Vi vill stimulera till en diskussion kring den mer 

traditionelle mannen och den bild av hur mannen framställs i manliga modemagasin.  

 

För att nå målet och möjliggöra en välförsedd diskussion har vi valt att använda oss av följande 

frågeställningar: 

 

 Vilka typer av män är det som förekommer i dessa reklambilder? 

 Vilket känsla förmedlar modebilderna? 

 Vilka likheter/skillnader finns det mellan livsstilsmagasinen King/Man Magazine? 
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6 Metod 

6.1 Ansats 
 

Vid det tillfället då en studie ska utföras ställs man alltid inför ett val, om man skall genomföra 

den som en kvalitativ eller kvantitativ undersökning. Det som ofta styr metodvalet är hur 

undersökningsproblemet formulerats. Holme och Solvang (1997) skriver i boken 

”forskningsmetodik” att det finns ett antal punkter som står som kännetecken för den kvalitativa 

metoden. Exempel på dessa kan vara att studien går på djupet samt att den intresserar sig för det 

unika (Holme & Solvang 1997). 

 

Med tanke på vår undersökningsperiod ansåg vi att vi kunde använda oss av en kvalitativ 

bildanalys som undersökningsmetod, då vi kan gå på djupet av vårt undersökningsområde. En 

annan sak som har underlättat studien är att vi enbart blir beroende av oss själva under tiden då 

uppsatsen ska genomföras. 

 

Vi har genomfört denna studie med hjälp av en kvalitativ analys på modebilder, där den 

bildmässiga framställningen av mannen är det som står i fokus. Med detta sagt, är vårt mål att 

först och främst nå en förståelse för hur man med hjälp av bildanalys kan kartlägga mönster eller 

rättare sagt trender i mansföreställningen, i magasin. I och med att vår undersökning grundas på 

analyser vilket är av beskrivande karaktär samt om att förstå eller hitta mönster, anser vi därför 

också att en kvalitativ metod är den lämpligaste. 

 

I november månad köpte vi två till synes likartade modemagasin för män, nämligen King of 

Sweden och Man Magazine. Det är dock relevant att påpeka att dessa nummer som köptes i 

november månad var magasinens decemberupplagor. Vi valde i första hand ut två herrmagasin 

som präglades av modebilder av olika slag, men i huvudsak modebilder för män. På så sätt 

kunde vi därmed analysera bilder ur två magasin som var utgivna under en och samma månad, 

vilket även innebär att vi får fram likadana förutsättningar för de båda magasinen. 

 

Sammanlagt har åtta bilder valts ut för bildanalys varav hälften är tagna ur varje magasin. 

Bilderna som vi ska arbete med och analysera har vi valt ut efter intrycket, det vill säga där vi 

upplevt att det figurerat någon tydlig form av manlig karaktär. Det är dock inte enbart intrycket 

som varit det relevanta vid valet. Vi ville nämligen även ha med två bilder från varje magasin 

som är redaktionella och med det menar vi bilder som magasinredaktionerna själva satt in, alltså 

inga typiska modebilder. Sedan kommer vi även att analysera två typiska modebilder var ur 

magasinen.  

 

Det slutgiltiga målet med vår studie är att ta reda vilken mansbild som framställs i de utvalda 

magasinen. När vi talar om mansbild tänker vi i huvudsak på eventuella mönster eller tecken 

som utmärker mansidealet. I slutändan hoppas vi att vi ska ha en bättre insikt samt en förståelse 

för hur män framställs i modebilder och vad det säger om vår tids kulturförändringar.  
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6.2 Urval  
 

 

Efter en diskussion kring vad vi ville undersöka bestämde vi slutligen oss för att analysera 

modebilder i modemagasin för herrar. Vi hade under en lång tid velat undersöka detta fenomen 

då det tidigare inte gjorts så många undersökningar inom detta område. 

Vår undersökning bygger på ett strategiskt urval där vi medvetet plockade modebilder ur två 

modemagasin för herrar, King Magazine och Man Magazine. Det som motiverade att dessa två 

modemagasin skulle ingå i vårt urval var dess stabilitet på marknaden, då de är ledande inom sitt 

område. Vi bestämde oss för att utgå från decembernumret 2008, då det var det enda numret som 

vi hade tillgång till. I undersökningen ingår modebilder producerade av annonsörerna, men även 

redaktionella modebilder. Vi valde att analysera åtta modebilder varav fyra var redaktionella 

bilder och fyra professionella bilder. Om vi däremot hade valt att arbeta med samtliga 

modebilder i båda magasinen skulle materialet bli för stort, inom denna undersöknings ram. Vi 

är väl medvetna om att dessa modebilder inte kan symbolisera alla Sveriges män och vi kan inte 

generalisera ett synsätt eller en stereotyp. Dessa herrmagasin vänder sig mot en viss typ av män 

och segment. Detta kan ge oss en bild på den typen av män och hur män framställs, vilket är det 

vi vill undersöka i vår uppsats.  

6.3 Induktion och deduktion 
 

Induktion och deduktion är två sätt att dra slutsatser på. Induktion som bygger på empiri innebär 

att man drar allmänna, generella, slutsatser utifrån emirisk fakta. Det som däremot är viktigt att 

påpeka är att vi aldrig kan vara hundraprocentigt säkra på denna induktiva slutledning. Detta 

eftersom empirisk fakta sällan utgör en fullständig uppräkning, och medför att man kan komma 

fram till större eller mindre sannolikhet men aldrig hundraprocentig visshet. Deduktion å andra 

sidan bygger på logik och betraktas som giltig om den är logiskt sammanhängande. Den behöver 

däremot inte naturligtvis vara sann i den meningen att den behöver överensstämma med 

verkligheten (Thurén, T. 2006)  

 

I denna undersökning är vår utgångspunkt både en induktiv och deduktiv syn. Vi utgår från att 

dra slutsatser från en empirisk och logisk syn, där vi använder oss av vår egna förförståelse. 

Detta behöver inte vara logiskt eller empiriskt korrekt, bara det är logiskt sammanhängande. I 

och med att studien bygger på vad vi ser kommer vi att dra allmänna generella slutsatser utifrån 

vad vi själva ser i dessa modebilder.  

6.4 Bildanalys 
 
En sådan viktig sak som bildanalys i mediesamhället ifrågasätts ofta av forskare. Förklaringen 

till detta finner man snabbt. Däremot är förklaringen som man minst anade var sann, den som 

faktiskt är den mest sanna. För det första anses bildanalys som ett verktyg som skrämmer i den 

meningen att den säger så pass mycket om analytikerna själv. Många framstående forskare inom 

området förklarar att analysen ibland säger mer om den som analyserar än om bilden i sig. Det är 

något som analytikern gärna inte vill höra. Varje foto, bild eller annan grafisk form som man 

fångas av handlar i synnerhet mycket om vem man är, hur man tänker och hur man vill framstå 

inför andra (Bergström 2004). 
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Med det sagt upphör inte oviljan med bildanalys. I detta fenomen återfinns nämligen en paradox. 

I analyserandet av bilder måste man ta till ord samtidigt som vi vet att ord tillhör ett helt annat 

språk än det visuella. Vid översättningsskedet från den visuella formen till ord kan det uppstå fel. 

Bilder är ordlösa hemligheter som inte ordet kan lyfta fram. 

 

Lars Petersson (1995) skriver i sin bok ”bilder som fascinerar” att bildanalys är en metod att 

varsebli bilder på ett medvetet sätt. En annan forskare, Gert Z. Nordström (1996) pekar istället 

på den väsentliga skillnaden mellan att analysera och tolka bilder. När man gör det förstnämnda 

lyfter man fram detaljer och förklarar bildens betydelse medan man i det sistnämnda beskriver 

den spontana reaktionen på bilden framför oss (Peterson 1995, Nordström 1996). 

 

I och med att man analyserar en bild måste man dela bilden i mindre bitar och på så sätt beskriva 

och analysera delarna, som senare leder till synen på helhetsobjektet. Många forskare visar sin 

ovilja mot att dela bilden i delar eftersom det i slutskedet blir svårt att få ihop delarna till 

helheten igen (Bergström 2004). 

