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Abstract 
Titel: Män som marknadsföring 

Terminangivelse: Medie- och kommunikationsvetenskap C, HT-14. 

Författare: Fredrik Hjortblad 

Handledare: Göran Bolin 

Author: Fredrik Hjortblad 

Title: Men as marketing 

Sammanfattning: 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur män och maskulinitet framställs i 

reklam riktad till olika mediegenerationer genom olika TV-plattformar. 

Frågeställningarna har sitt fokus i att tydliggöra hur männen framställs i 

reklaminslagen genom bland annat hur de agerar, vilka personlighetstyper som 

uppvisas och även vilka likheter och skillnader som kan påvisas mellan de olika 

mediegenerationerna. Studiens urval har sett till att analysera reklaminslag på både 

traditionell TV och webb-TV för att på så sätt påvisa en skillnad mellan dessa, då 

reklam idag mer specifikt kan riktas till en speciell målgrupp. Urvalet har också 

bestått i att urskilja olika mediegenerationer där dessa har legat till grund för den 

efterföljande resultatdelen. Detta har studerats genom en kvantitativ innehållsanalys 

där ett kodschema har skapats och resultatet sedan kodats i IBM SPSS. De teorier som 

legat till grund för uppsatsen är främst Lissie Åströms teori om personlighetstyperna 

”centripetal” och ”centrifugal”. Det läggs också ett stort fokus på att beskriva 

maskulinitet och hur den uppvisas i reklam genom bland annat stereotypiserande. 

Uppsatsens resultat visar att skillnaden mellan de olika plattformarna är 

förhållandevis liten och att de stora skillnaderna finns att se i hur åldersgrupperna 

framställs i reklaminslagen, där de yngre visar en betydande större del maskulina 

karaktärsdrag i förhållande till de andra mediegenerationerna. 

 

 

 

 
Nyckelord: Genus, maskulinitet, reklam, mediegenerationer, generationer, kvantitativ 

innehållsanalys. 
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Summary 

The purpose of this paper is to analyse how men and masculinity is portrayed in 

advertising aimed to different media generations through different TV-platforms. 

These framing of questions have their focus in clarifying how men shown in 

advertising on TV act, which personality types are exhibited and also the similarities 

and differences that can be detected between the different media generations. The 

study’s selection that has been analysed is advertisements on both traditional TV and 

web-TV to thereby detect a difference between them. There has also been a selection 

to distinguish the different media generations where these are the basis for the 

subsequent result sections. The data has been studied by the use of a quantitative 

content analysis in which a coding scheme has been created. The theories that formed 

the basis of this paper are mainly Lissie Åström’s theory of the personality types 

”centripetal” and ”centrifugal”. There is also a large focus on describing masculinity 

and how it is presented in advertising by including stereotyping. The essays results 

show that the difference between the different platforms is relatively small and that 

the major differences can be seen in the age groups presented in the advertisements, 

where the younger group is showing a significant greater proportion of masculine 

traits in relation to the other generations. 
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1. Inledning 
Vi lever idag i ett samhälle där reklam i allt högre grad skräddarsys till olika 

målgrupper och därmed allt lättare kan riktas till oss som individer och inte som en 

bred massa.  Detta medför också konsekvenser, då kön, ålder och olika generationer 

representeras på olika sätt och reklam tilltalar oss på olika sätt. I denna C-uppsats i 

Medie- och kommunikationsvetenskap vill jag undersöka hur maskulinitet framställs i 

reklam riktad till olika mediegenerationer genom reklam på traditionell TV och webb-

TV. 

 

1.1 Bakgrund 

Reklam är ett massmedium vars syfte är att skapa uppmärksamhet runt en produkt, 

idé eller en tjänst man försöker sälja. Men reklam kan också verka för att påverka 

människors åsikter, värderingar och handlingar. Reklam verkar för det 

konsumtionsbeteende vi har idag och har funnits i Sverige ända sedan år 1645 då de 

första annonserna kunde ses, men har sedan slutet av 1800-talet fått ett större 

utrymme i vår vardag. Självklart har reklam som massmedium utvecklats med teknik 

och andra olika medieplattformar då man tidigare gjorde reklam med exempelvis mun 

till mun-metoden (NE.se: Reklam 2015). Denna form av reklam finns fortfarande 

kvar idag, då exempelvis ett rykte om en vara eller tjänst som sprids mellan 

människor.  

 

Reklam har dock under de senaste decennierna förändrats avsevärt mycket. Det har 

sin grund i den utvecklade teknik och det förändrade mediesamhälle vi lever i idag. 

En genomsnittsmänniska ser cirka 3000 reklambudskap varje dag och reklam är en 

väldigt naturlig del av vårt samhälle (UR 2012). Företagen kan numera rikta reklam 

på ett helt annat sätt än man kunnat göra tidigare. På så sätt kan reklambolagen nå 

människor i den målgrupp som produkten är skapad för, vilket gör att man inte 

behöver rikta sig till en bred massa utan bara till de som faktiskt skulle använda sig av 

produkten/tjänsten. 

 

Denna förändring har även skett inom TV-mediet, eftersom det även i sig har 

förändrats. Under våren 2009 hade TV4Play premiär, TV4:s  on-demand tjänst på 

internet. Det var startskottet för de kommersiella TV-kanalernas närvaro även online 

(TV4Gruppen 2015). SVT hade redan tre år tidigare visat sin närvaro genom denna 
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plattform vilket gjorde att även de andra stora TV-kanalerna så som TV3, TV4 och 

Kanal5 tillslut anslöt sig till en online plattform. Skillnaden mellan SVTplay och 

exempelvis TV4play eller Kanal5play är att reklam visas, precis som kanalerna gör på 

våra traditionella TV-apparater (Radio och TV 2012). Webb-TV har idag blivit starkt 

sammankopplat med den yngre generationen i Sverige. Det är främst de yngre som 

använder sig av VoD-tjänster (video-on-demand) och webb-TV medan den äldre 

generationen fortfarande är överrepresenterade (Nordicom 2013).  I Nordicoms 

senaste mätning från 2013 kan man se ett tydligt samband mellan ålder och hur man 

konsumerar TV-tittande. Det man tydligt kan se är att barn som är 9-14 år gamla 

fortfarande tittar på vanlig TV-apparat mycket men denna siffra minskar dock. Den 

stora skillnaden ser man däremot på personer i åldrarna 15-24 där tittande på annan 

apparat än den vanliga TV-apparaten är och har de senaste åren varit avsevärt mycket 

högre än de äldre som är mellan 45-64 år och 65-79 år gamla (Nordicom 2013). Detta 

har medfört att kanalerna kan rikta reklam till dess målgrupp på ett helt unikt sätt, 

något man inte kunnat göra tidigare då programmen bara visades på traditionell TV. 

Man kunde självklart rikta reklamen under olika tidpunkter på dygnet och i samband 

med vilken målgrupp som tittar på just det programmet. Men nu kan man mer 

specificerat hitta och rikta sig mot de man har som sin specifika målgrupp. Detta är ett 

exempel på ålder. Jag kommer senare i uppsatsen att fördjupa mig kring begreppet 

ålder i samband med generation och mediegenerationer. 

 

På grund av detta så har det medfört att det idag finns olika mediegenerationer i 

samhället, där majoriteten av de unga använder sig av medier på ett annat sätt än vad 

majoriteten av den äldre mediegenerationen gör. En mediegeneration förklaras enkelt 

som olika eror av generationer, utifrån när de är födda och vilka medier de växt upp 

med och kommit i kontakt under sina unga samt äldre år (Bolin & Skogerbø 2013). 

Som exemplet här ovan påvisar, att ungdomar använder sig mer av webb-TV än vad 

den äldre generationen gör. Det gör då att reklambolagen och företagen som anlitar 

dessa kan rikta sin reklam specifikt till den målgrupp som passar företagets vara eller 

tjänst bäst (de Mooij 2005, s.6). Men vad medför detta för konsekvenser och hur ser 

skillnaden ut i hur män och maskulinitet framställs till följd av detta? 

 

Begreppet ”generation” är relativt oanvänt inom medierelaterad forskning, och har 

inte uppmärksammats särskilt mycket tidigare, förrän nu. Dock har generationsteori 
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varit ett livligt ämne inom sociologin under en längre tid, till och med så långt bak 

som på 1920-talet av Karl Mannheim och Ortega y Gasset. Det som 

generationsforskningen och generationsteorins grundare menar på är att generation 

inte endast är baserat på den ålder man har, utan också de upplevelser man varit med 

om i den generation man tillhör, exempelvis ett krig eller en revolution (Bolin & 

Skogerbø 2013, s.5) Detta präglar vem man är och hur man sedan upplever andra 

händelser, senare i livet och det är något som man alltid kommer att bära med i 

fortsättningen. Man skulle kunna likna detta med musik som ofta skiftar från 

generation till generation och som vi alltid bär med oss när vi hör ny musik.   

 

Förutom reklam och mediegenerationer så belyser min uppsats även ett 

genusperspektiv. Enligt genusforskare så är kön en social och kulturell konstruktion. 

Detta sätt att se på kön och vad kön är, är långt ifrån hur man tidigare talat om kön. 

Då har man sett det som något oföränderligt, givet och rent utav förutsägbart. 

Könstillhörighet är inte något man föds med utan är något som alla människor blir 

formade till. Genus är den vetenskapliga termen för könsroller, där genus står för det 

socialt och kulturellt konstruerade medan just ”kön” står för det biologiska. Forskare 

inom genus använder sig av termerna femininitet och maskulinitet, snarare än 

”kvinnligt och manligt” för att på så sätt understryka att synen på termen genus som 

något som man fötts till utan som faktiskt konstruerats med tiden och under en 

persons uppväxt och liv. Som ett exempel kan man se på vad som är maskulint och 

feminint. Att gilla smink kontra sport behöver inte associeras till ett visst kön, då det 

finns både män och kvinnor som gillar båda exemplen. Dessa är alltså socialt och 

kulturellt tillkomna på grund av att de blir förmedlade till flickor och pojkar i vårt 

samhälle på grund av att det finns ett visst sätt att vara flicka respektive pojke 

(Fagerström & Nilson 2008, s.7). 

 

Maskulinitet, som denna uppsats fokuserar på inom genusperspektivet, är ett koncept 

som är byggt utifrån en rad uppsättningar av olika egenskaper och beteenden som 

anses vara typiska för en mans beteende i allmänhet, precis som med femininitet. Alla 

samhällen vi känner särskiljer män och kvinnor och delar upp de båda könen i olika 

delar, genom att ha olika normer för vad en man är genom maskulinitet och en kvinna 

genom femininitet (MacKinnon 2003, s.3). Enligt maskulinitetsforskaren R.W. 

Connell så finns det två steg i synen på maskulinitet. Man måste lägga märke till de 
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skillnader som finns mellan olika maskuliniteter, för det existerar inte endast en sorts 

maskulinitet eftersom alla män inte är likadana. Varje maskulinitet är präglad av en 

rad olika faktorer. Dessa kan exempelvis vara etnicitet, klass, ålder, sexualitet men 

även många fler. Men det finns inte heller en maskulinitet inom dessa faktorer, alltså 

exempelvis inte endast en homosexuell eller heterosexuell maskulinitet. I nästa steg 

måste man också kunna se relationerna mellan de olika former av maskulinitet som 

finns, dessa består av olika allianser, dominans och underordning (Fagerström & 

Nilson 2008, s.19). Maskulinitet är med andra ord ett relativt komplext 

forskningsområde men något vi ständigt ser i vår vardag. Därför är forskning inom 

detta område i alla avseenden viktig för hur vi faktiskt ser på med maskulinitet och 

det manliga könet. Min studie utgår från att analysera just män och deras maskulina 

karaktärsdrag och kommer därför inte fokusera på om männen uppvisar feminina 

karaktärsdrag, även fast sådana skulle kunna visa sig. 

 

Med de nya medierna som ständigt tillkommer i vår mediesfär så kan man numera 

rikta reklam till en specifik målgrupp på ett helt annat sätt än vad man kunnat göra 

tidigare (de Mooij 2005, s.6). Detta genom att mycket tydligare specificera vilket 

medium man vill nå ut genom och vilka som är detta mediums målgrupp, som jag 

nämnt tidigare. I det avseendet framstår också olika generationer som målgrupper, 

och man kan anta att reklamskaparna söker fånga dessa målgrupper/generationer 

genom att rikta reklam till dem som kan antas appellera på just den generationen. 

Detta har till stor del att göra med att man i reklam identifierar sig med den person 

som framställs i reklaminslaget vilket gör att man identifierar sig med någon i samma 

ålder som en själv (de Mooij 2005). Eftersom man också kan anta att synen på 

manligt och kvinnligt varierar beroende på vilken generation man tillhör, blir det 

relevant att kombinera ett generationsperspektiv med ett genusperspektiv. 

 

Denna uppsats fokuserar på hur män och maskulinitet framställs i reklam riktad till 

olika mediegenerationer som exempelvis kan ha växt upp i olika samhällen, olika 

årtionden och upplevt helt olika saker och har därför en helt annan uppfattning om 

maskulinitet än en yngre generation. Denna generationsaspekt inom forskning om 

maskulinitet och hur män framställs inom den stora och viktiga medieformen reklam 

har enligt min vetskap egentligen aldrig funnits tidigare. Det är också viktigt att 

poängtera att denna studie även skiljer sig från annan generationsforskning då dessa 
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brukar fokusera på konsumtion medan denna studie istället fokuserar på 

representation. Detta gör att denna uppsats och denna undersökning är unik och fyller 

sitt vetenskapliga syfte och bidrar till flera olika forskningsfält, däribland 

reklamforskning, genusstudier av kommunikation och till viss grad 

mediegenerationsforskning. 

 

1.2 Syfte 

Den här uppsatsen syftar till att analysera hur män och maskulinitet framställs och 

konstrueras i reklam riktad till olika mediegenerationer och utifrån det se vilka 

identiteter som framhävs genom dessa framställningar.  

 

1.3 Frågeställningar 

! Hur framställs män och maskulinitet i reklam riktad till olika 

mediegenerationer genom traditionell-TV och webb-TV? Vilka skillnader och 

likheter kan man urskilja mellan dessa? 

! Vilka tilltalsformer används för yngre respektive äldre generationer? 

! Hur framställs och agerar män i olika generationer och i relation till andra 

kvinnor och män? Vilka personlighetstyper finns representerade? 

 

2. Tidigare forskning och teori 
Detta avsnitt avser att förklara vilken tidigare forskning som finns inom området men 

också vilka teorier som kommer att ligga till grund för studiens undersökning och 

resultat. Jag har valt att använda mig av en analysmodell som teoretisk grund. 