 

I bildanalys handlar det mesta om att tolka och förklara, som i sin tur ska leda till en mer 

insiktsfull och noggrann förståelse av bilden framför. Nordström (1992) hävdar att det inte finns 

någonting negativt i att använda den semiotiska bildanalysen som verktyg vid analys av 

massproducerade bilder. Som tidigare nämnt har flera forskare motarbetat och visat ovilja mot 

dessa tankar men Nordström menar att man i detta sammanhang gör bildens inre och yttre 

kontext till ett analysobjekt. På så vis utgår forskaren utifrån sina egna erfarenheter och insikter 

och tar därmed själv på sig ansvaret för tolkningen. Det blir forskarens tolkning, vilket inte får 

motsägas om det är rätt eller fel. Med detta sagt ansåg vi att den semiotiska bildanalysen är mest 

lämpad för vår studie. (Nordström 1992). 

 

Vi ville även utföra alla bildanalyser på samma sätt och vi kommer inte undan med att vi i 

analysen kommer att utgå ifrån våra egna erfarenheter och kunskaper. Därför har vi också 

utformat modellen för bildanalysen (analysschemat) utifrån vad vi själva ansett vara det mest 

lämpade sättet för att få fram så mycket värdefullt och tolkningsbart som möjligt. Med hjälp av 

ett analysschema blir det ovanstående möjligt i och med att vi utifrån vissa angivna attribut eller 

variabler kan fördjupa vår tolkning, och inte enbart se på ytan. Genom att analysera varje attribut 

av bilden kommer vi förmodligen förstå kontexten på ett mer insiktsfullt sätt.  
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6.5 Analysschema 
 

Vi har i takt med studien fått veta att det finns en klar ovilja mot att analysera bilder. Vi har 

förbisett denna ställning och ska i denna undersökning titta närmare på frågan, hur mannen 

framställs på reklambilder. För att klara av uppgiften kommer vi att ta hjälp av en utvecklad 

bildanalys som består av ett analysschema. 

 

Bilderna som vi valt kommer att granskas utifrån ett analytisk angreppsätt, med hjälp av ett 

analysschema. Syftet med denna är att på ett enkelt och överskådligt sätt beskriva 

analysmodellen i vår studie. Varje modebild ska analyseras med hjälp av de nedanför angivna 

variablerna eller kategorierna, där varje variabel också ska ses ur ett maskulint perspektiv. Alltså 

ska analysen göras på ett sätt att fokus på mannen består. Variablerna har valts ut utifrån vad vi 

själva ansåg vara relevant för att få fram en tydlig bild av mannen som presenterades på bilden. 

Utifrån variablerna kunde vi föra diskussionen vidare och resonera kring framställningen av 

mannen. 

 

Analysschema: 

 

 

1. Fokus i bild - Vad är det första man lägger märke till, vad bilden föreställer. 

 

2. Klädsel – Vad personen har på sig. 

 

3. Yrke – Vad personen jobbar med. 

 

4. Kroppsbyggnad – Hur kroppen ser ut, muskulös, tanig etc. 

 

5. Ansiktsuttryck – Vad ansiktet uttrycker. 

 

6. Blick – På vad eller vem personen på bilden håller sin blick. 

 

7. Kroppsställning – Hur personen står på bilden. 

 

8. Miljö – Hur miljön omkring personen ser ut (kontexten). 

 

9. Iscensättning – Hur handlingen målas upp. 

 

10. Uttryck – Vilken/vilka känslor personen ser ut att visa. 

 

11. Konnotationer/Betydelser – Hur tolkar vi de uppstådda konnotationer som uppstår i 

samband med den specifika bilden. 
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6.6 Reliabilitet och Validitet 

 

Rolf Ejvegård förklarar begreppet reliabilitet i ”vetenskaplig metod”, vilket anger 

tillförlitligheten och användbarheten av ett mätinstrument. Inom nästan alla vetenskaper bör man 

vara observant med reliabiliteten hos mätinstrumenten, detta eftersom forskaren oftast 

konstruerar dem själv (Ejvegård, R. 2003). Dessa mätinstrument kan exempelvis i vårt fall vara 

ett analysschema med kategorier för hur vi ska analysera reklambilderna. Detta kan även 

medföra att pålitligheten blir låg, då det visar sig att vi inte anser likadant om ett visst 

mätinstrument (Ejvegård, R. 2003). 

 

Med validitet avses att man verkligen mäter det som man avser att mäta. Rolf Ejvegård menar att 

om man har klara mått och mätmetoder är det inga problem med validitet. Man använder sig av 

den metod som utger sig för att mäta just det du vill undersöka, och veta vilken metod som 

passar in (Ejvegård, R. 2003).  

 

Det analysschema som skapades för att analysera de modebilder vi valt ut, konstruerade vi 

utifrån de variabler vi valde att analysera bilderna. Vi valde därmed att analysera modebilderna 

utifrån tio kategorier vi ansåg vara relevanta för vår undersökning. Det finns många 

undersökningar kring kvinnor i bilder, men betydligt färre på män i modebilder. Vi kunde dock 

hitta ett antal böcker och avhandlingar kring vårt specifika ämne. Genom dessa tidigare 

forskningar kunde vi jämföra vårt resultat med tidigare forskning. Eftersom vår undersökning 

kunde genomföras enbart med våra egna intryck, kunde detta medföra att undersökningen inte 

fick en vetenskaplig tyngd.  

 

Detta korrigerades genom att vi använde oss av en grupp andra personer som fick göra om vår 

undersökning för att se om denna grupp kom fram till samma eller liknande resultat. I denna 

grupp ingick både tjejer och killar för att utesluta att könet skulle påverka resultatet. Detta gör 

den mer tillförlitlig då kvinnor oftast ser på sig själva på samma sätt som män ser på kvinnor. För 

att göra undersökningen så grundlig som möjligt gjorde vi om undersökningen ett antal gånger, 

med anledning av att vi kanske uppfattar variablerna annorlunda vid andra tillfällen. Mycket av 

undersökningsmetoderna bygger på våra egna subjektiva tolkningar av materialet, men 

undersökningsmetoderna har ändå reliabilitet eftersom vi har utgått från strikta regler för att nå 

ett tillförlitligt resultat. De variabler som vi valde att analysera utifrån har vi skapat själva vilket 

är viktigt att påpeka. Detta innebär att vi tolkar utifrån egna erfarenheter, värderingar och åsikter.  

 

Vår undersökning omfattade åtta modebilder från två modemagasin för herrar. Detta är i minsta 

laget för att kunna se ett tydligt mönster för stereotyper. Vi anser även att det skulle ge större 

reliabilitet om vi skulle jämför modebilderna tidsmässigt för att se om de har förändrats under en 

längre tidsperiod. Vi anser även att det skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan 

kvinnliga och manliga modebilder i modemagasin. Men eftersom vi var tidsbegränsade, fick vi 

nöja oss med åtta modebilder. 
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7 Analys 

7.1 Redaktionella bilder 

7.1.1 King of Sweden – Bild 1 
 

Det första vi lägger märke till när vi ser bilden är mannens grova ansiktsuttryck, det är den som 

på något sätt stjäl blickfånget hos oss. Ansiktet till och med styr bort uppmärksamheten från det 

bilden egentligen ämnat framhålla, nämligen kläderna som sitter på mannen. Hans blickfång 

stiger fram rejält och lösgör sig från den alltför enhetliga bakgrunden vilket samtidigt skapar en 

grov stämning kring bildens kontext. För övrigt föreställer bilden en muskulös medelåldersman 

som är klädd efter väder samtidigt som han beger sig nerför en snöbacke. Hela bilden är 

uppbyggd kring mannen som alltså inte ser in i kameran. I hans bakgrund ser vi ett gammalt 

staket där en planka gått sönder. Den decimeterdjupa snön samspelar med staketet och lovar en 

landskaplig miljö i nordliga breddgrader. 

 

I och med att det är vinterkläder han bär så är det svårt att anmärka eller säga något om hans 

fysik. De breda axlarna, kraftiga benen samt grova axlarna säger trots det en del om hans 

kroppsbyggnad. Och utan att veta exakt kan vi ana att han är muskulös. Mannen på bilden har på 

sig en orangebrun mössa, som han bär till en tillsynes varm och moderiktig dunjacka av 

plastpolyester. Nedtill har han på sig ett par svartrandiga byxor och om man ska döma av vädret 

är även dessa varma. Bootsen på hans fötter är skor som än idag står för det tuffa och manliga 

inom modevärlden. Men vi ser även någonting ganska oväntat då han saknar handskar eller 

vantar. Saknaden av detta plagg avslöjar samtidigt grovheten i hans händer. Fingrarna relativt 

korta och kraftiga vilket inger en känsla av styrka och kraft, kanske är han en byggnadsarbetare 

eller snickare. Man kan inte påstå att det direkt är praktexempel på pianofingrar utan dessa är 

satta och på väg att bli knutna. Kanske är det något som oroar då det är något som stjäl hans 

uppmärksamhet.   

 

Ansiktsuttrycket är mycket maskulint och grovt då han med en menande blick beskådar ett 

objekt som ligger utanför bildramen. Det finns mycket ilska i ansiktsuttrycket, förmodligen på 

grund av det dramatiska skeendet som utspelar sig. Det är säkerligen också detta som drar till sig 

hans uppmärksamhet. Här märker vi att han tar sitt ansvar som mannen och är på väg att knyta 

nävarna för att försvara sitt revir. Han stirrar argsint på faran men fortsätter ändå gå nerför 

backen som han tänkt. Av detta att döma tar han sig en titt på den eventuella faran men det är 

dock inget som han räds för eller oroar sig för. Vi får känslan av att han tar hela situationen med 

ett stort lugn. Ett annat scenario kan vara att han är en fånge på rymmen, som nyss fått syn på en 

polisbil i närheten av honom. Han har precis slagit sönder staketplankan i samband med sitt 

flyktförsök. När vi såg detta kunde vi koppla samman plankorna med galler. Och vi vet att 

kriminella ofta är ”badboys”, d.v.s. riktiga ”daredevils” av män som inte är rädda för något. 

Samtidigt är den generella bilden av fångar och kriminella att de är välbyggda och muskulösa 

vilket förstärker teorin ännu mer.  
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Hans kroppshållning säger också en hel del om honom. Han är böjd i ryggen i stående position 

vilket kanske överensstämmer en snickare eller lantarbetare då vi anar att den generella bilden av 

sådana är att de är böjda i ryggen Det kan anses som fördomsfullt men logiskt är det. Vi vet 

också att snickare och hantverkare anses som ytterst manliga i och med att de är händiga och 

muskulösa. Ett praktexempel är helt klart Mattias Karlsson mer känd som ”byggmatte” i TV4 

programmet Bygglov. 

7.1.2 King Magazine – Bild 2 

Det allra första man lägger märke till när man ser den här bilden är mannens ansikte. Han ser på 

oss betraktare med en säker blick, som samtidigt utstrålar en enorm självsäkerhet. Han ser in i 

kamerans fokus men ansiktet säger oss ingenting. Det känns väldigt tomt och okänsligt men det 

kanske också är det som är meningen då kläderna får uppmärksamheten istället. Mannen på 

bilden varken ler eller surar utan ser på oss med en neutral och väldigt maskulin blick. Hans 

ansikte ser manligt ut med tanke på skäggväxten men däremot står det i kontrast till håret som 

dras till det mer feminina hållet.   

 

Mannen på bilden ser ut att vara på väg någonstans, om man får tro bilden. Han är på väg att ta 

ett steg framåt samtidigt som han med stor utstrålning bär upp sina kläder. Bildens kontext är 

även denna väldigt svår att tyda då det inte finns någon miljö till hjälp. Men om vi bortser från 

detta ser det ut som om han är på väg hem från sin studio, nöjd och belåten. Hans gångstil ser ut 

att vara mycket ”divig” då hans högra arm är på väg framåt i en pendel. 

 

Han är klädd i en ungdomlig ljusblå jeansskjorta med kragen öppen. Ärmarna är uppkavlade 

vilket vi anser är väldigt manligt med tanke på de förutfattade meningar vi har om det. Nertill bär 

han ett par bruna manchesterjeans som mer ser ut att vara mörklila. Till dessa två plagg har han 

ett par mörka kängor. Mannen är trendigt klädd i färger som överensstämmer med årstiden men 

även det yrke vi tror han har, nämligen designer. Designers av olika slag brukar ofta ha långt hår, 

iallafall om vi får tro det vi har upplevt av diverse tv- program. I serien Simon & Thomas som 

går på SVT har den engelsktalande Simon långt hår, så även designern/konstnären Isaac Mendes 

i den populära tv-serien Heroes, som vi kan se på TV4. I och med detta tror vi att han är 

designer/konstnär till yrket.  

 

Mannen ser ganska muskulös ut och det märker man inte minst på armarna samt låren under de 

åtsittande manchesterjeansen. På armarna kan vi se ådror som muskulösa människor ofta brukar 

ha. Utöver det är hans axlar ganska kraftiga och breda. Som tidigare nämnts känns 

ansiktsuttrycket ytterst tomt ut. Det enda han ser ut att uttrycka är en känsla av välbehag av att 

bära de kläderna han har på sig. 
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7.1.3 Man Magazine – Bild 3 

På den här bilden finner man ingenting som till skillnad från flera av de andra bilderna drar 

uppmärksamheten omedelbart till sig. Detta är kanske något medvetet då modebildens skapare 

ville att kläderna skulle vara i fokus, vilket det på sätt och vis är. Fokus och lockelsen med den 

här bilden är tveklöst de färgglada kläderna, men det räcker inte till för att det ska beröra oss som 

betraktare då vi alltför ofta kräver att blickfånget på bilden ska utmärka sig på något sätt. Bilden 

föreställer en ung man som tycks njuta av sina färgglada kläder då han så smått dansar fram av 

glädje. Det är relativt svårt att tyda om det finns någon handling i bilden eftersom det inte finns 

någon miljö som hjälper hjärnan att få grepp om bildens iscensättning. Vi tänkte mest på att 

mannen på bilden precis har varit och shoppat. Han har bytt om till de inköpta kläderna och är 

ute på en promenad för att visa upp dem. 

 

Hans ansiktsuttryck är inte maskulint och påminner mer om det motsatta, nämligen det kvinnliga 

ansiktsdraget. Hans tydliga kindben, putande mun och plockade sylvassa ögonbryn anser vi är 

allt annat än typiskt manligt. Självklart är det manligt om man ser på saken ur en modellagenturs 

ögon då dessa drag är något de letar efter hos män. Faktum är också att det är dessa män som 

anses som mest maskulina i modevärlden. Även det långa, blonda håret med slingor i är ett 

attribut som mest påminner om en kvinnlig föreställning. Men om vi ska se på ansiktsdraget ur 

ett vardagligt, samhälleligt perspektiv ser vi inget manligt i det förutom skägget som man inte 

kan sticka under stol med att det inte är manligt. Det verkar inte heller finnas något leende på 

hans läppar vilket är lite underligt med tanke på hans glada kroppsrörelse. Huvudet är lätt böjt 

neråt vilket definitivt inte utstrålar självförtroende, pondus eller säkerhet, tvärtom ser det mer ut 

som att han försöker dölja sitt dåliga självförtroende med glada färger och aktiva och glada 

rörelser för att föra liv i tillvaron. Vanligtvis brukar man dra paralleller med huvudet högt i skyn 

och blicken uppe med bra självkänsla men så är alltså inte fallet här. Blicken är sänkt och med all 

förmodan ligger den på de röda byxorna.  

 

Nästan vartenda plagg på mannens kropp hör samman med varandra eftersom den röda färgen 

återfinns överallt. Under den blå tröjan ser vi rött, de många halsdukarna och inte minst jeansen 

som han bär är röda. Vidare tål det att diskuteras huruvida rött är manligt eller inte men faktum 

är att rött ofta associeras till kvinnor och huvudsakligen till läppstift. Till kläderna bär han ett par 

trendiga beiga boots. Om man bortser från själva faktum att mannen på bilden är en modell så 

ser han onekligen ut som en typisk sådan också. Om vi skulle se honom ute på gatan, skulle vi 

utan tvekan tro att han var en modell. Av den enkla och logiska förklaringen tror vi att mannen 

på bilden är en modell till yrket. Å andra sidan brukar modeller ofta trivas med sig själva och ha 

bra självförtroende vilket på ett sätt motbevisar den ovanstående teorin. Även hans fysik ser ut 

att vara som den typiska modellens då han varken är ”machokillen” med världens bröstmuskler 

eller den tanige vardagsmannen. Han är ett mellanting som verkligen kan visa upp kläderna på 

ett ypperligt sätt, inte minst med tanke på hans kroppsbyggnad.  