 

2.1 Tidigare forskning 
2.1.1 Generationsperspektivet 

Den generationsforskning som tidigare varit framträdande och legat till grund för den 

senare generationsforskningen utgår framförallt från Karl Mannheims text ”The 

Problem of Generations” ([1928] 1952).  Men inom mediestudier har detta inte 

förekommit till lika stor grad, fastän det finns tydliga tecken på att mediekonsumtion 

är, och har alltid varit, uppdelat i sociala och demografiska variabler, och däribland 

självklart också ålder (Bolin & Skogerbø 2013, s.1).  
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Mannheim argumenterade för att inte bara ålder var det betydelsefulla för att räknas in 

i begreppet generation, utan också de olika generationsupplevelser som alla i samma 

generation som är födda samtidigt är med om. Han menade att det fanns en stark 

distinktion mellan generation baserat på ”läge/plats” och ”aktualitet”. Han definierade 

begreppet generation som ”en viss plats där vissa individer står för det ekonomiska 

och den maktstruktur som finns i just det specifika samhället”1. Grunden för denna 

”generationsplats” är naturligt sett det år man är född. Alla personer som är födda 

samma år, har tillsammans då vad Mannheim förklarar som en ”samstämmig plats i 

den historiska dimensionen av denna sociala process” (Bolin & Skogerbø 2013, s.5).  

 

Mannheim menar att det är svårt att sätta fingret på hur långt ett spann för hur många 

år som en generation tillhör. Han menar att många förespråkar att en generation är 15 

år, medan de flesta menar på att en generation blir en generation först efter 30 år. 

Detta eftersom man under de första 30 åren av sitt liv fortfarande lär sig, och att sen 

vid 30 års ålder så startar i de flesta fall individuell kreativitet. För att man sedan vid 

60 års ålder försvinner från det offentliga livet (Mannheim [1928]1952, s.278). 

Mannheim förklarar också att det är svårt att hitta en början på en generation eftersom 

det föds nya människor varje dag. Det blir därför svårt att hitta tydliga eror av 

generationer. Det enda stället där man faktiskt kan se dessa fulla intervall av 

generationer är inom familjer där det finns ett tydligt avstånd mellan åldrarna och tid 

för dessa att gifta sig och skaffa barn (Mannheim [1928]1952, s.279). Där sker också 

det familjeinterna historieberättandet som grundar sig på en gemensam erfarenhets- 

och minnesskatt som utomstående och exempelvis ingifta personer inte kan förstå, där 

generationer inom en familj kan förstå varandra på ett helt annat sätt genom så kallade 

generationsband (Åström 1990, s. 229) 

 

Mannheim tar även upp en annan komponent som är viktig för generationsteorin och 

detta fenomen kallar han för ”fresh contact”. Han menar på att detta tillfälle uppstår 

när en person blir konfronterad och kommer i kontakt med något nytt. Eftersom vårt 

samhälle är byggt så att generationer följer efter generationer så medför det att 

kulturella händelser och kreationer inte utförs av samma personer utan det kommer 

ständigt nya personer i olika åldrar som utvecklar kulturen som individer som 

                                                
1 Översatt från engelska, alla översättningar i fortsättningen är översatta av mig 
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kommer i kontakt med det nya (Mannheim [1928](1952), s.293) Eftersom unga 

personer har mindre erfarenhet än äldre personer så kommer dessa nya kontakter 

(”fresh contacts”) att ha en större påverkan på de yngre. Efter att vi kommit i kontakt 

med något nytt så kommer alla upplevelser efter detta också påverkas och få sin 

mening utifrån denna nya kontakt. Erfarenhet kommer sedan i form av vad Mannheim 

kallar för ”dialektisk artikulation”, som då potentiellt är närvarande i vårt vardagliga 

liv som när vi agerar, tänker och känner olika saker (Bolin 2014, s.4). 

 

Lissie Åström har i sin bok Fäder och söner (1990) exposérat fäder i tre generationer. 

Åström menar på att det på senaste tiden inte har skett en fullt så drastisk omvandling 

från den traditionella till den ”nya” mans- och fadersrollen. Det har dock på senare tid 

blivit allt mer vanligt och framförallt givet att förändringar skett hos familjefadern, 

där denne handlar hem dagligvaror, tar hand om barnen, arbetar i hushållet och som 

Åström också menar att männen som pappor har tagit plats i förlossningssalarna som 

barnmorskeassistenter. Oavsett dessa förändringar i det beteendemönster som tidigare 

funnits hos en man eller fäder, så tycks det fortfarande finnas ett nedärvt manligt 

föreställningskomplex som spelar stor roll för en mans självförståelse och livsstrategi. 

Dessa handlingsmönster är svåra att förstå men det är därför viktigt att vara medveten 

om att dessa värdestrukturer som fortfarande finns kvar, fastän de är på en 

oreflekterad och omedveten nivå (Åström 1990, s.293).  

 

Förändringen gick från att ha en far som under landsbygdssamhället aldrig skulle ha 

sänkt sig till ”sandlådenivån” och lekt med sina barn, och som var den myndige och 

distanserade fadersgestalten till att bli en ”kompispappa” som faktiskt bryr sig om den 

kontakt den har med sina barn. Men detta förändrades genom arbetstidsförkortning, 

som var förutsättningen för fritidspappans inträde i våra samhällen. Då kunde männen 

vara lediga på söndagarna och kunde därför umgås med sina barn, och barnen fick 

mindre av sin fars arbetsverklighet. Till slut kom vardagspappan in i bilden, och 

förändrade det tidigare förhållandet helt och hållet. Nu blev istället pappan indragen, 

med eller mot sin vilja, i den kvinnliga arbets- och vardagssfären. Mannen förlorade 

därmed sitt gamla privilegium att kunna vara den auktoritära friherren i hemmet, men 

har istället gjort en vinst genom att kunna ha en ökad samvaro med sina barn och på 

detta sätt få ett ömsesidigt berikande (Åström 1990, s.296). Detta är ett exempel på 

hur olika generationer kan se olika på hur samhället är uppbyggt och vilka sociala 
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normer som är acceptabla. Alla har ju varit tvungna att anpassa sig efter det rådande 

samhällsklimat och de normer som säger hur en far ska vara. Men eftersom detta har 

förändrats över en tid så kan olika generationers förförståelse för hur det är, och även 

kan vara, helt olika. 

 

2.1.2 Reklam och genus 

Inom reklamforskningen är det vanligt förekommande med genusperspektiv 

(Fagerström & Nilson 2008). Däremot är det få som dessutom anlagt ett 

generationsperspektiv. Denna forskningslucka avser jag att försöka fylla med denna 

uppsats. Tidigare forskning inom genus och reklam kan exempelvis knytas an till 

studentuppsatser som Marco Adornos text ”Gender and Advertising” (2012). Denna 

studie fokuserar dock på hur kön skapas i reklam som publiceras i hälso- och 

livsstilstidningar, alltså inte på TV. Det finns även en studentuppsats skriven av 

Patricia Arend med samma titel ”Gender and Advertising” (2014) som också kan 

knytas an som ett exempel på hur genusforskning studerats i samband med reklam. 

Denna fokuserar dock på hur hemsidor konstruerar kön och vad som är manligt och 

kvinnligt, alltså återigen inte inom TV-mediet. Dessa studentuppsatser kommer inte 

användas som teori, utan visar bara på att detta är ämne som studerats mycket tidigare 

och som aldrig försvinner ur samtiden, då reklam är en sådan stor del av vår vardag. 

Det visar också att det faktiskt finns en lucka i denna studie som istället fokuserar på 

hur män och maskulinitet framställs till olika mediegenerationer i reklaminslag på 

både traditionell TV och webb-TV. 

 

Utöver den litteratur som jag använt mig av för mitt metodval så ligger mitt fokus 

framförallt på litteratur om maskulinitet och hur manliga och maskulina identiteter 

skapas. De viktigaste begreppen som jag valt att fokusera på i min studie är naturligt 

nog då skapande av maskulinitet, framställning av maskulinitet och män och 

identitetsskapande. Bortsett från dessa så fokuserar även undersökningen på 

begreppen ålder och generation, eftersom det som undersöks är hur dessa 

reklamfilmer riktar sig olika till olika mediegenerationer. Alla dessa begrepp ovan 

behövs för att besvara mitt syfte och mina frågeställningar. 

 

Den litteratur jag valt att fokusera på specifikt till undersökningen med fokus på 

genus och maskulinitetsforskning är Representation: Cultural Representations and 
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Signifying Practices (1997) av Stuart Hall och då främst kapitlet ”Exhibiting 

masculinity” skrivet av Sean Nixon. Detta kapitel handlar just om hur mannen och 

maskuliniteten framställs och vilka koder det finns för maskulinitet i samhället. Det 

fokuserar även på hur vi ser på mannen utifrån. Studien kommer också att bygga på 

annan litteratur inom forskning om maskulinitet såsom Representing Men (2003) av 

Kenneth Mackinnon, Messages men hear: Constructing masculinities (1995) av Ian 

M. Harris och The Media and the Models of Masculinity (2011) av Mark Moss. 

 

För att få en bredare överblick över genusforskning i sig så har jag dessutom valt att 

använda mig av Genus, medier och masskultur (2008) skriven av Linda Fagerström 

och Maria Nilson. Detta för att genusforskning i sig är ett väldigt brett och stort 

forskningsområde, vilket även reklam och marknadsföring är vilket gör att en 

övergripande blick över hela genusområdet kan vara viktig för studien i sig. Denna 

bok riktar tillsammans med genusaspekten även in sig på maskulinitet inom reklam 

vilket jag ser som väldigt positivt för studien. 

 

2.2 Teori 
Mitt uppsatsämne är uppdelat i tre olika områden; mediegenerationer, 

skapandet/framställandet av män och olika maskuliniteter, och till sist reklam. I detta 

avsnitt kommer olika teorier att redogöras för, för att sedan kunna återkopplas till i de 

avslutande delarna och förklara sammanhanget mellan de olika områdena. 

 

2.2.1 Centripetal och centrifugal 

Jag har till att börja med utgått från Lissie Åströms (1990) personlighetstyps-begrepp 

centripetal och centrifugal som teori. Hon menar på att ”den centrifugala” 

personlighetstypen vill vara och verka som enskild individ med siktet inställt på egna 

mål, medan ”den centripetala” vill vara och verka tillsammans med och för andra 

människor. Dessa två begrepp sätter hon emot varandra och menar då att dessa kan 

definiera män och kvinnors beteende och sätt att vara i samhället, även fast det inte 

går att sätta dessa i en specifik kategori. Åström menar på att kvinnor alltid har 

präglats av en mer centripetal riktning än männen då kvinnor förväntas stå för den 

sociala sammanhållningen och omsorgsuppgifterna i en familj. Männen däremot 

förväntas stå för de produktiva och utåtriktade uppgifterna. Dock har detta den senare 
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tiden förskjutits då det bland kvinnor finns en märkbar förändring i deras minskade 

beroende av män för social och ekonomisk trygghet. Detta har gett kvinnor ett ökat 

krav att hävda sig som enskilda individer. Mannen måste dock fortfarande visa sig 

duglig och att han kan visa upp vilja och kraft. Dessa drag ses som centrifugala och 

hör till målmedvetenhet, prestation och självhävdelse. Mannen får då ett maktmässigt 

övertag eftersom andra är beroende av hans försörjning (Åström 1990, s.12ff). Män är 

traditionellt sätt fortfarande påverkade av det centrifugalt uppbyggda samhälle där 

mannen alltid förväntas att ta denna position som den försörjande mannen som ska stå 

för social och ekonomisk trygghet. 

 

2.2.2 Maskulinitet 

Maskulinitet, och hur män lever upp till att vara just en man med alla de maskulina 

attribut som krävs för att vara just en man, är ett relativt komplext ämne. Processen 

för att bli en man beskrivs på så sätt att en man lär sig olika sorts regler. Syftet är att 

man ska sträva mot och efter att bli en man. För att en pojke tillslut ska bli en man så 

måste han studera det manliga beteendet runt sig själv. Detta gör att man som pojke 

studerar hur män i sin omgivning för sig och agerar, utifrån sina kulturella och sociala 

värderingar och även etnicitet (Harris 1995, s.38). Det gör att män, maskulinitet och 

hur en man ska vara inte har samma förförståelse och heller inte kräver samma 

attribut i alla länder världen över, vilket gör att maskulinitet blir komplext i sig. Detta 

eftersom det inte finns någon exakt bestämmelse för hur en man faktiskt ska vara utan 

handlar istället om hur en man ska vara utifrån det samhälle och sociala normer man 

själv lever i. Vad som också är viktigt att poängtera är att det finns olika sätt att vara 

maskulin och uppvisa maskulinitet. Sean Nixon förklarar i det på så sätt att det finns 

flera olika maskuliniteter som gjort sig tydliga under historien och att vi just nu har en 

”ny” man som är just den som vi ser som den maskulina. Denna man hade exempelvis 

för ett halvt sekel sedan inte alls sett likadan ut, eftersom ett attribut eller 

karaktärsdrag kunde anses som maskulint på den tiden, men kan nu ses som något helt 

annat än maskulint (Hall et al. 1997, s.297). 

 

Harris menar att dessa sociala och kulturella normer för hur en man ska vara kallas för 

”male messages”, alltså manliga meddelanden eller manliga konnotationer. Män lär 

sig dessa genom att bli lärda direkt av exempelvis en fadersfigur men som sagt också 

genom att observera andra män runt sig. Under åren man som pojke växer upp får 
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man då ständigt feedback på hur man utvecklas som man. Det räcker inte med att man 

exempelvis idrottar och gör typiskt ”manliga” aktiviteter utan det är också viktigt att 

man utvecklar en identitet och personlighet som stämmer överens med de manliga 

attributen (Harris 1995, s.38). Unga män, som ställs inför standarder som är skapta av 

medierna, blir i sin tur osäkra på deras könsidentitet. Män är inte accepterade i 

samhället förrän de har bemästrat den sociala rollen som tillskrivs dem utifrån sitt 

kön. De lever istället med rädslan för att inte räcka till och jämför sig med andra män 

som exempelvis har en högre utbildning, tjänar mycket pengar, är muskulösa och 

attraktiva (Harris 1995, s.39). 

 

Alla de medier vi har idag skapar en modell för hur mannen ska se ut och interagera 

med andra människor, mer än vad män i vår omgivning faktiskt gör. Oavsett vilket 

medium det är så tillhandahåller det olika varianter av hur maskulinitet kan påvisas 

hos en man (Moss 2012, s.21). Tidningar och tryckta medier har på senare tid 

utvecklat ett annat sorts sätt att visa maskulinitet än tidigare, där tidningar för män 

oftast enbart handlade om att jaga, bilar eller pistoler. Idag riktar sig tidningar till 

unga personer med artiklar om mode och grooming såsom Vogue, GQ och Esquire, 

och även reklamen i dessa tidningar fokuserar på detta. Även en av de populäraste 

tidningarna för män Men’s Health som säljer cirka 1,5 miljoner exemplar varje år 

fokuserar inte enbart på hälsa utan också på skönhet och utseende (Moss 2012, s.22). 

Detta är bara ett exempel på hur reklam riktad till män har förändrats över tid. 

 

I början på 1900-talet var reklam främst riktad till kvinnor eftersom man ansåg att 

konsumtion var associerat med kvinnan. Detta förändrades dock efter ett tag och 

började istället te sig till det manliga tänket. Maskuliniteter visades upp i reklam 

vilket gjorde att man försökte visa upp en manlighet genom styrka och produktivitet. 