 

Kläderna passar verkligen som om de vore specialsydda för enbart honom. Hans kroppsställning 

visar samtidigt att mannen trivs med sig själv och kläderna som han har på sig. Kanske gör han 

också det som han är bäst på, nämligen går en catwalk. Hans armar är i en pendlande rörelse och 

han är på väg att ta ett kliv framåt på catwalken.  
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7.1.4 Man Magazine – Bild 4 

 

Det som ligger i fokus på den här bilden är mannens hår, som tar oss tillbaka till nostalgiska 70-

talet då det brukade se ut på det här viset. Närmare bestämt är det den bakomkammade och 

fönade frisyren som drar till sig åskådarens första blick. Detta eftersom vi förmodligen inte är 

vana vid att se en man se ut på det här sättet i håret. Givetvis finns det män som har liknande 

frisyrer men det här inte till vanligheten. Bilden föreställer en ung man som sitter på en trappa 

och tänker. Den unge mannen är klädd i våra ögon smått ”kvinnliga” kläder som tillsammans 

med håret förstärker de kvinnliga dragen hos honom.  

 

Nertill bär han ett par boots som mer eller mindre liknar stövlar samtidigt som han har 

polyesterbyxorna instoppade i stövlarna. Till byxorna har han en tajt åtsittande kavaj och under 

den en klassisk vit skjorta. Inte heller kavajen ser ut att vara en typisk manlig sådan, utan vettar 

mer åt det feminina hållet. I och med att bilden är konstruerad som den är kan man inte tala om i 

vilka färger kläderna är i, men det ser ut som om byxorna är svarta eftersom de är avsevärt 

mörkare än kavajen och nästan i kontrast till den vita skjortan. I sådana fall är kavajen grå och 

skjortan som sagt vit.  Detta utseende är det ypperliga för den modemedvetne mannen men trots 

det kommer vi inte undan med att konstatera att det faktiskt ser en aning feminint ut.  

 

Av bilden att döma är mannen på bilden relativt smal. Det är framförallt hans händer som 

avslöjar hans kroppsbyggnad eftersom de är ganska smala. Även vristerna är smala och tunna 

vilket talar för att han inte är något vidare välbyggd heller. Axlarna är heller inte så stora och inte 

heller hans överarmmuskler (biceps). Hans kroppsställning är insjunken på något sätt, som om 

någonting tynger honom. Han håller den högra handen för örat, som om han döljer något för oss 

betraktare. Det svårt att finna någon handling eller iscensättning här eftersom man inte får ut så 

mycket av miljön. Men man kan spekulera om att han möjligtvis kan ha missat en tentamen och 

därmed grämer sig själv för det misslyckade resultatet, eller att han möjligtvis precis gjort slut 

med sin flickvän/pojkvän som han höll väldigt kär.   

 

 Den unge mannen ser också väldigt bekymrad ut nästan som om han tänkte tillbaka på något 

känslosamt och smärtfullt. Bilden och den unge mannen påminner mycket om ensamhet, smärta, 

hopplöshet vilket väcker empati hos oss åskådare. I det här fallet fungerar mannen som en 

konnotation till de ovan nämnda faktorerna. Blicken håller han nedåt mot marken, vilket man 

ofta brukar göra när någonting går emot en själv eller är ledsen av någon anledning. Han möter 

inte åskådaren på något vis utan är helt avskärmad från någon kontakt. Det är kanske för att vi 

som betraktare ska koncentrera oss mer på kläderna än på honom. På så sätt kan vi heller inte 

bilda en personlig relation till mannen på bilden och får därmed också svårt att sätta oss in i hans 

situation. 

 

Han ser ut att vara en student eller kanske en makeup- artist. Vi vet båda att makeup- artister 

brukar se ut på det här viset eftersom vi sett dem på diverse studior och mässor. Bland annat 

tänkte vi bägge två att han såg ut som en känd svensk frisör och makeup artist vid namn Bobby 

Oduncu, som driver den kända studion ”Bobbys hårstudio” i Stockholm. Vi är på grund av vår 

erfarenhet eller rättare sagt förförståelse ganska överens om att han är en frisör/makeup- artist till 

yrket. Han omgivning ser ut att vara mörk och grå inte minst med tanke på den gråa trappan som 

han sitter på och asfalten i hans bakgrund. Bildens skapare hade kanske detta i åtanke när han 

fotograferade. Han vill kanske att miljön, hans känslomässiga utspel och bildens färg skulle gå 

hand i hand och fungera som en helhet, samtidigt som kläderna är mörka. 
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7.2 Reklambilder 

7.2.1 Omega – James Bond 
 

Daniel Craig har i de två senaste storproduktionerna av James Bond- filmerna spelat den 

världskända agenten. Daniel Craig har även som James Bond varit klockjätten Omegas ansikte 

utåt i deras senaste reklamkampanj. En av de modebilder vi valt att analysera var just Omegas 

reklamannons med James Bond. James Bond tycks vara mer tilldragande än Daniel Craig då hela 

bilden kretsar kring honom och den nya filmen som släpptes under den period då reklamen 

lanserades.  

 

På bilden har James Bond på sig en svart kostym med en vit skjorta och en svart fluga. Allt är 

som vanligt stiligt och klassiskt, vilket är en vanlig syn på James Bond. På bilden rättar han till 

skjortan och flugan vilket gör att skjortarmen lyfts upp och man får syn på klockan han har på 

sig.  

 

Ansiktet är rått och kallt med en stirrande blick mot kameran. Vi kan inte tydligt se om han 

stirrar in mot kameran eller om det är mot sidan. Vi tycker att hans blick påminner om Mona 

Lisas blick då man inte vet exakt vart denna riktar sig. Käkbenen som är skarpt markerade visar 

en mystisk Bond i hans rätta element. James Bond som är en av västvärldens stora manliga 

mytologier framställs som mörk och farlig i denna reklambild, vilket är mångas syn på denna 

ikon. Själva kontexten och omgivningen i bilden är väldigt mörk och mystisk, vilket i vårt tycke 

är meningen i denna kampanj. 

 

Omega spelar mycket på myten James Bond och actionhjälten James Bond för att troligtvis locka 

till sig fler konsumenter. Trots att vi vet vem Daniel Craig är och i vilka filmer han har deltagit, 

är det första vi ser James Bond. Detta för att hela sammanhanget uttrycker James Bond. Delvis 

genom texten i reklamen och den nya filmens logotyp ”Quantum of solace”, men även vår 

förförståelse. Alla skådespelare som någonsin gestaltat Bond kommer att förknippas med denna 

hjälte genom alla tider.   

 

Fokus i bild enligt vår åsikt är hans glasklara och skarpa blick. Denna yrkesmördare eller 

skådespelare beroende på hur man ser på bilden har en stark hållning där han betonar hur manlig 

han är. Man tänker på kvinnotjusaren Bond som får alla vackra kvinnor och därmed får man en 

känsla av en levande person som talar till en genom bilden. Vi hör hur han pratar med sin 

brittiska dialekt och charm. Genom vår förförståelse konnoterar vi även agenten James Bonds 

personlighet på duken vilket speglar sig i det vi ser på bild. Många män vill vara som James 

Bond, vill se ut som honom och prata som honom. Detta gör att man vill ha allt denna hjälte äger 

även denna Omega-klocka. Därför anser vi att Omega gör det bra som spelar på en ”alterego” 

som egentligen inte existerar utan har skapats för mannens egna fåfänga och kvinnors drömmar 

om hur mannen ska vara.  
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7.2.2 Hugo Boss  
 

Denna modebild visar en manlig modell i vita boxers. Bilden är väldigt enkel och visar inget mer 

än modellen stående mot en vägg i boxershorts. Modellens kropp är slimmad och vältränad 

vilket ger ett intryck av maskulinitet. Modellens blick är stirrandes rätt in mot kameran vilket 

inbjuder konsumenten till att titta närmare. Vi anser att hans blick är död och inger varken liv 

eller värme. Modellens blick känns kall och inte inbjudande. Det vi däremot lägger märke till 

omedelbart är modellens hårfria armar och bröst, fast modellen har intensiva svarta hårstrån på 

navelsträngen. Detta ger ett intryck av femininitet, då vi genom alla tider vet att det är kvinnor 

som är hårfria och kala medan män ska ha hår på både armar och ben. I vissa kulturer är det även 

väldigt viktigt med håriga män, ju mer desto bättre.  

 

Hans ansikte innehar väldigt starka drag. Modellens kindben och käkben har väldiga strukturer 

och markeringar. Håret som är mörkbrunt ser inte särskilt välkammat ut och vi anser att han ska 

se nyvaken ut. Han har sin högra hand på vänster axel vilket ger bilden lite mystik. Den manliga 

modellen står framför en grå vägg vilket inte säger mycket om bildens miljö eller kontext. Detta 

säger mer att de bara vill få ut sitt varumärke. Eftersom ingen av oss har sett den här modellen 

tidigare kopplar vi inte ihop modellen i ett tidigare sammanhang, vilket heller inte ger en känsla 

av samhörighet till modellen eller modebilden. Vi kan inte antyda att modellen ser maskulin ut 

på rak arm, eftersom modebildens betraktare ser på maskulinitet på olika sätt. Eftersom han är 

vältrimmad men ändå slimmad och smal, kan modellens kropp uppfattas på olika sätt. 

Kroppsbyggnaden kan anses vara muskulös av en grupp av konsumenter men inte av en annan 

grupp.  

 

Vi anser att han ser ut som en man och ska nog betraktas som manlig, men vi anser inte att han 

ser ut som en machoman eller den tuffa hårda mannen. Det vi däremot ser och tycker är väldigt 

påtvingat är att han är där bara för att se snygg ut. Vi skulle själva som konsumenter av Hugo 

Boss inte köpa dessa boxers bara för att det är han som gör denna reklamkampanj. Vi anser även 

att Hugo Boss valde denna typ av manlig modell eller denna typ av maskulinitet för att många av 

dagens unga killar vill se ut på detta sätt. Dagens män är män som ska vara lika hårfria som en 

kvinna men på samma gång muskulösa som en actionhjälte.  

7.2.3 Dolce & Gabbana 
 

Modebilden visar en stilren man i vit skjorta. Dolce & Gabbana är ett italienskt modeföretag som 

startade upp som ett klädföretag, men som idag tillverkar allt inom mode. Denna reklamkampanj 

är för deras senaste herrparfym ”The One”. Modellen på bilden står i en smått vriden position 

med bröstet vänt på kameran. Vi kan inte se vad han har på sig nertill, men betraktaren kan 

tydligt föreställa sig sammanhanget av hela bilden. Vilket i sig är bra då man vill skapa en tydlig 

bild mot kunden som styrker en känsla av tillhörighet. Nu vet vi att denna modell är 

skådespelaren Matthew McConaughey som för det mesta spelar en riktig machoman i de filmer 

han medverkar i, vilket skapar en förförståelse av en tuffing. Matthew ser ut att vara en 

affärsman på Stureplan eller Wall Street. Vi har även genom vår förförståelse en annan bild av 

”modellen” då vi bland annat genom skvallertidningar har hört att denna skådespelare är en 

riktig tuffing och det är det vi ser i mannen på modebilden.  
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Fokus i bilden är ögonen, vilka i vårt tycke ser trötta och döda ut. Matthew McConaughey verkar 

trött, sliten eller ledsen ut. Bilden ger en känsla av att modellen är besviken på livet. Påsarna 

under ögonen ger en starkare känsla av att han inte har sovit något under hela kvällen, eller så 

har han ett tufft leverne där han är ute sent på kvällarna. Men tröttheten kan även vara ett tecken 

på att denna man är en otroligt verksam och upptagen man där tiden inte räcker till. Han ser i 

högsta grad manlig ut på denna bild. Hans kläder är oerhört stilrena och modellen har klätt upp 

sig för utgång. Även hans skägg och hans välkammade bakåtslickade hår ger honom en mer 

manlig ”look”. Hans råa ansiktsuttryck tycker vi dessutom ger honom en känsla av maskulinitet. 

Skådespelarens ansikte har inte de starka ansiktsdragen, men det gör honom i våra ögon mer 

maskulin. Vi ser inget feminint i bilden, utan allt igenom hela bilden skriker manlighet. Under 

kläderna ser vi inte hur denna manliga modell ser ut, men genom vår förförståelse vet vi att 

denna skådespelare är muskulös och tränar kontinuerligt. Vi kan även bedöma hans 

kroppsbyggnad genom att titta på hur skjortan sitter på honom, och hur hans armar, bröst och 

hals ser ut på denna bild. Vi kan därmed dra slutsatsen att han är vältränad och muskulös. 

 

Vi anser även att mannen i bilden inte ska ses som en modell eller skådespelare utan han ska 

föreställa alla vanliga män, den vanliga konsumenten. Mannen som då och då gör i ordning sig 

för att gå ut med sin kvinna. Matthew McConaughey står nog i denna modebild i ett hotellrum 

eller ett lyxigt stort hus. Vi kan inte se den exakta miljön, men han har en stor spegel i 

bakgrunden och lampor liknande antikvaror som hänger på väggar och står på bord. Detta ger ett 

intryck av exklusivitet och det första vi kommer att tänka på är ett dyrt hotellrum. Eftersom 

bakgrunden är ljus ger det bilden liv och en känsla av glädje sprider sig från bildens inre mitt ut 

till bildens mottagare. Modebilden känns inbjudande och harmonisk i sig, men modellens dystra 

ansikte kan medföra att mottagaren distraheras från bildens naturliga lugna känsla. Den känns 

inte dramatisk, men modellen i sig verkar tuff.  

7.2.4 Tommy Hilfiger 
 

På denna bild som är en reklamkampanj för ett klädesföretag, ser man en man klädd i 

sofistikerade kläder. Ett par svarta stövlar med svarta stiliga byxor, skjorta, slips, tröja och jacka. 

Alla klädesplagg förutom den vita skjortan går i mörka färger såsom blått och svart. Mannen på 

bilden är elegant med välkammat hår och välrakat ansikte. Håret är lite längre och modellen har 

håret på sned. Utifrån kläderna och båten kan denna person vara en viktig affärsman eller en 

”brat”, där han går klädd på liknande sätt varje dag. Det första vi lägger märke till i bilden är 

bergen och vattnet i bakgrunden. Fokuseringen ligger i miljön och kontexten och våra ögon 

blickar omedelbart på bakgrunden. Detta ger inte utrymme för modellen att ta sin plats för att 

visa kläderna, som är huvudmålet i denna reklamkampanj. 

 

Fokuseringen går från modellen och kläderna till kontexten. Efter att man tittat på den vackra 

miljön går man tillbaka och tittar på modellen och kläderna. Eftersom miljön konkurrerar ut 

modellen kan man tro att denna modebild är reklam för en stad eller plats. Blicken är stirrande 

utåt mot vattnet och inte rätt in i kameran. Eftersom personen sitter på en träbåt ser det ut som 

om modellen stirrar ut i vattnet. Hans ansiktsdrag är väldigt grova och manliga. Modellen sitter 

med vänsterben hängandes utanför båtkanten och högerbenet på båten. Hans högerarm är lutad 

på sitt knä, vilket ger en känsla av en självsäker och trygg man. Kroppsbyggnaden syns inte väl 

under kläderna, men utifrån det man kan se exempelvis händer, ansikte och ben kan man antyda 

att mannen är välbyggd. Personen i fråga har inget känt namn och ingen av oss vet vem personen 

är, vilket medför att egna tolkningar inte kan påverka analysen av modebilden.  
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Kontexten i bilden är oerhört lugnande. I bakgrunden kan man se snötäckta berg. En kall och grå 

insjö där de gråa molnen täcker en dyster himmel. Långt bakom bergen går den gråa nyansen på 

himlen mot rött, vilket ger en känsla av en solnedgång och värme bortom bergen. Båten ligger på 

grund eftersom det vid båten finns stora mörkbruna stenar. På grund av miljön och den 

förförståelse vi har, ser bilden ut att vara tagen i norra USA. Tommy Hilfiger som är ett 

klädesföretag har lagt stor vikt på bakgrunden och på bildens helhet, vilket lägger 

uppmärksamheten på kläderna åt sidan.  

 

Bilden ger en känsla av kyla och värme på en gång. Kylan kommer dels av de kläder modellen 

har på sig, men även av de snötäckta bergen och den dystra himlen. Men bilden i sig är väldigt 

harmonisk och varm. Bilden är synnerligen inbjudande och tilltalande. Även vattnet ger en djup 

till modebilden, då man kan se båtens och modellens spegelbilder. Detta ger ett djup till bilden, 

nästan en känsla av oändlighet. Denna reklambild var ny för oss vilket inte gav någon 

förförståelse eller konnotationer. Det enda vi kunde koppla till varumärket Tommy Hilfiger. 