Precis som idag använde man sig då av celebriteter och främst idrottspersonligheter i 

reklambilder och reklamfilmer. Även soldater syntes i dessa reklamer. Man strävar 

efter att skapa produkter för män och för att kunna sälja dessa och även visa på att 

produkterna är säkra att använda så använder man sig av starka, robusta manliga 

figurer som har en självgjord maskulinitet och inte behöver hävda denna på något sätt 

(Moss 2012, s.23).  
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Mark Allister är citerad i Mark Moss bok där han menar att vi nu för tiden tänker på 

mannen och maskulinitet genom ”utsidan” av mannen själv. Förr var karaktäristiska 

drag för maskulinitet en man som var förnuftig och intelligent och som upplyfte 

sinnet över kroppen. Kroppen var alltså inte viktig för att påvisa maskulinitet hos 

mannen. Nu för tiden när vi blir tillfrågade om att associera en man som är maskulin 

så nämner vi med största säkerhet inte en man som visar på intellekt över det 

kroppsliga, utan istället på män som påvisar makt i ”utelivet”, som till exempel atleter 

eller skådespelare. Till och med män som utövar arbete i skogen kan räknas in här. 

Dessa män är robusta, ståtliga och vackra (Moss 2012, s.28f).  

 

Moss menar vidare på att män tidigare skulle vara utomhus och arbeta, antingen på ett 

arbete eller ute i trädgården. Kvinnan å andra sidan skulle vara hemma, det var där 

kvinnan regerade. Kvinnan var den som tog hand om allt som hade med köket att 

göra. Men detta utvecklades allt eftersom då hemmet som, utrustat med en trädgård 

och altan – och därmed en grill blev allt vanligare. Det var acceptabelt att som man 

grilla, och var det enda sättet en man kunde laga mat utan att göra sina manliga 

vänner misstänksamma på dennes sexualitet. Grillindustrin har därav expanderat 

enormt och nu säljs mängder med olika produkter och redskap för just grillen, 

exempelvis stora tänger, gafflar eller andra tunga objekt. Dessa riktade sig just till 

män och endast män. Vad man inte visste var att detta skulle vara mannens entré i 

köket. På grund av alla dessa kokböcker, recept och uniformer som såldes till 

grillandet så blev matlagning allt vanligare för männen. Nu började det också skapas 

verktyg och redskap för mannen inne i köket, såsom avancerade knivar och andra 

elektroniska redskap. Dessa skapade ett mer lekfullt köksklimat som attraherade 

männen. En man blev därför tvungen att kunna föra sig i köket, för att uppvisa 

maskulinitet (Hall et al. 1997, s.299; Moss 2012, s.29f). 

 

Efter en snabb titt på TV i vilken form den än är idag, eller vilken medieform som 

helst för den delen, ser vi att definitionen av en man och maskulinitet är starkt knutet 

till matlagning. En man ska idag kunna laga mat och inte se förvirrad ut i en 

köksmiljö. Det har alltså förändrats helt och hållet från hur man på 1950-talet inte 

skulle ha en man i köket, utan att detta område var kvinnans. En stor skillnad är dock 

att mannen i medierna preparerar maten själv och måste agera som att han är ensam 

hela tiden, främst i reklam. Därför äter mannen också ofta ensam eller med sin familj, 
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han porträtteras därför som att han inte har några vänner att socialisera sig med. En 

man som inte porträtteras som en renodlad ensamvarg antas helt enkelt vara en social 

person och behöver därför inte visa upp att han just är det. En man porträtteras å andra 

sidan som en mer underhållande man när han är i samband med andra män (Moss 

2012, s.33) 

 

2.2.3 Stereotypiserande maskulinitet 

Reklam och marknadsföring har alltid använt sig av stereotyper för att sälja sina varor 

och produkter. Stereotyper finns i ögonen på betraktarens kultur. Beroende på vilken 

kultur man är född och uppväxt i ser man saker på olika sätt, olika länder har till 

exempel olika kulturer och därför också olika stereotyper. Eftersom en reklamfilm har 

ungefär 15-30 sekunder på sig att fånga tittaren, leverera en reklamfilm som tittaren 

förstår och att denne sedan ska gå och köpa eller betala för en vara eller tjänst, så 

används stereotyper. Detta för att reklamfilmen måste sätta tittaren i ett sammanhang 

på ett snabbt sätt och vi måste kunna känna igen meddelandet och vad denna vill säga, 

annars har man förlorat tittaren (de Mooij 2005, s.19). 

 

Stereotyper och stereotypisering är något som förekommer ifråga om hur man 

framställer män och maskulinitet. I reklam är det viktigt att män ska uppvisa makt och 

auktoritet, och detta är något som görs genom visuellt utseende. Det behöver inte bara 

handla om hur personen ser ut och vilket fysiskt tillstånd han är i, utan har också att 

göra med hans inflytande och framgång. Det handlar också om att mannen måste visa 

självsäkerhet och ett självsäkert utseende. Mannen ska, för att behålla sin 

maskulinitet, inte visas upp som kvinnlig eller med feminina drag. Detta har dock 

ändrats på senare tid då reklam för män (och kvinnor) av män ofta anspelar på 

sexualitet och att mannens kropp framställs objektifierande och erotiskt. Man menar 

då på att vår kultur har blivit feminiserad av konsumism. Män har tagit över en del av 

det som tidigare endast var för kvinnor, på grund av manipulation genom det 

konsumerande samhälle vi lever i (MacKinnon 2003, s.90). 

 

MacKinnon menar att mannen och hans maskulina attribut såsom muskler, kunnande, 

dominans, självständighet, aggressivitet och atletism i reklam endast fungerar om 

mannen tas ifrån hemmet och det familjära och helt enkelt bort från sin familj. Så fort 

mannen ses som en far eller gift man så blir hans omdöme bara begränsat till att 
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exempelvis veta vad som är gott kaffe. I den familjära hemma miljön förlorar mannen 

sin självständighet och självsäkerhet och blir istället överbeskyddande över sin familj. 

När mannen å andra sidan är utanför hemmet förmedlas bilden av en fri man som inte 

har några skyldigheter och är självständig, men blir återigen ointelligent och ses som 

kastrerad så fort han ses med sin familj (MacKinnon 2003, s.90) 

 

Erving Goffman gjorde 1979 en undersökning där han studerade reklambilder. 

Studien är 35 år gammal men är trots det värd att ta upp då resultaten från studien är 

bekanta för dagens samhälle och kan vara viktiga att ta upp ur generationssynpunkt i 

denna studie. Det undersökningen visade, var att män och kvinnor för det första rörde 

vid saker och ting på olika sätt. Mannen tar i saker på ett instrumentellt sätt när han 

tar i exempelvis rakprodukter eller hårgelé, medan kvinnor tog lätt, och nästan smekte 

sina produkter och föremål. Samma skillnad gällde även intvålning av kroppen, där 

männen tvålade ordentligt och effektivt varpå kvinnorna istället gjorde små, mjuka 

och sensuella rörelser (Fagerström & Nilson 2008, s.56). 

 

I reklambilderna fanns även en förutbestämd underordning där kvinnorna, med sitt 

kroppsspråk och sina rörelser ritualiserade denna underordning. Kvinnorna utstrålade 

undergivenhet och log bekräftande mot betraktaren. När både män och kvinnor var 

närvarande i reklamen så spelade mannen huvudrollen, medan kvinnan oftast fick stå i 

bakgrunden, ofta även i mindre storlek än mannen ifråga. Goffman menade att 

kvinnan fick samma relation som förälder-barn relationen där kvinnan intog barnets 

position och männen visade makt och förmåga. Männen står även idag för dessa 

saker, så som starka, mäktiga, potenta, rörliga, medan kvinnan ofta får representeras 

som livlös, stilla, passiv, svag och oförmögen (Fagerström & Nilson 2008, s.56f). 

 

Män och manskroppar har dock under de senaste åren allt oftare börjat fungera som 

sexualiserade objekt och blickfång, något som inte alls var lika vanligt tidigare. Dessa 

män har då avklädda, idealiserade och retuscherade och ofta handlar det om att de ska 

sälja kläder och parfym, men även tvål och schampo produkter är vanligt. Många 

menar på att mannen och hans kropp har blivit erotiserad just på grund av att man 

insett vilken potentiellt stor köpgrupp det finns bland homosexuella män, och då 

särskilt de som är välutbildade och bor i en storstad utan barn. Men andra menar på att 

mäns visande av nakenhet i reklam ofta bygger på det skifte som sker i 
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genusordningens balans, genom att även män kan locka till sig en betraktare och visas 

upp som ett objekt (Fagerström & Nilson 2008, s.59). 

 

2.2.4 Analysmodell 

För att sammanfatta denna modell så innehåller den till att börja med ”ålder” och 

”generation”, som utgörs av generationsteorin som jag utgått från Mannheim. Den 

riktar även in sig på hur maskulinitet i sig, där Moss (2012) beskriver hur män agerar i 

förhållande till sin omgivning och hur en man ska porträtteras för att vara maskulin. 

Det finns också ett fokus på MacKinnons (2003) förklarande av attribut eller då 

karaktärsdrag som ses som de maskulina, vilka är dominans, självsäkerhet, fysisk 

styrka, aggressivitet, intellekt och auktoritet. MacKinnon är också den som beskriver 

hur mannen och dennes maskulinitet fungerar i samband med dennes familj och vad 

mannen behöver för att påvisa just denna maskulinitet vilket också är en del av denna 

analysmodell. Genom Fagerström och Nilson (2008) bok så avser denna att belysa hur 

män och kvinnor agerar, och att mannen är den som får mest utrymme och kvinnan 

blir den passiva. Till sist innehåller modellen homo/heterosociala relationer samt de 

könsstereotypa personlighetstyperna ”centripetal” och ”centrifugal” och hur dessa 

förhåller sig till om mannen är med en kvinna alternativt en man utifrån Åström 

(1990). 

 

3. Material, urval och metod 
3.1 Material och urval 

Denna undersökning syftar till att visa hur män och maskulinitet framställs i reklam 

hypotetiskt riktad till olika mediegenerationer. Detta medför att denna studies urval 

endera kommer att bestå av reklaminslag som visas i kommersiella webb-TV kanaler 

som sänder reklam. För att få en så tydlig bild som möjligt så kommer inte fokus att 

ligga på en specifik kanal utan kommer därför att fokusera på reklampauser från de 

tre största kommersiella webb-TV kanalerna i Sverige, det vill säga: TV3, TV4 och 

Kanal5. Webb-TV är ofta riktad till en yngre mediegeneration och därför kommer de 

flesta av dessa reklamfilmer kunna ses i detta medium (Radio och TV 2012). En 

reklamfilm som sänds på webb-TV kan dock vara riktad till en äldre mediegeneration 

och reklaminslagen har därför analyserats efter åldersuppdelning på hur gammal 

mannen i reklaminslaget är. Självfallet så kan en reklam riktad till unga alternativt 
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äldre innehålla en annan åldersgrupp på mannen, men studien söker främst att 

undersöka hur männen i dessa åldrar uppvisas och hur män i olika åldrar framställs i 

reklam. 

 

För att kunna analysera den äldre mediegenerationen så har reklaminslag i 

reklampauser i samma stora kommersiella TV-kanaler, det vill säga: TV3, TV4 och 

Kanal5 legat till grund för undersökningen gällande den äldre mediegenerationen, 

detta för att den reklam som visas på traditionell TV främst är riktad till just dessa 

(Radio och TV 2012).  Därför är valet av tidpunkt på dygnet då dessa reklaminslag 

visas avsevärt viktigt och jag kommer därför att analysera reklampauserna under 

prime time. Prime time som är mellan kl. 19:30-22:00 är då kanalens huvudmålgrupp 

tittar på TV vilket gör att denna tid då ska syfta till de äldre tittarna, men det är också 

den tidpunkt som flest tittar på TV (NE.se: Prime time, 2014). Men även här kan 

reklam vara riktad till den yngre mediegenerationen vilket gör att uppdelningen av 

åldern på männen i reklaminslagen ska kunna påvisa denna skillnad.  

 

Jag har därefter valt en vardag och en helgdag för var och en av kanalerna på 

traditionell TV. Angående webb-TV programmen så har syftet, i den mån det gått 

varit att välja samma program som analyserats på den traditionella TV kanalen. Dock 

har detta inte varit möjligt alla gånger eftersom vissa av de program på den 

traditionella TV-kanalen inte finns tillgängliga på kanalens webb-TV. Har inte detta 

då varit möjligt så har de populäraste programmen på webb-TV kanalen varit de som 

analyserats eftersom detta kan ses som webb-TV:ns ”prime time”. För att se vilka de 

populäraste programmen på webb-TV är så har jag använt mig både av mms.se (som 

mäter TV-statisk i Sverige) och kanalens egen topplista.  

 

Ovanstående urval i studien har gjorts med syfte att få ett mer tillförlitligt resultat. Om 

dessa olika urval hade skett annorlunda så hade även resultatet riskerat att bli 

annorlunda. Om man exempelvis hade valt två vardagar på varje traditionell TV-kanal 

alternativt två helgdagar så hade resultatet kunnat vara ett helt annat. Men för att få en 

så tydlig bild som möjligt valde jag en vardag och en helgdag just för att få båda 

delarna då reklampauserna under vardag och helgdag faktiskt skiljer sig relativt 

mycket från varandra utifrån vad jag sett från min studie. Dock hade det ultimata 

alternativet varit att kunna analysera alla dagar i veckan på varje kanal, men på grund 
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av tidsbrist var detta inte möjligt. Resultatet hade då kunnat skilja sig från mitt resultat 

vid ett annat val av dagar, TV-kanaler och inte minst tid på dygnet. Man kunde 

exempelvis enbart analyserat helgdagar då jag i min undersökning såg en tydlig 

skillnad mellan helgdagar och vardagar då helgdagarna hade ett mycket större antal 

olika reklaminslag. På vardagarna var det oftare samma reklaminslag som gick om 

och om igen. Detta hade dock inte gett en tydlig bild av en hel veckas reklaminslag 

vilket jag i min studie strävade efter att åstadkomma. 

 

Genom att jämföra och slå ihop de två olika TV-medierna med varandra så kan man 

utifrån detta se en tydligare bild av hur män och maskulinitet framställs i reklam 

riktad till olika mediegenerationer. 

 

3.2 Metod 

Jag har valt att göra denna undersökning genom en kvantitativ innehållsanalys av 

reklaminslag på linjär traditionell-TV och webb-TV. Variablerna har formulerats mot 

bakgrund av den teori som redovisats ovan om hur män maskulinitet framställs i 

reklaminslag, för att på ett så tydligt sätt som möjligt sedan kunna redogöra för dessa i 

analysdelen. För att variablerna ska vara ansedda som tillförlitliga har ett 

reliabilitetstest och en testkodning gjorts innan det faktiska kodandet och 

undersökandet, för att se vad som fungerade och vad som inte fungerade och om 

något behövde läggas till. 

 

Kodandet av materialet har gjorts i programmet SPSS då detta program ger en klar 

bild av det undersökta materialet och vad man genom dessa uppställningar faktiskt 

har kommit fram till. Jag har valt att använda mig av denna metod i min undersökning 

på grund av att den ger konkreta svar på de frågeställningar som sedan ska besvaras. 

Detta medför också att inga subjektiva värderingar har legat i fokus i det undersökta 

materialet. Att använda sig av kvantitativ innehållsanalys som metod är även den mest 

effektiva när det handlar om denna typ av undersökning för att få ett bredare 

perspektiv och analysera stora kvantiteter för att få en så korrekt analys som möjligt. 