Även modellen i bilden var obekant och tilltalade oss inte på samma sätt som vissa av de andra 

modebilderna vi valt.  
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8 Resultat 

 

I och med den undersökning vi utförde kunde man klart se hur dessa livsstilsmagasin riktar in sig 

på en viss typ av män. En av de teorier vi valde att arbeta utifrån var just rollteorier och hur 

rollerna i samhället påverkar det individuella beteendet. Personerna bakom dessa magasin har i 

och med vad de väljer att publicera i sina magasin en viktig roll i samhället. Maktpositionen 

dessa personer innehar avgör hur män ska se ut och klä sig under en period. Vilket i sig avgör 

vad maskulinitet är och hur vi konsumenter ser på detta fenomen. Detta kanske inte är medvetet 

av maktinnehavaren eller konsumenten, men dessa modebilder som konstant omsluter oss 

dagligen kan omedvetet påverka oss. Inom socialpsykologin skiljer man på tillskrivna och 

förvärvade roller, där man exempelvis blir tillskriven som rollen som kvinna eller man. Men 

genom dessa roller vet vi hur en kvinna ska bete sig eller hur en man ska vara klädd. I vår 

undersökning var dessa gränser hårfina, där en klar manlig struktur ibland var svår att finna. I 

modebilderna kunde man snarare finna män, liknande den redaktionella bilden ur Man Magazine 

(bilaga fyra), som i ansiktet liknade vad vi idag ser som en kvinna. Idag utformar vi inte livet på 

egen hand utan intrycken vi dagligen får påverkar oss till stor grad, och modeller vi ser i magasin 

vill vi efterlikna.  

 

Beroende på vilket kön vi föds med överförs det oförmedlat värderingar och attityder till oss. 

Om man tittar på män och kvinnor är det uppenbart att de är olika, de föds till olika könsroller. 

Samma sak gäller här, beroende på hur vi är konstruerade kan vi omedelbart se vad som tillhör 

en man och vad som tillhör en kvinna. Detta kan man dock inte omedelbart göra om personerna 

har på sig kläder. I Hugo Boss- bilden kan man klart se att detta är en man, han har enbart på sig 

boxers och modellens kroppsbyggnad är manlig. Detta kan man även se i de resterande tre 

reklambilderna. Det kanske mest lysande exemplet är Omega reklamen. James Bond har genom 

de filmer han medverkat i bevisat vilken karl han är. Därför har vi genom vår förförståelse en 

klar bild av hur James Bond är och ser ut. Detta gör att vi direkt kan se att detta är en man, vilket 

är svårare att göra i de redaktionella bilderna. I de redaktionella bilderna har de lagt en stor vikt 

på design och stil. Detta ger ett intryck av femininitet speciellt i bilaga tre och fyra. I bilaga ett 

och två ser man direkt att detta är en man, vilket är svårare att uttyda i exempelvis bilaga fyra. 

Detta kan vara en kvinna utklädd till en man. Vi vet vad som är typiskt manligt och vad som är 

typiskt kvinnligt, men genom att enbart titta på modebilder kan ögat ibland vilseleda betraktaren. 

  

Vi har även en egenskap att genom enbart det vi ser placera olika personer i fack, prototyper. 

Enbart av en persons yttre kan vi ögonblickligen döma en person. Vi har exempelvis i de 

modebilder vi valt att analysera: hjälten, machomannen, studenten, bögen, affärsmannen och 

modellen. Dessa personer har vi genom att ta en snabb blick på bilder placerat i kategorier. Trots 

att vi inte känner någon av dessa personer personligen eller har någon kontakt med någon av 

dessa. Vi dömer efter det vi ser, detta gäller även maskulinitet och femininitet. Har en man mer 

kvinnliga drag dömer vi ut personen som homosexuell, även om personen i fråga enbart är mån 

om sitt yttre. Vilket vi gjorde i flera av dessa modebilder, speciellt de redaktionella bilderna. Vi 

ansåg att reklambilderna som framställdes av varumärkena var mer maskulina och riktade sig till 

en maskulin grupp som enbart nöjde sig med vad varumärket hade att erbjuda. De modebilder 

som var redaktionella riktade sig till mannen som var mån om sitt yttre, visste vilka trender som 

var inne och kunde skilja på rätt och fel inom modevärlden. De redaktionella bilderna var mer 

riktade mot lyxigare kläder och miljöer, vilket gav ett intryck av feminina bilder. Bilaga nummer 

fyra gav ett intryck av Vogue som är ett kvinnligt livsstilsmagasin. 
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I och med att vi även har tidigare erfarenheter kunde vi koppla flera av bilderna till tidigare 

minnen. James Bond var ett tydligt exempel, men även Dolce & Gabbana- reklamen som hade 

Matthew McConaughey som modell. Vi visste tidigare vem denna person var och hade tidigare 

sett många av hans filmer. Vi hade även en bild av honom som ”badboy”, vilket smittade av sig 

på hur vi såg på bilden. Vi såg honom just som en machoman som var trött eller bara hade en 

tuff attityd.  

 

Vi använde oss även av teorin stereotyper i vår uppsats. På grund av att vi inte har en svensk 

bakgrund, såg vi omedelbart på modebilderna på ett sätt ur vår synvinkel. Det förekommer myter 

och rykten i samhället och dessa kommer inte hellre försvinna lätt. Vi använder oss av dessa 

stereotyper för att lättare hantera världen och smälta alla intryck vi får dagligen. Detta gör att vi 

generaliserar, vilket vi även gjorde när vi skulle tolka och analysera dessa åtta modebilder.  

 

Vi använde oss självklart av de variabler vi bestämde oss för att använda, men dessa variabler 

var flytande och gav utrymme till egen tolkning. Det medförde i sig en egen tolkning och en 

grov generalisering. På grund av det arv och bagage man innehar kan vi därför se på 

modebilderna med olika glasögon som är personliga. Resultatet är därmed inte säkert och kan 

tolkas helt olika av olika personer. Detta kan medföra att vissa personer på bilderna redan hade 

en sämre utgångspunkt och vi dömde dessa snabbt, men genom att använda oss av variablerna 

försökte vi få ett rättvist resultat där personerna analyserades utifrån vad vi ansåg att maskulinitet 

är. Vi kanske även omedvetet fällde bilderna för att förenkla det för oss själva och använde oss 

utav stereotyper för att snabbt komma till ett resultat. Därmed kan de stereotyper som vi skapat 

vara falska och modebilderna inte alls ser ut som vi analyserat dem, utan det enbart är 

stereotyper i våra huvud. Men om de nu ger en felaktig syn varför behåller vi dem? 

 

Hela denna uppsats med dess analyser består av två individers egna tolkningar av åtta bilder. Det 

är mycket möjligt att magasinen hade ett helt annorlunda budskap än dem som vi kom fram till, 

men så blir det i en kommunikationsprocess när individens tolkningar blir avgörande. Detta 

gäller främst i grafisk kommunikation där kommunikationens sker på tittarnas villkor. Det har 

alltså inte funnits någon interaktion mellan oss och magasinen, enbart budskap som vi ska tolka 

ur vårt eget perspektiv. Vi har enbart reagerat på bilderna ur ett individuellt perspektiv. Om vi 

väljer att hoppa över en sida så har vi därmed även hoppat över ett av magasinens budskap. 

Tydligen så har i alla fall magasinens grafiska kommunikation nått fram till den svenska 

befolkningen. Vi anser detta eftersom vi kan se tendenser till det i samhället. Vi vet att man inte 

behöver svara på något i grafisk kommunikation och att det gäller endast i 

tvåvägskommunikation men däremot har vi märkt att magasinens budskap och normer nått fram 

till iakttagarna. De sistnämnda svarar och ger dock respons på ett annorlunda sätt, nämligen att 

de klär sig på ett vis som magasinen tydligt markerat: så här ska man se ut. 