 

För att kunna genomföra kodningen har jag utgått från följande schema nedan. Dessa 

variabler är skapade för att sedan kunna jämföra de olika mediegenerationerna och se 
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vilka skillnader och likheter som förekommer i hur män och maskulinitet framställs. 

Här nedan följer en lista på alla frågor och variabler med förklaringar. 

 

V.1 – På vilken plattform visas reklaminslaget? 

1. Traditionell TV    reklamen visas på traditionell TV 

2. Webb-TV    reklamen visas på webb-TV 

 

V.2 - Ålder på män/männen som analyseras i reklaminslaget? 

1. De unga (ca 17-25 år gamla)  mannen ser ut att vara mellan 17-25 år 

2. Unga vuxna (ca 29-39 år gamla)  mannen ser ut att vara mellan 29-39 år 

3. Äldre vuxna (ca 44-54 år gamla)  mannen ser ut att vara mellan 44-54 år 

4. Seniorer (ca 59-74 år gamla)  mannen ser ut att vara mellan 59-74 år 

5. Flera åldrar    flera åldrar finns representerade 

6. Ingen av dessa    ingen generation finns representerad 

 

V.3 - Vilken kön riktar sig reklaminslaget främst till? 

1. Män    tydligt att reklamen riktar sig till män 

2. Kvinnor    tydligt att reklamen riktar sig till kvinnor  

3. Både män och kvinnor  ingen tydlig målgrupp, riktar sig till båda könen 

 

V.4 – Vilken typ av produkt/tjänst är reklaminslaget för? 

1. Mat och livsmedel  ex. ICA, Coop och diverse livsmedelsreklamer 

2. Skönhet och hygien  ex. Parfym, tvål, deodoranter och rakapparater 

3. Läkemedel   ex. Alvedon, panodil och treo men även apotek 

4. Mode    ex. Kläder, klädaffärer och klädmärken 

5. Bostad och mäklare  ex. Inredning, kök och mäklarreklam 

6. Bank och lån   ex. Bankreklam, lån, sms-lån och låneföretag 

7. Motor    ex. Bilreklam, bensinmackar 

8. Nöje och underhållning  ex. Resebolag, kryssningar och aktiviteter 

9. Elektronikvaror   ex. Mediamarkt, elgiganter och div. elektronik 

10. TV och telecom  ex. Viasat, Telenor, Tele2, 3 osv. 

11. Spel och betting  ex. Betsson, Unibet men även tv-spelsreklam 

12. Alkohol   ex. Öl, vin och spritreklam 

13. Övrigt    ex. Det som inte passar in på någon av de andra 

14. Pension   ex. Pensionsföretag, SPP & AMF 
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V.5 - Hur många män förekommer i reklaminslaget? 

1. 1 st 

2. 2 st 

3. 3-5 st 

4. 6 eller fler 

5. 0 (Inga män finns med i reklamen) 

 

V.6 - Hur många kvinnor förekommer i reklaminslaget? 

1. 1 st 

2. 2 st 

3. 3-5 st 

4. 6 eller fler 

5. 0 (Inga kvinnor finns med i reklamen) 

 

V.7 - Vart befinner sig mannens blick? 

1. Blick in i kameran 

2. Blick riktad mot andra män 

3. Blick riktad mot andra kvinnor 

4. Blick riktad mot barn 

5. Blick riktad mot både män och kvinnor 

6. Ingen väsentlig blick riktas av mannen 

 

V.8 - Vilken sorts kroppskontakt av mannen sker i reklaminslaget? 

1. Homosocial kroppskontakt 

2. Heterosocial kroppskontakt 

3. Ingen kroppskontakt sker 

4. Både homo och heterosocial kroppskontakt sker 

5. Ingen man finns med 

 

V.9 – Vilken personlighetstyp utstrålar mannen i reklaminslaget: centripetal eller 

centrifugal? 

1. Centripetal  mannen vill vara och verka tillsammans med andra 

människor, ex: hjälper till i köket, skjutsar familj, har hand 

om hushållssysslor 

2. Centrifugal mannen vill vara och verka som enskild individ med siktet 

inställt på egna mål, ex: påvisar självständighet och 

självständighet från familj. 
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3. Både och  mannen påvisar båda dessa drag 

4. Varken eller  ingen tydlig personlighetstyp påvisas 

 

V.10 – Vilka maskulina karaktärsdrag visas upp? Dessa  

V.10_1. Dominans   mannen är dominerande, både mot kvinna och man 

1 – Ja 

2 - Nej 

V.10_2. Självsäkerhet  mannen utstrålar självsäkerhet 

1 - Ja 

2 - Nej 

V.10_3. Aggressivitet  mannen visar upp ett aggressivt beteende 

1 – Ja 

2 - Nej 

V.10 _4. Auktoritet   mannen är auktoritär runt de i sin omgivning 

1 – Ja 

2 – Nej 

V.10_5. Muskulös   mannen uppvisande av fysisk styrka och är atletisk 

1 – Ja 

2 – Nej 

V.10_6 – Intellekt/förnuft  mannen påvisar intelligens och är förnuftig 

1 – Ja 

2 – Nej 

V.10_7 – Inget maskulint karaktärsdrag visas upp 

1 – Ja 

2 – Nej 

 

3.3 Urval av generationsspann 

För att utgöra de olika generationsspannen som jag valt att analysera i ett senare skede 

så har jag, för att kunna dela upp befolkningen i generationer, först och främst valt att 

använda mig av en tidslinje skapad av Göran Bolin som syftar till att påvisa ”det 

objektiva medielandskapet” (Bolin 2014, s.115). Denna tidslinje är ursprungligen 

skapad för de fokusgruppsintervjuer som gjorts mellan svenska och estniska 

deltagare, därför är den skapad för att fungera för båda dessa geo-kulturella och 

politiska klimat, men även för att visa inträdet av olika medieformer. Dessa inträden 

av medieformerna skedde de länderna emellan relativt samtidigt, och har upplevt 

viktiga historiska händelser tillsammans. Jag har dock i denna studie enbart valt att 
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fokusera på de svenska historiska händelserna samt de som kan anses som stora 

händelser globalt i denna tidslinje. Denna linjära tidslinje visar då också hur de 

generationer jag valt att dela upp i har fötts med, eller i en utveckling av olika medier, 

och hur vissa av medierna uppkommer under deras livstid. Den är dock skapad i 

ändamålet att undersöka konsumtion och inte representation som jag gör i min 

undersökning, men fyller ändå sitt tillämpningsområde i denna studie för att påvisa 

dessa mediegenerationer.  (Bolin 2014, s.115). Se figur 1 nedan: 

 

 
Figur 1: Det ”objektiva” medielandskapet från 1800-talet till idag  

(Bolin 2014, s.115). 

Denna tidslinje visar alltså händelser i medielandskapet sen 1800-talet och vilka nya 

medier som under tiden har utvecklats. Jag har även valt att använda mig av Ian M. 

Harris förklaring av de olika perioderna i en mans liv och även utgått från dessa när 

jag skapat generationsspannen. Dessa generationer är ”De unga”, födda mellan 1990-

1995 (19-24 år gamla), ”Tidig vuxen ålder” födda mellan 1975-1985 (29-39 år 

gamla), ”Senare vuxen ålder” födda mellan 1960-1970 (44-54 år gamla) och till sist 

”Seniorerna” födda mellan 1940-1955 (59-74 år gamla). Dessa redogörs för nedan.  

 

Generation 1: ”De unga” (födda 1990-1995) 

Denna generation är den yngsta som kommer att undersökas i min studie. ”De unga” 

är den generation som är födda i början på 90-talet. Denna generation har just nu sina 

formativa år, vilket är när man är mellan 17-25 år gammal (Mannheim [1928]1952, 

s.279) och är således den generationen som växt upp med all den teknik vi har för 

närvarande idag. ”De unga” har på ett sätt fötts med tekniken, och alltid sett den som 
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självklar i vardagen, och därför inte varit med i utvecklingen av radio, TV eller för 

den delen Internet. Alla dessa saker är givna attribut som alltid funnits tillgängliga. 

Under ”de ungas” formativa år har även smartphones utvecklats starkt och även 

internet i sig, med Web 2.0 (se figur 1). Denna generation var de som föddes efter 

Berlinmurens fall och efter kalla kriget. Den stora historiska händelsen som speglar 

denna generation är 9/11. Då de flesta var små har de sannolikt något minne av denna 

händelse och har ständigt blivit påminda om denna i efterföljande krigsinsatser mot 

bland annat Irak och Afghanistan. De stora händelserna under denna generations 

formativa år knyts dock an till den arabiska våren och de högerextrema partiernas 

frammarsch i Europa.  

 

Enligt Ian M. Harris så är den unga generationen den perioden då pojkar utvecklas till 

att bli män och börjar lära sig hur man beter sig som en. Denna period handlar mycket 

om att hitta sig själv och sin identitet och hur man själv identifierar sig och sin 

maskulinitet. Den unga mannen testar ofta olika attribut i sociala sammanhang och ser 

ofta upp till olika hjältar som reflekterar de värderingar man anser som korrekta. 

Under denna tid klipps i de flesta fall också navelsträngen till sin mamma och sina 

föräldrar och man ska klara sig på egen hand. Detta är också tiden då man tillslut 

börjar hitta sin plats i den sociala ordningen i samhället, då vissa blir kära och gifter 

sig, vissa studerar vidare och får sin examen eller kanske till och med hamnar i 

fängelse. Män söker alltså under denna period sin egen nisch för att kunna slå sig ner 

och vara nöjd, en plats där man kommer kunna vara under större delen av ens vuxna 

ålder (Harris 1995, s. 43f).  

 

Generation 2: Tidig vuxen ålder (födda 1975-1985) 

Den andra generationen jag valt att dela in är de som är födda mellan 1975 och 1985. 

Dessa är år 2014 alltså mellan 29 och 39 år gamla. Om vi då återgår till Figur 1 så kan 

vi se att dessa föddes strax efter den första månlandningen 1969 och efter att Berlin 

muren byggdes. De äldre i denna generationsgrupp föddes också i samband med 

videokassetten och införandet av CD skivan och de äldre i samband med de första 

persondatorerna. Under deras formativa år så skedde många nya saker i mediesfären 

för denna generation, däribland mobiltelefonens introducerande. Något som också var 

revolutionerande under deras formativa år var givetvis internet som senare skapade ett 

helt nytt sätt att förhålla sig till olika medieformer. Men även MP3 och DVD skivan 
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var något som kom under denna period. Denna generation fick därför ett helt nytt 

medielandskap att förhålla sig till mitt under sina formativa år. Historiskt sett så 

skedde både mordet på Olof Palme, men också rivandet av Berlin muren under början 

på de äldres första formativa år. Även denna generation är nog starkt präglade, likt 

”De unga”, av 9/11 attackerna i New York, då denna händelse skedde under 

merparten av generationens formativa år. 

 

Om vi då utgår från Ian M. Harris syn på den tidiga vuxna åldern så menar han att när 

man kommer in i denna ålder så ökar ens självmedvetande. Harris menar att man inte 

helt plötsligt en dag vet vem man är och hittar sig själv, utan att man under ens liv får 

små glimtar om sig själv. När man blir en vuxen man förväntas man också ha klara 

värderingar om vad man tycker är rätt och fel, och definierar även dessa själv. 

Upplevelser i livet testar sedan mannen och mannens ”meddelanden” som är kärnan i 

mannens identitet, alltså de manliga konnotationerna som tagits upp tidigare på sida 

15. Exempelvis om en man blir tillbakavisad, så kommer denne att anpassa sig och 

ändra sig och sin identitet för att få ett godkännande. Vuxna män kan alltså inte lämna 

de gamla ”meddelanden”, alltså värderingar, som de har fått under åren eftersom de är 

så djupt präglade av dessa. De kommer istället som sagt att anpassa sig utefter de 

upplevelser i livet som de konfronteras med (Harris 1995, s.45). 

 

De vuxna männen som själva lyckas förstå vilka de är, kommer inte behöva någon 

som säger till dem hur de ska vara. De kan istället bestämma hur de vill leva och blir 

bekräftade inombords av sig själva att de vet att de gör rätt. Runt 30-års ålder börjar 

man också söka kompentens inom det område man valde som ung, och även de 

förhållanden man valt och sin relation till sin familj. Dessa utmaningar testar också 

den identitet man tidigare har hittat sig själv i. Detta görs exempelvis genom att man 

själv känner om det man sysslar med är givande för en själv, om man trivs med sina 

kollegor på jobbet eller om man har en bra relation med sina vänner. Om en man då 

kantas av motgångar och kanske förlorar sitt jobb så kommer han att försöka ändra 

sitt beteende till nästa jobb. Om han förlorar sin kärlek kanske han kommer att ändra 

hur mycket han jobbar för att istället få mer tid med denne. Alla dessa utmaningar 

kommer vara de fundamentala aspekterna för mannen att hitta sig själv. Men även om 

männen tillslut hittat sig själva och sin könsidentitet så kan de få en medellivskris där 
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de istället kommer att sluta tänka på alla mansideal och istället fullfölja ett liv med 

djupare värderingar (Harris 1995, s.46f) 

 

Generation 3: Senare vuxen ålder (födda 1960-1970) 

Generation 3 kallar jag för ”Senare vuxen ålder”. Detta gör jag för att denna 

generation inte hör till kategorin senior och är äldre än de i generation 2. 

Generationen har också sitt ursprung i Ian M. Harris indelning av de olika 

generationerna inom den manliga utvecklingen (Harris 1995, s.41). De som befinner 

sig inom denna generation är alltså mellan 44 och 54 år gamla och hade sina 

formativa år under tiden Kalla kriget utspelade sig (se figur 1). De flesta var även runt 

25 års ålder när den svenske statsministern Olof Palme mördades. Detta är som vi kan 

se i figur 1, den era och generation som kom före det digitala samhället. Men, de fick 

ändå uppleva kassettbandspelaren, videon och CD-skivans uppkomst under sina 

formativa år. De flesta i denna generation har barn som hör till generation 1, de jobbar 

och är klara med sina studier och har för det mesta inga barnbarn. (Bolin 2014, s.9). 

Vad som också är intressant att notera är att de har i en mogen ålder, alltså efter deras 

formativa år under mitten på 90-talet till 10-talet varit med om många olika 

förändringar i mediesfären, och sett hur det mediesamhälle vi lever i har utvecklats 

steg för steg.  

 

Denna generation är enligt Harris den då flest upplever en medellivskris, även fast 

han menar att det är svårt att faktiskt sätta en ålder på vad som är mitten på ens liv. 

Denna kris kan därför egentligen inte associeras med ålder utan med en period då 

problem i livet och psykologiska förändringar ifrågasätter mannens identitet. Alla 

män upplever däremot inte denna kris, då studier visar att endast 12 % av alla män 

upplever en identitetskris under denna period. Det är främst i de lägre 

samhällsklasserna som identitetskriserna visar sig, då män från medel och överklassen 

oftast är tillfreds med hur livet faktiskt tett sig. Många män ändrar beteende under 

denna period och reflekterar över nya saker de uppskattar utifrån de upplevelser de 

varit med om, och lär sig även att leva med de skrupler de som människa har och 

accepterar livet så som det är. Män under denna period ändrar också sitt beteende 

utifrån vad de finner är viktigt för dem i det resterande livet, men de flesta män vill 

under denna tid lämna något efter sig och sitt liv till världen och de kommande 

generationerna (Harris 1995, s.48). 
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Generation 4: Seniorerna (födda 1940-1955) 

Den sista generationen kallar jag för seniorerna. Även här relaterar jag till Ian M. 