 

Trots att detta tänkande ovan som den semiotiska skolan står för, fått en del kritik ansåg vi att 

den ändå överrensstämde med det vi ville ta reda på i denna studie. Vi ansåg att bildförståelse 

var det som vi ville arbeta med och att det samtidigt hade med kulturgränser att göra, stärkte vår 

uppfattning ännu mer. Vi två kommer från olika länder med olika kulturer och normer, vilket vi 

ansåg var en fördel som vi kunde dra nytta av. På så sätt kunde vi tolka och förstå bilderna på tre 

olika sätt i och med våra kulturella bakgrunder samt det faktum att vi båda har bott i Sverige i 

över 15 år. Det tror vi har gynnat våra analyser då vi hela tiden sett på bilderna ur tre olika 

”glasögon”, det vill säga med Bosniska ögon, Libanesiska ögon och Svenska ögon. John Fiskes 

processkola kändes utanför ramen för det som vi ville studera och förmodligen är det också 

därför som vi inte valt att anpassa vår studie efter den.  
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Något annat som vi har lagt märke till är att det finns tendenser om inte renodlat hegemonisk 

maskulinitet i många av bilderna. Här menar vi att vi ser tydliga spår av självsäkerhet och 

machoegenskaper. Maskuliniteten är starkt representerad i King of Sweden men det finns spår av 

den även i Man Magazine. I King of Sweden präglades bilderna klassisk maskulinitet i den 

meningen att man tydligt kunde se att de verkade dominanta och klart överlägsna om man jämför 

med modebilderna och de redaktionella bilderna i Man Magazine. Bilderna i det förstnämnda 

magasinet var verkligen manliga och drog på något vis inte mot det feminina hållet så som Man 

Magazine gjorde. I den sistnämnda var det mer underordnade manstyper som framställdes, mer 

ledsna med mindre självförtroende, mindre glada och mer åt det kvinnliga hållet, det vill säga 

manstypernas egenskaper påminde relativt mycket mer om det feminina än om det maskulina.  

 

Detta tycker vi är konstigt men på samma sätt förstår vi det som vi berättar om i början av 

diskussionen mycket bättre, nämligen att det är massmedierna som styr och stället och därmed 

har en stor del i avspeglingen på hur mansidealet ska vara. Bilderna som vi har arbetat med och 

analyserat har på sätt och vis visat att mycket av det som forskarna påstått angående 

maskulinitetsförändringarna stämmer. Den händiga och sportiga maskuliniteten har försvunnit 

och det har vi sett på bilderna. Vi har märkt att de nya maskulina identiteterna har tagit över och 

det kan man finna många exempel på. Även på bilder där det är tänkt att den klassiska 

maskuliniteten ska framhävas så finner man ändå spår av de nya maskuliniteterna. 

 

Bo Bergström menar att en bra bild har en säljande kraft på människan och om den dessutom har 

lite text gör den än mer attraktivare för iakttagaren, då känslor väcks. Vi satte på oss vanliga 

betraktares ögon och inte analytiska glasögon eftersom vi i det senare fallet endast utgått ifrån 

bilden ur ett kritiskt perspektiv. Bergström skriver också att bildtext kan bli som ett överflödigt 

material när man ser på reklambilder. Detta förstår vi nu eftersom vi insett att människan skapar 

egna bilder i sitt huvud utan att behöva ta hjälp av en dumförklarande text vid sidan om bilden. 

Vi behöver ingen text för att inse att vi gärna vill vara som mannen på Dolce & Gabbana- bilden 

exempelvis. Medan vi fortfarande är på samma område skriver Göran Sonesson att semiotikens 

grundläggande idé och struktur ska kunna användas vid studier av bildförståelse. Detta har vi 

tagit efter och valt att förbise samhällskritiken som riktakts mot dessa tankegångar. Vi vill dra ett 

streck här och poängtera att det inte är komplexa bilder som vi valt att analysera utan modebilder 

som framkommer dagligen i diverse massmedier.  
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8.1 Diskussion 

 

Mansidealen i livsstilsmagasin såsom King of Sweden och Man Magazine utgör en viktig del av 

den generella mansbilden i Sverige. Med andra ord påverkas vi som läser mycket genom att bara 

bläddra i magasinen helt omedvetet. På så sätt kan vi också med lättnad säga att media har stort 

inflytande på hur mansidealen ska vara i och med att det i själva verket är de själva som 

konstruerar bilden av hur en man ska vara. Detsamma gäller den kvinnliga aspekten, där dagens 

massmedier spelar en stor roll när det gäller vad som anses feminint. Spelet sker utefter 

mediernas, däribland livsstilsmagasinens regler eftersom vi påverkas av dessa som mest. När 

traditionella massmedier som exempelvis magasin visar mansbilder, är de samtidigt en del av 

den normskapande process som uppstår i samhället. King of Sweden och Man Magazine är två 

av dessa normskapande medier som förmedlar budskapet om hur de tycker att mansidealet ska 

vara.   

 

I bildanalyserna som vi har studerat har vi lagt märke till att det framkommer flera olika 

manstyper som särskiljer sig från varandra. Detta fick vi reda på i och med att vi analyserade 

framställningen av männen på modebilder med hjälp av ett analysverktyg som innehöll variabler. 

Det var sedan dessa variabler eller rättare sagt attribut som möjliggjorde igenkännanden av de 

olika manstyperna. Av dessa framgår det tydligt att de olika manstyperna som framträdde 

antingen sneglade åt det typiskt manliga eller kvinnliga hållet. 

 

I de båda magasinen har vi som sagt fått syn på flera olika manstyper, bland annat den typiska 

”studenten” i Hugo Boss- bilden, ”machomannen” i Dolce & Gabbana- bilden, ”actionhjälten” i 

Omega- bilden, ”modellen” i bilaga två och makeupartisten/frisören i bilaga fyra. Dessa samt de 

övriga kan allesammans smälta in i två övergripande grupper som vi enkelt och logiskt nog kan 

dela in i den manliga respektive kvinnliga gruppen. Vi har inte delat in dessa bilder i grupperna 

ovan men vi vill endast förklara att de alla modebilder som vi analyserat går mot något av de 

angivna hållen. Exempelvis ser vi underlägsenhet, ledsamhet, brist på självsäkerhet och 

självförtroende som kvinnligt, enbart eftersom vi under vår uppväxt och livserfarenhet fått veta 

att dessa är de faktorer som speglar det kvinnliga idealet. Å andra sidan är självsäkerhet, grovhet 

och robusthet typiska mansegenskaper som vi på samma sätt fått lära oss, genom erfarenheter 

och förutfattade åsikter. Vi vill därmed också poängtera att detta är våra åsikter och indelningar 

och det är möjligt att en annan person som analyserar bilderna får en helt annan uppfattning om 

dem.   

 

I inledningen talade vi om vår hypotes, att mansbilden eller mansidealet framställs åt det 

kvinnliga hållet, efter typiska kvinnliga egenskaper. Den hypotesen har inte besvarats till fullo då 

de båda magasinen presenterar två helt olika typer av mansideal. Detta kommer vi till senare i 

diskussionen då vi närmare diskuterar och jämför magasinen med varandra. Istället ska vi nu 

diskutera huruvida vi tänkt och resonerat i våra analyser kring modebilderna. Självfallet har vi 

utgått ifrån vårt analysschema men samtidigt kommer vi inte undan det faktum att våra tidigare 

erfarenheter, insikter och meningar spelar oss ett spratt och gör intrång i den klassiska analysen 

som från början var tilltänkt.  

 

Vi kan helt enkelt inte se på Omega- bilden enbart ur ett analytiskt perspektiv utan känslor blir 

inblandade, vi är ändå inte mer än bara människor. Omega- bilden presenterar Daniel Craig med 

en Omegaklocka alla vet vi vem Daniel Craig är, nämligen supermacho- agenten 007 vid namn 

James Bond. Vi kan omöjligt förbise det faktum att skådespelaren Craig är James Bond, något 

annat finns bara inte.  
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Även om han på bilden ser ut som en framgångsrik affärsman så fungerar vårt igenkännande av 

honom som agenten 007 som en spärr, den fungerar som ett skydd och reglerar därmed bort alla 

andra logiska eller ologiska framställningar kring honom. I våra ögon är mannen på modebilden 

machomannen James Bond,  äventyrlig, muskulös och självsäker, inte för att bilden säger att han 

verkar äventyrlig eller självsäker men våra erfarenheter och upplevelser av karaktären James 

Bond säger det i alla fall. 

 

Detsamma kan man säga om Dolce & Gabbanas modebild med den amerikanske sydstatshunken 

och skådespelaren Matthew McConaughey. Bilden säger oss något helt annat än det som vi har 

sett av Matthew. På bilden ser han trött och livlös ut, påsarna under ögonen inger en känsla av 

trötthet, men samtidigt ser han väldigt sofistikerad ut med sitt bakåtslickade hår och sin smått 

tillbakadragna och avslappnade stil. Det är vad bilden säger oss men det är inte vad vår 

uppfattning säger. Det sistnämnda säger oss det vi redan vet om honom, nämligen att han är en 

machokille av rang med stor utstrålning och en hejare på att dra till sig kvinnligt sällskap. Vi 

skrev därför också hur vi kände och uppfattade bilden och inte enbart vad vi såg. Det är lätt att 

det blir så när man analyserar modebilder med kända karaktärer på den. I vårt fall blev det att 

man seglade iväg från själva bildanalysen en aning men dock känner vi inte att det behöver ses 

som någonting negativt. Tvärtom ser vi det som något positivt då dessa personliga insikter kan 

berätta så pass mycket mer om bilden än om vi endast hade tittat på vad vi såg på bilden. 

 

De redaktionella bilderna fungerar inte alls på samma sätt. Där har man i stort sett inga 

förutfattade meningar alls om mannen. Det är också här som vi måste använda oss av vad bilden 

säger oss och dra kopplingar till vad vi tror. Oavsett om det gäller redaktionella eller klassiska 

modebilder så handlar det hela om vad vi tror och känner, det tycker vi är viktigt att poängtera 

eftersom det inte finns något rätt eller fel i en studie av det här slaget. Intressant är att vi 

upplevde att det fanns mycket mer att säga om redaktionella bilder än vad det fanns om klassiska 

modebilder. Vi kom underfund med att i de klassiska bilderna är korten redan utlagda på bordet 

medan det i de redaktionella finns en stor ouppklarad teori bakom. Omega-bilden är ett 

praktexempel på detta anser vi då vi redan vet det mesta om både skådespelaren Daniel Craig 

och karaktären James Bond. Vi vet att han alltid bär kostym, att han är farlig och självsäker och 

så vidare. Här kunde vi därmed endast följa analysschemat på en del av punkterna medan resten 

av analysen gick ut på att berätta om punkt nummer elva under analysschemat, nämligen hur vi 

tolkar de konnotationer som uppstår i samband med den specifika bilden.  

 

I de redaktionella bilderna var analysen mycket mer öppen, både ur en analytisk synvinkel och 

känslomässig/tankemässig. Här vet vi alltså inget innan vi ger oss in i på det analytiska, vilket 

självklart öppnar för vår fantasi och tolkningar. Ett exempel är billaga nummer tre, där den unge 

mannen sitter på en betongtrappa. Vi tolkar hela situationen på ett sätt som både tar vår fantasi 

och våra tidigare erfarenheter i hand. Hans hår eller snarare frisyr säger oss att han är frisör och 

utöver det påminner han väldigt mycket om den kända frisören Bobby Oduncu från Stockholm. 

Han blandas alltså tankegångar som uppstår vid synen på bilden med saker och ting som vi 

upplevt eller associerar till sedan tidigare. 

 

En annan liknande redaktionell bild som påminner om det som diskuterats ovan är nämligen den 

på mannen med de färgglada kläderna i bilaga två. Vi vet redan att han är modell, annars hade 

han inte varit med på bilden, men om vi hade bortsett från det så hade vi fortfarande sagt att han 

var en modell. Detta hade vi gjort av den enkla anledningen av att han har det typiska 

modellansiktet som vi båda känner igen så väl, från otaliga modevisningar och galabilder ur 

diverse massmedier. Utöver detta bjuder bilden in till resonering och tankar.  
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Något annat som vi har lagt märke till är att det finns tendenser till om inte renodlat hegemonisk 

maskulinitet i många av bilderna. Här menar vi att vi ser tydliga spår av självsäkerhet och 

machoegenskaper. Maskuliniteten är starkt representerad i King of Sweden men det finns spår av 

den även i Man Magazine. I King of Sweden präglades bilderna av klassisk maskulinitet i den 

meningen att man tydligt kunde se att de verkade dominanta och klart överlägsna om man jämför 

med modebilderna och de redaktionella bilderna i Man Magazine. Bilderna i det förstnämnda 

magasinet var verkligen manliga och drog på något vis inte mot det feminina hållet så som Man 

Magazine gjorde. I den sistnämnda var det mer underordnade manstyper som framställdes, mer 

ledsna med mindre självförtroende, mindre glada och mer åt det kvinnliga hållet, det vill säga åt 

det hållet där manstypernas egenskaper påminde relativt mycket mer om det feminina än om det 

maskulina.  

 

Detta tycker vi är konstigt men på samma sätt förstår vi det som vi berättar om i början av 

diskussionen mycket bättre, nämligen att det är massmedierna som styr och stället och därmed 

har en stor del i avspeglingen på hur mansidealet ska vara. Vi anser att det är uppenbart att Man 

Magazine vill tona ner det klassiska manliga idealet och försöker med hjälp av sina kläder, 

manliga modeller och yttre omständigheter såsom färger och miljöer påverka mansidealet som 

överensstämmer med tidningens bild av mannen.  

 

Vi får den uppfattningen att King of Sweden inte tolererar inte gnutta av den feminiserade 

mannen. Männen på deras bilder är istället ganska råa, skäggiga, muskulösa och framställda på 

ett vis där det klart och tydligt syns att de trivs med sig själva på ett mycket mer trovärdigt sätt 

än vad man kan säga om det andra magasinet. Man Magazine presenterar mer feminina män. 

Dessa är aningen mjukare i utseendet och då menar vi att de inte är lika robusta, inte lika 

skäggiga, och vidtar mer generellt kvinnliga kroppshållningar som man ofta inte ser hos män.  

 

Vi upplever hela denna situation som ett ställningskrig mellan de båda magasinen då de båda 

försöker vinna mark med speciella särskiljande drag som ska locka den typsiska läsaren för vart 

och ett av magasinen. Båda magasinen är som tidigare sagt modemagasin för män men sedan så 

kan man alltid diskutera graden av manlighet hos dem. Av analyserna och bilderna att tyda har vi 

fått uppfattningen att King of Sweden är magasinet för de riktigt råa männen som gärna vill 

behålla den klassiska uråldriga maskuliniteten medan Man Magazine är mer innovativt och 

nytänkande och kanske närmare oss, det vill säga vår tid än den gamla klassiska maskuliniteten. 

När vi menar närmare oss menar vi samtidigt att vi tror att det har skett en förändring i medierna, 

framförallt i magasin, tidningar och television. Numera ser vi ofta att männen klär sig färgglada 

iögonfallande färger vilket de inte har gjort förut, de beter sig annorlunda, och har annorlunda 

frisyrer. Nu menar vi inte att vi inte att de ska stå där och förfalla och inte följa modet. Självfallet 

ska de göra det men vi anar att det har blivit mycket mer än bara så. Vi tror också att det är en 

följd av flera års mediepåverkan som börjar ge avkastning och förändring. 

8.2 Förslag till vidare forskning 

 

För att resultatet inte skulle vara så generellt och bilden av mannen i modebilder skulle bli 

rättvisare, skulle det vara intressant att göra om samma undersökning men under en längre 

period. Det skulle vara intressant att jämföra tidningarna från dess start till idag och se hur de har 

utvecklats i takt med att samhället har utvecklats. Detta kan dock vara svårt då herrmagasin är ett 

ganska nytt fenomen och de herrmagasin som vi idag kan köpa inte har funnits i en längre tid. 

Det är då lättare att göra denna jämförelse med kvinnomagasin.  
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Det som däremot skulle vara intressant är att jämföra maskulinitet i olika delar av världen. Det 

som anses vara maskulint i västvärlden kanske ses som typiskt kvinnligt i mellanöstern. Då tror 

vi att man kan se klara skillnader på män och maskulinitet, då vi anser att människors 

förförståelse spelar stor roll på hur vi ser på maskulinitet och vad som anses manligt. Man skulle 

kunna göra om vår undersökning, men välja ett herrmagasin från Sverige och ett från exempelvis 

Saudi-Arabien och se skillnaden.  

 

En rolig undersökning skulle vara och jämföra kvinnliga och manliga trender. Hur kvinnor går 

från den typiska ”looken” i klänning och högklackat, till en sofistikerad affärskvinna i kostym. 

Men även hur mannen går från kostymnisse till att bära handväska och sminkar sig dagligen. 

Detta som vi idag ser oftare i det svenska samhället, skulle vara en intressant och 

uppseendeväckande debatt för vad som anses manligt och vad som anses kvinnligt i en värld där 

gränserna suddas ut mer och mer.  
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Bilaga 2. King of Sweden, bild 2 
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Bilaga 3. Man Magazine, bild 3 
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Bilaga 4. Man Magazine, bild 4 
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Bilaga 5. Omega – James Bond 
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Bilaga 6. Hugo Boss 
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Bilaga 7. Dolce & Gabbana 
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