Harris uppdelning av generationerna. De som tillhör just denna generation är mellan 

59-74 år gamla och är ett förhållandevis stort åldersspann med vad som kan tyckas en 

ganska blandad ålder men dessa är trots det indelade i denna generation just eftersom 

de ska representera den äldsta generationen. De äldsta i denna generation föddes 

under andra världskriget men hela denna generation är ändå präglad av denna tid. 

Generationen kallas för ”efterkrigsgenerationen” just på grund av detta. De växte upp 

under Kalla kriget och byggandet av Berlin muren och var även med om mordet på 

den amerikanske presidenten John F. Kennedy. De flesta i denna generation är 

antingen på väg att bli pensionärer eller är pensionärer redan, och har även barnbarn. 

De har under sina formativa år upplevt uppkomsten till stora och viktiga medier, så 

som TV-apparaten, bandspelare, tabloidpressen och vinylskivan (Bolin 2014, s.9).  

 

En faktor som är ytterst nämnvärd när vi talar om denna åldersgrupp är att TV-kanaler 

idag har slutat ta betalt för de som är över 55 år gamla för att man har haft svårt att 

sälja reklam till denna åldersgrupp. Man ”ger bort” denna publik gratis till 

annonsörerna (Bolin 2011, s.28). Åldersgruppen står alltså egentligen utanför då 

reklam inte säljs till dessa då de inte anses vara en köpstark eller inflytelserik 

målgrupp.  

 

Slutligen är denna seniortid, enligt Ian M. Harris, den period i livet då män söker efter 

försoning. Innan en man dör vill han ha bekräftelse för det han gjort för att känna att 

dennes tid på planeten har varit värdig. En man vill sällan inte bli ihågkommen som 

en bov och försöker därför att rätta till de fel de gjort tidigare under livet. Detta gör 

exempelvis män, som inte varit delaktiga i familjen så mycket under tiden de har 

jobbat, genom att spendera mycket tid med sina barnbarn. Vad som också sker är att 

många män vill lämna avtryck på världen, även fast en större del av männen inte 

tycker detta är viktigt. Dock förekommer det att männen känner att de inte har kunnat 

fullfölja sina drömmar och därför känner sig bittra och arga. Männen inom denna 

generation har mer eller mindre levt ett helt liv och har därför accepterat de manliga 

attribut som man varit tvungen att förhålla sig till. Detta har medfört en integritet och 

en komfortabel känsla inom sig själv. Detta handlar inte om att de är nöjda med vad 

de faktiskt har åstadkommit, utan menar istället på att de har accepterat livet som det 
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är. Därför tar männen inom denna generation inga nya risker då det är lättare att leva 

med att acceptera livet precis som det är (Harris 1995, s.49). 

 

3.4 Metodreflektion  

Valet av kvantitativ innehållsanalys som undersökningsmetod kommer starkt anknutet 

med begreppen validitet och reliabilitet. Begreppet validitet står för giltighet, 

trovärdighet och bekräftningsbarhet. Med detta menas alltså hur pass relevanta och 

korrekta analyser man för i förhållande till den problemformulering man i sin 

undersökning har. Man kan definiera det på så sätt att validiteten är starkt 

sammankopplad till hur väl man faktiskt lyckas greppa sina teoretiska begrepp i sin 

analys och den insamling av det empiriska material man fått in (Østbye et al. 2003 s. 

40). 

 

Det andra begreppet, alltså reliabilitet handlar om hur tillförlitlig de data man samlat 

in från undersökningen kan ses vara. Reliabilitet inringar också den bearbetning och 

analys man sedan gör av sitt material, och även här hur tillförlitliga dessa är. Det man 

då menar är hur denna studies resultat hade sett ut om en annan utomstående person 

hade gjort precis samma analys som jag gjort i denna. Om denna då skulle få exakt 

samma resultat som i denna studie så skulle reliabiliteten vara hög. Ju högre 

reliabilitet studien har desto mer tillförlitlig är undersökningen och om reliabiliteten 

istället är låg så kan undersökningen både ses som missvisande och otillförlitlig. Det 

är alltså essentiellt att undersökningen både har hög validitet och reliabilitet för att 

undersökningen i sig ska bli så korrekt som möjligt (Østbye et al. 2003 s. 40). 

 

För att undersökningen ska bli så tillförlitlig som möjligt så har jag skapat ett 

väldefinierat kodschema med en förklaring till de variabler som kan behöva dessa för 

att få en tydligare bild av vad som faktiskt ska kodas. Detta gör det även enklare för 

en utomstående person att kunna gå in och undersöka, analysera och bearbeta det 

empiriska material som jag gått igenom själv, och även få sig en tydligare bild av vad 

som faktiskt menas med alla de olika variablerna. Det gör även att studien inte heller 

påverkas av mina egna värderingar på samma sätt som om variablerna inte hade 

tydliga beskrivningar. 
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Jag gjorde en pilotstudie där jag slumpmässigt valde ut en reklampaus på traditionell 

TV och en på webb-TV som sedan kodades med de variablerna jag skapat, för att på 

så sätt kunna stärka variablerna innan den riktiga kodningen skulle ske. Denna 

pilotstudie visade sig vara nödvändig då man ganska snabbt förstod att det fattades en 

del variabelvärden på vissa utav de olika variablerna som då senare fick läggas till 

inför huvudstudien. Pilotstudien var därför väldigt givande både för studien och 

variablerna i sig. Det som visade sig i redan i pilotstudien såväl som i huvudstudien 

som gjordes i november var att flera av reklaminslagen hade ett jul-tema vilket kan ha 

orsakat ett resultat som är svårt att generalisera för hela året, det är därför viktigt att 

poängtera det. 

 

Problemet jag stötte på i min undersökning var dock att trots ett tydligt kodschema 

med förklarande variabler, så finns en subjektivitet som är omöjlig att komma ifrån i 

ett undersökande av detta slag. Exempelvis då vilken ålder mannen i reklamfilmen har 

är kopplat till den kulturella tradition jag är uppvuxen i och skulle därför kunna anses 

som svårbedömt. Jag har dock försökt att se till att åldersspannen är tillräckligt breda 

och skilda för att en lätt bedömning av ålder ska kunna göras. För att stärka detta 

gjordes även ett åldersreliabilitetstest där en äldre vuxen släkting fick se ett urval av 

10 reklaminslag, varav i dessa återfanns åtminstone varje åldersspann två gånger. 

Detta för att se om min ålder påverkat resultatet subjektivt. Jag analyserade dessa 

reklaminslag först, och sedan fick släktingen analysera dessa utan min inverkan, 

utefter de variabler som fanns. Vid endast ett tillfälle av 10 så skilde sig resultatet då 

en man kodades av mig som ”Äldre vuxen” medan släktingen kodade denne som 

”Senior”. Detta kan också ha att göra med att släktingen är i den åldern och har 

kanske därför en bättre förmåga att analysera personer som befinner sig mellan 

”Äldre vuxen” och ”Senior”. Dock så skiljde alltså endast bedömningen en man, 

vilket ändå kan ses som att reliabiliteten för mitt bedömande av ålder är väldigt högt.  

 

En annan variabel som också kunde uppfattas som ett problem i studien är de manliga 

karaktärsdragen då kulturella skillnader kan orsaka olika subjektiva benämningar på 

hur en man är exempelvis auktoritär eller dominant. Viktigt är också att nämna 

variabel tre, också påverkas av mina subjektiva värderingar där ett reklaminslag 

exempelvis skulle kunna riktas till en kvinna istället för en man. Denna analys är 

alltså, trots ett tydligt kodschema underbyggd av subjektiva värderingar av den som 
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analyserar. Det betyder att undersökningen jag har gjort kommer att stå i relation till 

de subjektiva intentioner som jag i utförandet av analysen har, som exempelvis 

kulturella traditioner (Østbye et al. 2003 s. 21).  

 

På grund av detta kan både studiens validitet och reliabilitet påverkas. Jag skulle vilja 

påstå att främst reliabiliteten skulle kunna lida mest, då en person från ett land med 

helt andra kulturella värderingar och traditioner skulle kunna ha helt andra subjektiva 

antaganden än mig i denna studie. Jag ser dock denna studie som en studie baserad på 

de kulturella värderingar och underliggande subjektiva meningar som jag som 

undersökare och uppsats-skrivare har upptäckt utifrån det svenska reklamsamhället 

och de reklaminslag som visas på traditionell TV och webb-TV i detta land. Det är på 

detta sätt denna undersökning ska ses, och kan därför inte generaliseras för all reklam 

i hela världen. 

 

4. Resultat och analys 
I denna del kommer jag redogöra för de resultat som jag erhållit utav den 

undersökning som utförts. Dessa resultat kommer att redovisas på olika sätt där jag 

först kommer att gå igenom frekvenser av resultatet för att sedan mer djupgående gå 

in på de samband som kan hittas med hjälp av faktoranalyser och korstabeller. Dessa 

kommer vara illustrerade i diagram och grafer för att på så sätt ge läsaren en tydligare 

bild. Avsnittet ska även koppla ihop de teorier jag tagit upp tidigare i arbetet med de 

resultat jag funnit. 

 

4.1 Beskrivning av materialet 
4.1.1 - Plattform 

 Frequency Percent 

Valid 
Traditionell TV 118 62,1 
Webb-TV 72 37,9 
Total 190 100,0 

Tabell 1: Antal män reklaminslag som analyserats 

I undersökningen analyserades totalt 190 män i olika reklaminslag. 118 av dessa på 

traditionell TV och de resterande 72 männen analyserades från reklaminslag på webb-

TV. Den manliga huvudkaraktären var genomgående den som blev analyserad, men 

vid tillfällen där det fanns flera manliga huvudkaraktärer så analyserades dessa var för 
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sig. Det förekom också tillfällen då mannen inte var huvudkaraktären, då han 

möjligtvis kunde stå i bakgrunden för exempelvis en kvinna eller ett barn. Dessa män 

analyserades självklart också för sig då även de som hamnar i bakgrunden utgör en 

viktig del i analysen.  

 

4.1.2 – Ålder 

 
Figur 2: Frekvens av åldersspann i studien 

I figur 2 kan man se åldersfördelningen på männen i reklaminslagen. Åldersgruppen 

”De unga vuxna”, dvs. de som är mellan 29-39 år gamla och som också kan kopplas 

till ”Generation 2” i tidigare genomgång om de olika mediegenerationerna, utgör 

nästan hälften, eller 44 % av alla män i de reklamfilmer som jag analyserat. Det man 

också tydligt kan se är att åldersgruppen ”Seniorer”, som går att koppla till 

”Generation 4” ovan, är starkt underrepresenterad med lite drygt 8 % av andelen män 

i reklaminslagen. Detta går att koppla till det faktum att reklam sällan riktar sig till de 

som är äldre än 55 år gamla, då TV-kanalerna ”ger bort” denna publik gratis till 

annonsörerna (Bolin 2011, s.28). Till sist är det anmärkningsvärt att se åldersgruppen 

”Flera åldrar” där denna åldersgrupp innehöll reklaminslag med flera olika män i 

olika åldrar. Oftast deltog alla de olika åldersgrupperna i dessa reklamer. Dock hade 

detta att göra med att denna själva undersökningen och kodandet skedde under slutet 

av november månad 2014, vilket är startskottet för flera jul-reklamfilmer och en 

övervägande majoritet av dessa var precis sådana. Eftersom denna åldersgrupp är 

oväsentlig för de fortsatta analyserna så kommer de att sållas bort, då den utgör en så 

pass liten del och inte är vidare analyserbar. 
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4.1.3 - Vilken typ av produkt/tjänst? 

 
Figur 3: Produkter/tjänster representerade i reklaminslaget 

Den tredje frekvensen jag valt att ta upp är figur 3 ovan. Denna frekvensgraf visar vad 

det är för typ av produkt eller tjänst som gjorts reklam för i samband med 

analyserandet av män. Det bör alltså påpekas att inga reklamer utan en man med i 

reklamen har analyserats och därför kan detta resultat inte ses som övergripande för 

alla reklaminslag som går på TV, utan endast de reklaminslag där en man syns eller 

närvarar. I detta resultat så kan vi se att den största delen av reklaminslagen på 

traditionell TV och webb-TV tillsammans är reklam för ”Mat och livsmedel” med 22 

% av alla reklaminslag. Efter detta kommer reklam för ”Spel och betting” med 13 % 

och på tredje plats TV och telecom reklam med 10 %. Vad som också är noterbart är 

att kategorierna ”Mode” och ”Skönhet och hygien” hamnar förhållandevist lågt, men 

detta är som sagt på grund av att reklaminslagen var tvungna att ha en man 

närvarande i sig. En större del av reklaminslagen i dessa kategorier riktar sig enbart 

till kvinnor med kvinnliga modeller/skådespelare i dem, utifrån vad jag sett när jag 

tittat på alla de reklaminslag som sänts på de olika plattformarna..  
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4.1.4 – Personlighetstyp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Personlighetstyperna oberoende plattform/åldersspann 

Den sista frekvensen jag har valt att ta upp är figur 4 ovan. Den främsta anledningen 

till att denna finns med som enskild frekvensgraf är för att den behöver förklaras 

tydligare inför det senare analyserandet av de korstabellsgrafer som kommer i 

nästföljande del då den utgör en större del av studien i sig. Denna frekvens visar om 

mannen i reklaminslaget intar och uppvisar en centripetal eller centrifugal 

personlighetstyp. Detta är anknutet till de begrepp som Lissie Åström tar upp i sin bok 

”Fäder och söner” (1990). Med den centripetala personlighetstypen menas då att 

mannen vill vara och verka tillsammans med andra personer. Detta är då enligt 

Åström den traditionella kvinnliga personlighetstypen då kvinnan är hemma med 

barnen, ska ta hand om familjen och laga mat etc. (Åström 1990, s.12ff).   

 

Den centrifugala personlighetstypen å andra sidan är den som vill vara och verka som 

enskild individ med siktet inställt på egna mål, alltså motsatsen till den centripetala. 

Enligt Åström är då denna personlighetstyp den traditionella manliga typen för hur en 

man framställs. Här kan man se exempel i reklaminslagen där mannen syns helt 

ensam utan familj eller en närstående, och som Moss (2012) också beskriver att 

mannen äter ensam utan någon annan närvarande. Mannen visar sig självständig från 

allt som har med att vara med andra personer och speciellt familj, och fokuserar 

enbart på sina egna mål som att exempelvis lyckas i sin karriär, eller så enkelt som att 

äta upp sin egen mat och inte behöva bry sig om någon annan (Åström 1990, s.12ff).  

 

I resultatet ovan syntes dock tydligt att män i reklaminslag på svensk kommersiell TV 

och webb-TV visade upp en stor del av en centripetal personlighetstyp (35 %), trots 
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att männen i majoriteten av fallen (50 %) höll sig till den traditionella centrifugala 

personlighetstypen och inte gick ifrån den samhällsnorm som finns och detta bevisas 

alltså även i reklaminslag på våra största kommersiella TV-kanaler. Detta hör utan 

tvekan ihop med att vi känner igen oss i stereotyper och de som producerar 

reklaminslagen måste snabbt fånga tittaren och på så sätt gör de lätt för sig att 

använda dessa stereotyper (de Mooij, 2005). Vad som även är viktigt att ta upp är de 

två andra kategorierna ”Både och” och ”Varken eller”. I fallet ”Både och” kodades de 

som uppvisade både samhörighet med andra, exempelvis familj samtidigt som de i 

samma reklaminslag kunde lämna familjen och uppvisade ett självständigt beteende. I 

fallet ”Varken eller” uppvisades ingen tydlig personlighetstyp upp och kunde därför 

inte räknas med i någon av dessa. 
 

4.2 Grundligare analys 
Detta avsnitt fokuserar på en grundligare analys med hjälp av olika grafer. Jag 

kommer att redovisa förväntade resultat av studien, men kommer framförallt lägga 

fokus på de som kan ses som motsatsen till de förväntade resultaten av studien i 

förhållande till de teorier jag redogjort för tidigare. Till att börja med kommer denna 

del att handla om hur män agerar i reklaminslagen, för att senare mer djupgående gå 

in på vilka personlighetstyper och karaktärsdrag som visas i dessa. 
 

4.2.1 Hur många män/kvinnor förekommer i reklaminslaget? 

 
Figur 5: Hur många män som förekommer i reklaminslaget i förhållande till 

plattform 

I figur 5 så kan vi tydligt se att ensamma män dominerar reklaminslagen på webb-TV 

avsevärt med sina 57 %. Skillnaden är inte lika stor om man tar en titt på de 

traditionella-TV reklaminslagen, men den största delen är trots det där mannen 

påvisas ensam (46 %), utan några andra män runt sig. Detta skulle kunna ha knutits an 

till Moss (2012, s.33) teori om att mannen behöver vara ensam för att kunna visa upp 
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maskulinitet och kan istället bli av med de maskulina dragen om han syns med någon 

annan. Men utav denna kan vi inte utläsa om mannen faktiskt visar upp ett 

centrifugalt beteende, därför kommer figur 5:1 nedan för att förklara detta samband. 

 

 
Figur 5.1: Antal män i reklaminslagen i förhållande till personlighetstyp. 

I figur 5.1 ovan kan vi alltså se att Moss teori faktiskt inte stämmer helt överens med 

resultaten av min studie. Här kan vi se att ju fler männen blir, desto större blir risken 

att de uppvisar ett centrifugalt personlighetsbeteende. Alltså är de män som vistas och 

syns med fler andra män de som visar upp störst andel centrifugalt beteende och inte 

de som är helt ensamma. Där är resultatet identiskt då en ensam man i reklaminslagen 

visar 43 % vardera på de olika personlighetstyperna. Detta kan också till stor del ha 

att göra med alla reklaminslag där mannen är ensam men med en kvinna påvisas 

andra skillnader vilket kommer senare i studien. Alltså hör den ensamme mannens 

låga centrifugala värde ihop med att denne ofta i reklaminslagen är en familjefar och 

då istället uppvisar ett centripetalt beteende (MacKinnon 2003 & Åström 1990). 
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Figur 6: Hur många män som förekommer i reklaminslaget i förhållande till ålder på 

mannen i reklaminslaget 

Går vi istället över till åldersgrupperna i figur 6 ser vi mycket större skillnader. Här är 

”De unga” väldigt ofta uppvisade med fler än en man, trots att den ensamme 

fortfarande är den största gruppen, men bara med endast 37 %. Det som är intressant 

är att man också kan se att män i kategorin ”De unga” i nästan vart tredje fall (28 %) 

ses i grupp med 3-5 andra män, vilket också visar att männen i den åldern umgås med 

många andra män i reklaminslagen. Ser vi däremot till både ”Unga vuxna” och de 

”Äldre vuxna” så är de väldigt lika varandra förutom att de ”Äldre vuxna” aldrig finns 

i ett reklaminslag med 6 eller fler män och oftare ses tillsammans med en annan man i 

inslagen. ”Seniorerna” däremot skiljer sig helt och hållet från ”De unga”, då de i 88 % 

av fallen ses ensamma i reklaminslag och i bara 12 % av fallen ses med någon mer, 

vilket påvisar att de i de äldsta åldrarna nästan alltid visas upp ensamma. 

 

 
Figur 7: Hur många kvinnor som förekommer i reklaminslaget i förhållande till 

plattform 
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Figur 7 fokuserar istället på hur många kvinnor som syns i reklaminslagen. Observera 

att detta då endast är de reklaminslag där en manlig karaktär återfinns och stämmer 

därför inte på reklaminslag generellt sett. Därför kommer det också finnas med en hel 

del reklamfilmer där ingen kvinnlig karaktär återfinns Om vi först tittar på de olika 

plattformarna så märker vi inte så stor skillnad i resultaten mellan traditionell-TV och 

webb-TV. Det största värdet på traditionell-TV menar att 0 kvinnor finns delaktiga 

men är väldigt tätt följd av reklaminslag där 1 kvinna uppvisas. Webb-TV å andra 

sidan har ett tydligt resultat där 0 kvinnor är det största värdet med relativt stor 

skillnad och är sedan följd av 1 kvinna. 

 

 
Figur 8: Hur många kvinnor som förekommer i reklaminslaget i förhållande till ålder 

på mannen i reklaminslaget 

Ser vi istället på åldersgrupperna i figur 8 ser vi återigen lite mer markanta skillnader, 

precis som hos männen. Den mest motsatta förväntningen man kan se är hos 

åldersgruppen ”De yngre”. I reklamfilmer där yngre männen finns med finns det till 

lika stor grad 1 kvinna, 2 kvinnor eller 3-5 kvinnor med samtidigt (17 %). De är även 

den enda åldersgruppen som har ett relativt betydande antal reklaminslag (9 %) med 6 

eller fler kvinnor i, vilket man inte kan se hos de andra. ”Seniorerna” förekommer 

antingen med en annan kvinna (56 %) eller ingen kvinna alls (44 %). Slutligen så ser 

vi att kategorierna ”Unga vuxna” och ”Äldre vuxna” återigen är väldigt lika varandra 

trots att det största värdet hos de ”Unga vuxna” finns vid 1 deltagande kvinna (42 %) 

och hos de ”Äldre vuxna” på 0 deltagande kvinnor (49 %). Det är svårt att rent 

konkret säga vad detta skulle betyda, men kan dock kopplas till att män behöver synas 

utan familj för att kunna utstråla manlighet och manliga karaktärsdrag som ska kunna 
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sälja (MacKinnon 2003). Därför finns det ett så stort antal reklaminslag som inte har 

någon kvinna delaktig. 

 

4.2.2 - Män och kvinnor i förhållande till personlighetstyp 

 
Figur 9: Reklaminslag där endast en kvinna finns med och x-antal män i förhållande 

till personlighetstyp som uppvisas av mannen i reklaminslaget 

 
Figur 10: Reklaminslag där två kvinnor finns med och x-antal män i förhållande till 

personlighetstyp som uppvisas av mannen i reklaminslaget 

 
Figur 11: Reklaminslag där inga kvinnor finns med och x-antal män i förhållande till 

personlighetstyp som uppvisas av mannen i reklaminslaget 

De sista figurerna (nummer 9, 10 och 11) fokuserar på åldersgrupp i förhållande till 

personlighetstyp. Dessa korstabellsgrafer påvisar hur många män och kvinnor som 
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finns med i reklaminslaget, och hur männens personlighetstyp förändras i samband 

med exempelvis hur många kvinnor som är med. I dessa figurer har endast de mest 

intressanta och analyserbara delarna tagits med, då det i denna korstabell uppkommer 

värden som är för låga för att analysera. Om man då tittar på figur 9 ser man att i 

reklaminslag där det finns en kvinna och en man närvarande så faller männen in i den 

centripetala personlighetstypen (49 %), alltså den traditionellt sett kvinnliga 

personlighetstypen (Åström 1990, s.293). I samma situation uppvisar mannen i 31 % 

av fallen ett centrifugalt beteende, detta visar då att mannen i samband med en kvinna 

inte visar upp det traditionella manliga beteendet. Eftersom värdena för exempelvis en 

kvinna och 3-5 män inte är så stort så är det svårt att generalisera dessa, dock kan man 

se tydligt att män i samband med en kvinna i reklaminslag inte uppvisar ett 

centrifugalt personbeteende förutom enstaka fall där 2 män i samband med två 

kvinnor ger en tydlig majoritet för det centrifugala i figur 10. 

 

Går vi istället till figur 11 där det deltar 0 kvinnor och x antal män ser vi en helt annan 

bild. Som förväntat kan vi se att männen i alla kategorier utan kvinnan har en 

övervägande majoritet i uppvisande av den centrifugala personlighetstypen. När en 

man är ensam utan kvinna och även när mannen är med en man så visar han till 60 % 

upp ett centrifugalt beteende, kontra 38 % och 35 % uppvisande av centripetal 

personlighetstyp. I de resterande värdena ”3-5 män” i samband med ”0 kvinnor” och 

”6 eller fler män” i samband med ”0 kvinnor” så finns inga höga antal i värdena men 

ändå tydliga då de båda i 100 % av fallen visar upp personlighetstypen centrifugal. 

Med dessa figurers resultat bevisas det att en man har svårt uppvisa ett maskulint 

traditionellt beteende eller personlighet utan framställs istället som centripetal då han 

vill vara och verka i samband med sin familj, sina barn och göra hushållssysslor för 

andra. Så fort mannen inte verkar i samband med en kvinna så förändras allt och 

denne blir istället en man som visar upp ett beteende där han vill vara och verka 

självständigt och sträva efter egna mål. Kvinnan skapar alltså inte utrymme för 

mannen att visa upp detta beteende i reklaminslag utan mannen måste vara fri från sin 

familj för att kunna visa upp den centrifugala personlighetstypen (Moss 2012) 

(MacKinnon 2003). Detta för att mannen ska kunna sälja produkter till män och ofta 

gör detta genom maskulina karaktärsdrag och stereotyper för att kunna tilltala (de 

Mooij 2005). 
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4.2.3 - Personlighetstyp i ålder kontra plattform 

 
Figur 12: Personlighetstyp som mannen uppvisar i reklaminslaget i förhållande till 

plattform 

I figur 12 ovan i samband med figuren nedan så kan vi tydligt se skillnaden mellan 

ålder på mannen i reklamfilmen kontra plattformen den visas på i samband med 

uppvisande av personlighetstyperna centripetal och centrifugal från Åström (1990). I 

figur 12 ser man att reklaminslag som visas på traditionell TV har 39 % av andelen 

män som visar upp den centripetala personlighetstypen medan den centrifugala är den 

största andelen med 47 % av männen. ”Både och” och ”Varken eller” gör inga 

anmärkningsvärda avtryck i denna. Tittar man istället på reklaminslagen på webb-TV 

kan man se en tydligare skillnad. Här får den centripetala, alltså den traditionellt sett 

kvinnliga personlighetstypen endast 29 % av männen medan den centrifugala når 

ända upp till 56 %. Detta tyder alltså på att reklam som visas på webb-TV har en 

större skillnad emellan sig i vilken personlighetstyp som visas upp, än vad de som går 

på traditionell TV har.  

 
Figur 13: Personlighetstyp som mannen uppvisar i reklaminslaget i förhållande till 

åldersgrupper 

39%	  

29%	  

47%	  

56%	  

7%	   4%	  7%	  
11%	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

Traditionell	  TV	   Webb-‐TV	  

Centripetal	  

Centrifugal	  

Både	  och	  

Varken	  eller	  

9%	  

42%	   43%	  

31%	  

69%	  

43%	   49%	  

63%	  

6%	   6%	   4%	   6%	  
17%	  

9%	  
4%	   0%	  

0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	  
60%	  
70%	  
80%	  

De	  unga	   Unga	  vuxna	   Äldre	  vuxna	   Seniorer	  

Centripetal	  

Centrifugal	  

Både	  och	  

Varken	  eller	  



    
 

 44 

Går man istället över till att analysera figur 13 om de olika personlighetstyperna i 

samband med vilken ålder som mannen i reklaminslaget har, så får vi ett mycket 

tydligt resultat främst angående gruppen ”De unga”. I reklaminslag innehållandes en 

man som tillhör åldersgruppen ”De unga” intar endast 9 % av dessa män den 

centripetala personlighetstypen medan 69 % istället intar den centrifugala 

personlighetstypen. 17 % av dessa påvisar inte heller någon utmärkande 

personlighetstyp. Detta kan ses som ett resultat som är motsatsen till vad man 

förväntat sig. I min studie kan man alltså tyda att ”De unga” framställs i reklaminslag 

som att de vill verka självständigt och inte i samband med familj eller partner. Detta 

trots att både vårt reklamsamhälle och samhället i sig har förändrats mer till ett 

jämställt samhälle där även männen ska vara delaktiga i köket och vara hemma hos 

familjen (Moss 2012). En anledning till att det faktiskt kan se ut såhär kan bero på att 

de flesta unga inte framställs i samband med familj, men när de visas upp i 

reklamfilm så är de inte heller i samband med exempelvis sina föräldrar, partner eller 

syskon i så stor utsträckning. 

 

Tittar vi istället på de ”Unga vuxna” så är resultatet mellan centripetal och centrifugal 

personlighetstyp avsevärt lika. Den centripetala står för 42 % medan den centrifugala 

står för 43 %. Det visar alltså att unga vuxna framställs i reklaminslag som medvetna 

män som tar hand om sin familj, värnar om barn och hjälper till hemma nästan exakt 

lika mycket som de även visas upp som män som endast strävar efter egna mål och 

vill vara självständiga. Även åldersgruppen ”Äldre vuxna” visar upp relativt liknande 

beteende i reklaminslagen som de ”Unga vuxna”, men har däremot mer av ett den 

”centrifugala” personlighetstypen än de ”Unga vuxna”. Till sist kan vi se att 

”Seniorerna”, likt ”De yngre” har en tydlig markering av centrifugal personlighetstyp 

där med dubbelt så många än den centripetala (31 % kontra 63 %). Detta har troligen 

att göra med hur dessa män är uppväxta och att männen som nu är i denna ålder alltid 

under hela sitt liv sett reklam där män framställs på detta sätt, utifrån hur samhället 

under senare tid har utvecklats. Det var dåtidens ”nya man” som Sean Nixon talar om 

(Hall et al. 1997). 
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4.2.4 - Hur agerar männen i reklaminslagen? 

 
Figur 14: Var mannen i reklaminslagets blick riktas i förhållande till plattform 

 
Figur 15: Var mannen i reklaminslagets blick riktas i förhållande till åldersgrupp 

Dessa figurer är skapade för att kunna påvisa hur män agerar i reklaminslagen. 

Angående hur män hanterade kroppskontakt, som var en av variablerna, uteblir i 

studien på grund av att den inte visade så mycket som jag hade kunnat hoppas på, då 

män i reklamfilmer sällan har kroppskontakt (enligt vad jag kunnat erhålla från min 

studie). Vad som däremot sa mer var just figurerna 14 och 15 ovan. Vart befinner sig 

mannens blick? Figur 14 visar hur det ser ut i jämförelse mellan de olika 

plattformarna. Här ser man att ”Blick in i kameran” var det vanligaste på båda 

plattformarna (27 % på traditionell-TV respektive 33 % på webb-TV). De större 

skillnaderna finns dock på i några av de andra kategorierna. ”Blick riktad mot andra 

män” hade dubbelt så många fler fall i reklaminslag från webb-TV (15 % totalt) och 

blick riktad mot barn hade nästan tre gånger fler fall i traditionell TV (7 %). Det är 

inga höga värden men de påvisar ändå att det finns en skillnad. Att män, som befinner 
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sig i äldre mediegenerationer, visar fler reklamfilmer där mannen riktar sin blick mot 

barn, och mindre där mannen riktar sin blick mot andra män som exempelvis 

kompisar. De riktar även sin blick oftare mot kvinnan (25 % kontra 19 %). Men som 

vi ser faller kvinnan i många fall i bakgrunden av mannen och inte delaktig, om hon 

finns med. Detta kan kopplas till Fagerström & Nilsons (2008) förklaring att kvinnor 

blir passiva, svaga, stilla och livlösa när de representeras med en man och då hamnar 

bakom honom och intar ett barns position. 

 

Den skillnaden ser vi också i åldersuppdelningen. Män i åldersgrupperna ”Unga 

vuxna” och ”Äldre vuxna” tenderar att rikta sin blick mot barn oftare än de andra två 

generationerna där inget exempel av någon sådan blick finns. ”De unga” påvisar 

också att män i den åldern tenderar att rikta blickar mot andra män oftare än de andra 

åldersgrupperna. Detta kan ha mycket att göra med att män i den åldern tittar på hur 

andra män beter sig och lär sig utifrån detta (Harris 1995). Den största skillnaden kan 

vi dock se i att de ”Unga vuxna” har dubbelt så många fall som de andra när det gäller 

blick riktad mot andra kvinnor. Detta kopplas samman med att männen i den åldern är 

de mest centripetala och då vistas hemma med familj varpå blicken då skulle kunna 

riktas mot kvinnan. 

 

4.2.5 - Karaktärsdrag på olika plattformar kontra åldersgrupper 

I detta avsnitt kommer jag att inför det två kommande faktoranalyserna i nästa del att 

först gå igenom de olika karaktärsdragen i samband med både plattform och ålder. På 

så sätt ser vi vilken åldersgrupp som har flest män som uppvisar ett visst 

karaktärsdrag och även hur det ser ut på de olika plattformarna webb-TV och 

traditionell TV. 
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4.2.5.1 - Karaktärsdrag 1: Dominans 

 
Figur 16 & 17: Andelen fall där mannen visar upp karaktärsdraget ”Dominans” i 

förhållande till plattform och ålder på mannen i reklaminslaget 

Det första karaktärsdraget av sju är ”Dominans”. Detta karaktärsdrag är relativt 

svårformulerat men har kodats både efter hur mannen fysiskt för sig men även om han 

är verbalt dominant exempelvis genom det språk han använder. Ser man på figur 16 

som jämför plattformarna kan man se att plattformen faktiskt inte spelar någon större 

roll. Detta kan faktiskt ses som ett resultat som är motsatsen till det förväntade då det 

faktiskt knappt är någon skillnad alls på dessa. Både webb-TV och traditionell TV 

hamnar på dryga 20 % av männen som påvisar ett dominant beteende, där webb-TV 

bara har två procentenheter mer.  

 

Vid uppdelning av åldersgrupper ser man däremot en skillnad, även fast den inte är 

speciellt stor. Här ser vi att de ”Äldre vuxna” är den åldersgrupp som påvisar störst 

dominant beteende i reklaminslagen med 28 % tätt följd av ”De unga” med 26 % av 

männen, medan ”Seniorerna” hamnar på lägsta med 6 %. Hur detta i relation till de 

olika mediegenerationerna ter sig är svårt att säga, men kan knytas an till att man som 

äldre vuxen man enligt Ian M. Harris (1995) ofta upplever en identitetskris under 

denna period och män under denna tid har problem i livet och psykologiska 

förändringar ifrågasätter mannens identitet. Det kan betyda att de måste visa upp ett 

mer dominant beteende för att kunna hävda sig själva. 
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4.2.5.2 - Karaktärsdrag 2: Självsäkerhet 

 
Figur 18 & 19: Andelen fall där mannen visar upp karaktärsdraget ”Självsäkerhet” i 

förhållande till plattform och ålder på mannen i reklaminslaget 

Det andra karaktärsdraget är ”Självsäkerhet”. Återigen så ser vi inte en avsevärd stor 

skillnad när vi ser på plattformarna i figur 18. Noterbart är dock att om en man visar 

upp något maskulint karaktärsdrag så är det störst sannolikhet att han visar upp 

självsäkerhet som ett av dem. Män i både webb-TV och traditionell TV uppvisar 

självsäkerhet upp till 60 % av gångerna i reklaminslag på kanalerna, vilket är en hög 

summa i jämförelse med de andra karaktärsdragen i denna studie.  

 

Ser vi då på åldersgrupperna i figur 19 finner vi en helt annan skillnad så fort man ser 

till vilken ålder mannen i reklaminslaget är, vilket är och kommer vara stående i 

denna uppsats. I figur 19 ser man att ”De unga” visar 71 % självsäkerhet i medan de 

andra äldre åldersgrupperna ligger mellan 56-60 % av reklaminslagen på webb-TV 

och traditionell TV. Att denna självsäkerhet visas så starkt i den yngre åldersgruppen 

skulle till stor del kunna ha att göra med att en ung man i ålder 17-25 år under denna 

period testar olika attribut och försöker passa in i den sociala ordningen i samhället. 

Man ser även upp till hjältar på ett helt annat sätt och vill vara som dessa och därför 

kan utstråla självsäkerhet både kroppsligt men också utomkroppsligt. Allt handlar om 

att skapa sig sin identitet och ofta bygger detta då på ett uppvisande av vad man själv 

identifierar som maskulint, vilket då kan utstrålas i självsäkerhet (Harris 1995, s.43f) 
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4.2.5.3 - Karaktärsdrag 3: Aggressivitet 

 
Figur 20 & 21: Andelen fall där mannen visar upp karaktärsdraget ”Aggressivitet” i 

förhållande till plattform och ålder på mannen i reklaminslaget 

Karaktärsdrag nummer tre är ”Aggressivitet”. Återigen så syns ingen skillnad på 

traditionell TV och webb-TV som plattform i figur 20 då båda har 19 % vardera. 

Aggressivitet som karaktärsdrag var på samma sätt som ”Dominans” relativt svår att 

koda och analysera då aggressivitet kan visas på så många olika sätt. Bland annat så 

har män som varit aggressiva fysiskt kodas som detta, men även aggressivitet i ton 

och tal har också kodats med detta karaktärsdrag. 

 

Det man hade kunnat förvänta sig är att aggressivitet hör ihop med dominans (vilket 

också kommer senare i studien). Figur 21 visar dock att de ”Unga vuxna” var den 

åldersgruppen som faktiskt var de mest aggressiva i reklaminslagen med sina 21 %, 

även fast resultaten ändå är väldigt lika varandra. De ”Unga vuxna” hamnade på 

tredje största andel på karaktärsdraget dominans och får alltså här det högsta resultatet 

medan de ”Äldre vuxna” som hade störst andel i karaktärsdraget ”Dominans” 

förvånansvärt hamnar sist i resultatet av detta karaktärsdrag med endast 11 % av 

männen i reklaminslaget. Detta kan ses som motsatsen till det förväntade. Resultatet 

skulle kunna bero på att i åldern där de ”Unga vuxna” räknas in så ökar förväntas man 

ha klara värderingar för vad som är rätt och fel (Harris 1995, s.45). Detta kan göra att 

de som inte följer dessa värderingar och går emot mannen gör att mannen i dessa fall 

blir aggressiv mot de som inte lyder. 
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4.2.5.4 - Karaktärsdrag 4: Auktoritet 

 
Figur 22 & 23: Andelen fall där mannen visar upp karaktärsdraget ”Auktoritet” i 

förhållande till plattform och ålder på mannen i reklaminslaget 

Det fjärde karaktärsdraget i denna studie är ”Auktoritiet”. Även här finns egentligen 

inget nämnvärt att säga om skillnaden mellan traditionell TV och webb-TV i figur 22 

då resultaten är mycket lika. Reklaminslagen på webb-TV uppvisar trots allt 2 % mer 

män som är auktoritära (totalt 24 %) än på traditionell TV (22 %).  

 

Går vi då istället över till jämförelsen mellan åldersgrupperna i figur 23 ser vi återigen 

skillnader mellan dessa. ”De unga” är inte helt oväntat de minst auktoritära med 14 % 

av männen i reklaminslagen, då män i denna ålder har sin inlärningsperiod för hur 

man blir en man och börjar lära sig att bete sig som en (Harris 1995, s.43). Det gör att 

män i ung ålder har svårt att ta den auktoritära rollen i jämförelse med mer mogna 

manliga förebilder. Då ser vi också att de ”Äldre vuxna” är de som visar mest 

auktoritet i reklaminslagen med hela 36 % av männen inom denna kategori. Detta 

beror på den mogenhet som männen i denna ålder har skaffat sig. De har också barn 

som är i samma ålder som ”De unga” (Bolin 2014, s.9) vilket gör att de också krävs 

en auktoritet som fadersfigur och i allmänhet hamnar i den rollen. Noterbart är också 

att ”Seniorerna” inte uppvisar mest auktoritet vilket man skulle kunna anta i och med 

deras ålder, men det visar sig att de ”Äldre vuxna” är de som är ledande inom detta 

karaktärsdrag. Detta kan återigen bero på att ”Seniorerna” förpassas till en passiv roll 

i dessa reklaminslag. 
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4.2.5.5 - Karaktärsdrag 5: Muskulös (fysisk styrka) 

 
Figur 24 & 25: Andelen fall där mannen visar upp karaktärsdraget ”Muskulös (fysisk 

styrka)” i förhållande till plattform och ålder på mannen i reklaminslaget 

Det femte karaktärsdraget är ”Muskulös (fysisk styrka)” och syftar på de män i 

reklaminslagen som tydligt visar upp en vältränad kropp eller som exempelvis är 

elitidrottsman som är snabb på att springa. Som så återkommande i denna resultat del 

av karaktärsdragen så skiljer det avsevärt lite på traditionell TV och webb-TV även 

här i figur 24. I traditionell TV visas fysisk styrka upp av männen i 33 % av 

reklaminslagen medan det i webb-TV är 31 % av inslagen som visar upp detta. 

Noterbart är dock att ”fysisk styrka” tillsammans med karaktärsdraget ”självsäkerhet” 

är de enda karaktärsdragen där traditionell TV har ett högre värde än webb-TV.  

 

Ser vi då istället till åldersgrupperna i figur 25 finns det återigen en tydlig skillnad. 

Främst så ser vi att åldersgruppen ”Seniorer” har överlägset minst män som visar upp 

fysisk styrka vilket skulle kunna anses som ett förväntat resultat fastän man skulle 

kunna tycka att en man i 60 års åldern skulle kunna uppvisa fysisk styrka. Ett annat 

förväntat resultat är att de unga männen visar upp fysisk styrka i 43 % av fallen. ”De 

unga” dominerar denna kategori medan de två äldre åldersgrupperna också visar på en 

hög andel män som visar upp fysisk styrka med de ”Unga vuxna” (37 %) och de 

”Äldre vuxna” (23 %.) Det som också är intressant och noterbart är just det att 

andelen män som uppvisar fysisk styrka sjunker ju äldre mannen i reklaminslaget blir. 

Detta kan bero på att män i äldre åldrar inte behöver hävda sig själva och sin manliga 

identitet på samma sätt som yngre män behöver för att hitta sin manliga identitet 

(Harris 1995, s.43). Det kan då betyda att män i ung ålder visar upp en manlighet 
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genom fysisk styrka på grund av att dessa unga exempelvis har svårt att visa upp 

manlighet och manlig identitet genom något av de andra karaktärsdragen. Så som 

auktoritet exempelvis som vi också såg hade ett väldigt lågt värde hos unga. 
 

4.2.5.6 - Karaktärsdrag 6: Intellekt/förnuft 

 
Figur 26 & 27: Andelen fall där mannen visar upp karaktärsdraget ”Intellekt/förnuft” 

i förhållande till plattform och ålder på mannen i reklaminslaget 

Detta är det sista faktiska manliga karaktärsdraget då det sista syftar på att mannen 

inte visar upp något manligt karaktärsdrag alls. Återigen så finns inte mycket att säga 

i jämförelsen mellan de olika plattformarna som reklaminslagen visas på i figur 26. 

Dock är det ändå relativt förvånande att webb-TV som primärt då är riktat till unga 

tittare har en större andel män som påvisar intellekt och förnuft än vad männen på 

traditionell TV har, detta kan ses som ett resultat som är motsatsen till det förväntade. 

Dock kan det vara så att man i reklam riktad till en yngre generation vill visa upp män 

som påvisar intellekt och förnuft till yngre för att på så sätt även fostra bra förebilder 

även inom reklaminslag på TV (Harris 1995). 

 

Fördelningen mellan de olika åldersgrupperna i figur 27 är återigen platsen där vi får 

se en tydligare skillnad. ”De unga” hamnar inte helt oväntat sist inom detta 

karaktärsdrag (11 %), men vad som återigen är förvånande precis som vid analysen av 

auktoritet är att åldersgruppen ”Seniorer” får ett förhållandevis lågt värde med 25 % 

av männen som påvisar detta manliga karaktärsdrag. Speciellt också för att ”dåtidens 

man” ofta visade upp just intellekt och förnuft som de maskulina karaktärsdragen, 

inget fokus lades på kroppen och det yttre (Moss 2012). Både ”Unga vuxna” och 
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”Äldre vuxna” har fler andel män som visar upp karaktärsdraget i reklaminslagen, där 

”Unga vuxna” toppar med 33 % och har då alltså både högre än båda åldersgrupperna 

som är äldre än denna. Att seniorerna återigen då får ett förhållandevis lågt värde kan 

ju också bero på att man då inte säljer reklam till de som är över 55 års ålder (Bolin 

2011) och därför kan dessa äldre män ofta fungera som en biroll som inte heller visar 

speciellt många manliga karaktärsdrag. Att de ”Unga vuxna” får ett så pass högt värde 

i detta karaktärsdrag kan också bero på att man under denna ålder förväntas ha klara 

värderingar av vad man tycker är rätt och fel (Harris 1995). Det kan då göra att 

männen i detta åldersspann i reklam framställs som förnuftiga och intellektuella. 
 

4.2.5.7 - Karaktärsdrag 7: Inget maskulint karaktärsdrag visas upp 

 
Figur 28 & 29: Andelen fall där mannen inte visar upp något maskulint karaktärsdrag 

alls i förhållande till plattform och ålder på mannen i reklaminslaget 

Slutligen är då det sista karaktärsdraget egentligen inget karaktärsdrag, då det syftar 

på alla de män i reklaminslagen som inte visade upp något manligt karaktärsdrag alls. 

I denna kategori finns alltså de män som syns i reklaminslaget, men som antingen inte 

får utrymme att visa något manligt karaktärsdrag eller som påtagligt saknar en tydlig 

traditionell manlig identitet utifrån ovanstående karaktärsdrag. Traditionell TV och 

webb-TV skiljer återigen inte på sig så avsevärt mycket som vi kan se i figur 28, men 

vad man kan se ändå är att det är 25 % respektive 22 % av alla män i reklaminslagen 

på TV som faktiskt inte visar upp något manligt karaktärsdrag alls vilket kan tyckas 

vara väldigt många. En av fyra män i reklaminslag visar inte alternativt får inte 

utrymme att visa något av ovanstående typiska manliga karaktärsdrag vilket i sig är 

ett resultat som kan ses som motsatsen till det förväntade. Detta kan vara ett tecken på 
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att vi i reklaminslag i på svensk traditionell TV och webb-TV har en ”ny man” (Hall 

et al. 1997) som inte behöver visa upp något maskulint karaktärsdrag för att kunna 

påvisa att han faktiskt är en man. 

 

Vad som också kan ses som motsatsen till det förväntade är att ju äldre mannen i 

reklaminslaget blir (bortsett från att ”Seniorerna” har ett lågt värde) ju mer påvisar 

han inte heller något av de typiska karaktärsdragen, som vi kan se i figur 29. 

Åldersgruppen de ”Äldre vuxna” är de som står för det högsta värdet med hela 36 % 

av männen som inte uppvisar något av dessa manliga attribut, alltså är det denna 

åldersgrupp som visar upp minst antal män med något maskulint karaktärsdrag. Detta 

kan bero på två saker. Det ena kan vara att män i denna ålder återigen är säkra i sin 

maskulinitet och faktiskt inte behöver visa upp något av dragen för att visa att denne 

är en man. Men detta kan också bero på att mannen i denna ålder med största 

sannolikhet har barn, och i flera fall kan visas upp med sin familj där han inte heller 

får utrymme att visa något av dessa drag (Harris 1995). Hade det istället funnits mer 

moderna manliga karaktärsdrag med i studien så som ”Familjefar” exempelvis så 

kanske studien hade sett annorlunda ut och man hade erhållit ett annat resultat. Vi kan 

även se att ”De unga” är den åldersgrupp som visar upp flest män med ett maskulint 

karaktärsdrag, då en ung man endast vid 11 % framställs utan ett maskulint 

karaktärsdrag. Med stor sannolikhet beror detta på att männen i denna ålder måste 

visa upp en manlighet för att bli sedd som en man och försöker därför leva upp till de 

olika manliga idealen som finns (Harris 1995). De är inte trygga i sin manlighet på 

samma sätt som de äldre generationerna kan antas vara. 

 

4.3 Faktoranalys: Maskulina karaktärsdrag 
I detta avsnitt kommer jag att gå igenom ett antal faktoranalyser som kommer belysa 

de maskulina karaktärsdragen satta mot varandra. På så sätt kommer vi kunna se vilka 

karaktärsdrag som hör ihop med vilka och vilka som är varandras motsatser. På så sätt 

kommer man kunna utläsa vilka karaktärsdrag som faktiskt hör till varandra. 
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4.3.1 - Karaktärsdrag med två komponenter 
Rotated Component Matrixa 

 Component 
1 2 

Intellekt/förnuft ,746 -,352 
Auktoritet ,720 ,049 
Självsäkerhet ,688 ,320 
Muskulös (fysisk styrka) -,014 ,770 
Dominans ,435 ,655 
Aggressivitet -,054 ,624 

Tabell 2: Faktoranalys med två komponenter 

I denna faktoranalys finns endast två komponenter utsatta. Med en komponent menas 

att den urskiljer vilka värden som är höga respektive låga mot varandra, så kallade 

PANAS (Positive and Negative Affect scale) (Pallant 2001, s.165). Det högsta värdet 

som varje drag har är där det hör hemma. För att göra det mer konkret så har jag 

fetmarkerat de högsta talen, vilket innebär att just det karaktäristiska maskulina draget 

hör hemma i just den komponenten. De rödfärgade värdena är negativa tal vilket 

innebär att dessa står i motsats till de höga talen. Är ett tal inte negativt men även inte 

det högsta talet kan det till viss mån ha en samhörighet med den komponenten, men 

tillhör ändå den komponent där det högsta värdet finns. Om vi då tittar på komponent 

nummer ett så ser vi att här finns de karaktäristiska maskulina dragen ”Självsäkerhet”, 

”Auktoritet” och ”Intellekt/förnuft”. Dessa tre hör alltså ihop och kan kopplas ihop 

med varandra. Det vill säga att en man i ett reklaminslag som uppvisar självsäkerhet, 

visar sannolikt också upp auktoritet och intellekt/förnuft. Det finns två negativa tal i 

komponent ett även fast dessa är värden väldigt små. Där kan vi se att en person som 

visar aggressivitet och fysisk styrka inte hör samman med drag som självsäkerhet, 

auktoritet och intellekt/förnuft. 

 

Ser vi då istället på komponent nummer två ser vi att de typiska manliga 

karaktäristiska dragen ”Dominans”, ”Aggressivitet” och ”Muskulös” är de värden 

som hör till komponenten. En man som exempelvis uppvisar ett aggressivt beteende i 

reklaminslagen visar då också upp dominans och fysisk styrka. Det ganska förväntade 

vi också ser är att draget ”Intellekt/förnuft” står i starkt negativt motstånd till denna 

komponent vilket betyder att en man som uppvisar något av dragen dominans, 

aggressivitet och fysisk styrka inte sammankopplas med ett intellekt eller förnuft.  
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4.3.2 - Karaktärsdrag med tre komponenter 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabell 3: Faktor analys med tre komponenter 
 

Går vi då istället över till den andra faktoranalysen är variabeln ”Inget maskulint 

karaktärsdrag visas upp” tillagd. Det möjliggör tre komponenter så vi mer tydligt kan 

se vilka som hänger ihop med vilka. Här har jag gjort på samma sätt; fet-markerade är 

de höga värdena, medan de rödfärgade talen är de negativa. Det intressanta är att vi i 

denna faktoranalys får ett ganska skilt resultat. Här ser vi i komponent ett att 

”Självsäkerhet” och ”Muskulös (fysisk styrka)” hänger ihop med varandra, vilket de i 

den förra faktoranalysen inte gjorde, vilket kan bero på att det fanns andra variabler 

som hade ett starkare sammanhang med varandra då. Detta skulle kunna ses som 

ganska givet då en vältränad man oftast är och uppvisar ett självsäkert beteende. Vi 

ser nu också att ”Inget maskulint karaktärsdrag” har sitt högsta negativa värde i denna 

komponent, vilket betyder att en man som visas upp som självsäker och fysiskt stark i 

reklaminslag är så långt ifrån att inte visa några maskulina karaktärsdrag 

överhuvudtaget. Variabeln ”Inget maskulint karaktärsdrag visas upp” har negativa 

värden i alla komponenter eftersom den står i motsats till alla, men har alltså sitt 

högsta negativa värde i komponent ett.  

 

Ser vi istället på komponent två finns ett samband mellan ”Auktoritet” och 

”Intellekt/förnuft”, precis som vi såg i faktoranalys ett. Det blir nu ännu mer tydligt 

att ”Muskulös (fysisk styrka)” inte alls hänger ihop med dessa variabler, och nu ser vi 

även att ett uppvisande av aggressivitet hamnar ännu längre ifrån. Det betyder då att 

en man i reklaminslag som visar upp auktoritet och intellekt/förnuft inte alls kommer 

väldigt långt ifrån att visa upp fysiskt styrka och delvis också aggressivitet. 

 

Rotated Component Matrixa 
 Component 

1 2 3 
Självsäkerhet ,859 ,264 -,027 
Muskulös (fysisk styrka) ,663 -,503 ,269 
Intellekt/förnuft ,262 ,761 -,219 
Auktoritet ,117 ,731 ,385 
Aggressivitet -,002 -,069 ,864 
Dominans ,399 ,106 ,595 
Inget maskulint 
karaktärsdrag visas upp 

-,813 -,257 -,207 
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Den sista komponenten, nummer tre, visar att ”Dominans” och ”Aggressivitet” hör 

väldigt starkt ihop och att dess motpoler blir ”Intellekt/förnuft” och ”Självsäkerhet”. 

Att självsäkerhet blir en motpol kan ses som motsatsen till det förväntade, då man 

skulle kunna anta att en aggressiv man och påvisar någon sorts självsäkerhet, men så 

är inte fallet i denna studie. Att dominans och aggressivitet är starkt sammankopplade 

kan dock ses som ett förväntat resultat då en dominant man också kan ses som 

aggressiv och tvärt om.  

 

5. Sammanfattning och slutsats 
Syftet med denna C-uppsats var att undersöka hur män och maskulinitet framställs till 

olika mediegenerationer, med en förhoppning om att också kunna se skillnader i hur 

män framställs olika i reklam som sänds på traditionell TV kontra webb-TV och 

riktad till olika mediegenerationer. En stadig grund lades fram med tydliga teorier om 

maskulinitet och generation, men även reklam för att kunna genomföra denna analys. 

Analysen i SPSS och resultatet av denna gav flera konkreta exempel på hur män och 

främst maskulinitet framställs till olika mediegenerationer, som även redogjordes för i 

resultat och analysdelen.  

 

5.1 Plattform 

Vad som tydliggjordes snabbt utifrån resultat av studien var att skillnaden mellan de 

olika plattformarna traditionell TV och webb-TV många gånger inte var särskilt stor. 

Anledningen till detta tror jag är för att reklam som visas på webb-TV och traditionell 

TV riktar sig till flera olika mediegenerationer och åldersgrupper oavsett vilken 

målgrupp plattformen webb-TV faktiskt har. Fastän det finns en större andel unga 

som tittar på webb-TV än de äldre åldersgrupperna, så visas ändå reklam även för de 

äldre målgrupperna, och då med män i samma ålder som bärare av och för 

åldersgruppen i reklaminslaget. Den enda analysen där man faktiskt såg en betydande 

skillnad mellan plattformarna var den angående vilken personlighetstyp som mannen i 

reklaminslaget hade i figur 4.  

 

Utifrån resultatet av analysen som gjordes så kan man då säga att hur män och 

maskulinitet framställs i reklaminslag till olika mediegenerationer faktiskt inte skiljer 

sig något avsevärt, i avseendet av vilka som tittar på reklaminslagen, alltså på de olika 
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TV-plattformarna. Detta eftersom det då främst är de yngre generationerna som tittar 

på webb-TV och främst de äldre generationerna som tittar på traditionell TV enligt 

Nordicoms mätning (2013) så är slutsatsen att reklam som riktas mot dessa olika 

mediegenerationer utifrån plattform faktiskt inte skiljer nämnvärt i hur maskulinitet 

och män framställs. Detta var något som faktiskt kunde anses som motsatsen till det 

förväntade, då en större skillnad mellan dessa plattformar kändes som ett regelrätt 

antagande. Detta för att reklam gått mot att mer specifikt rikta sig mot olika 

målgrupper och mediegenerationer, men denna skillnad kan vi alltså inte se i 

reklaminslagen på dessa två svenska TV-plattformar. 

 

Detta resultat kring plattformar kan dock ge en inblick i att den skillnad man inte 

kunde se mellan just plattformarna också visar på att exempelvis unga tar del av och 

exponeras för en bild av en man som är väldigt lik den man som visas för de äldre 

också. Precis som Moss (2012) menar så skapar medierna den sociala normen mer än 

de män som finns runt om kring oss. En äldre man i ett reklaminslag kan då visa och 

”lära” den yngre mannen, alltså tittaren hur en riktig man ska vara. På samma sätt som 

Harris (1995) också menar att vi studerar vår omgivning och de sociala normerna som 

sedan präglar oss och vad en man blir för oss. Reklaminslagen vi ser varje dag blir då 

denna sociala norm som vi sedan rättar oss efter. 

 

5.2 Åldersgrupper 

Det som resultaten av analysen då påvisade angående åldersgrupperna visade en 

avsevärt större skillnad än vad jämförelsen mellan de olika plattformarna hade kunnat 

visa. Det visade sig vara viktigt att ha med denna uppdelning av ålder på mannen i 

reklaminslaget, då det i de flesta fall fungerar så att mannen i reklaminslaget är i 

samma ålder som mannen som reklaminslaget primärt riktar sig till. Som exempel så 

kan man se att de unga representerades av unga skådespelare i reklaminslag riktade 

till unga av den anledning att man också identifierar sig med den som är i 

reklaminslaget. En ung man identifierar sig alltså med en ung man i ett reklaminslag. 

I de flesta fall var det just på detta sätt, utifrån det jag sett under analyserandet av de 

olika reklaminslagen. Det gör att denna åldersuppdelning faktiskt påvisar den skillnad 

som man kunde ha hoppats på att se i jämförelsen mellan plattformarna, men den kan 

man alltså istället se till viss del här. 
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De ”Unga vuxna” och ”Äldre vuxna” tenderade att vara väldigt lika varandra i många 

resultat. Speciellt när fokus låg på hur maskulinitet framställdes genom olika 

karaktärsdrag och personlighetstyper. De följdes åt i majoriteten av fallen och var inte 

alls långt ifrån varandra i procentuella värden på de olika resultatdelarna, och inte 

minst i de olika karaktärsdragen. Åldersgrupperna ”De unga” och ”Seniorer” 

tenderade däremot att vara varandras motpoler vid ett flertal tillfällen, och det var 

mellan dessa som de största skillnaderna faktiskt kunde ses, dock inte i avseendet om 

personlighetstyperna då ”De unga” och ”Seniorer” båda två hade ett högt centrifugalt 

värde. De andra två åldersgrupperna som jag nämnde tidigare ”Unga vuxna” och 

”Äldre vuxna” tenderade att hamna mitt emellan den yngsta och den äldsta 

åldersgruppen vilket gjorde att det nästan alltid fanns två motpoler och två stadiga 

värden mitt emellan dessa.  

 

De unga männen visade oftare upp manliga karaktärsdrag i allmänhet än de andra 

grupperna (89 % av tillfällena) och hade dessutom ofta höga värden på karaktärsdrag 

som inte hade med intellekt/förnuft eller auktoritet att göra, där det istället var de 

”Unga vuxna” och ”Äldre vuxna” var de mest framträdande. Men även gällande 

aggressivitet (figur 20 och 21) så var de ”Unga vuxna” de som visade en lite större 

andel är ”De unga”. Dessa resultat påvisar att de yngre generationerna visade mer 

maskulinitet med sin kropp och yttre attribut än de äldre, vilket speglas i det Mark 

Allister (Moss 2012) menar på att män förr i tiden visade upp maskulinitet med hjälp 

av förnuft och intelligens. Åldersgruppen ”Äldre vuxna” var de som framställdes flest 

gånger utan något maskulint karaktärsdrag där mer än var tredje (36 %) av dem inte 

kunde påvisa något av de sex maskulina karaktärsdragen. Detta har till stor del att 

göra med att män numera kan porträtteras med feminina drag och ändå kunna behålla 

sin maskulinitet och sälja en produkt (MacKinnon 2003) vilket de inte kunnat 

tidigare. Man behöver alltså inte dagens samhälle använda sig av robusta och 

muskulösa män för att påvisa maskulinitet vilket Moss (2012) menar, även fast detta 

fortfarande är väldigt vanligt. Maskulinitet kan istället visas upp som exempelvis 

”familjefar” eller ”omtänksam make” istället för de traditionella karaktärsdragen. 
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5.3 Centripetal kontra centrifugal 

Det mest intressanta i analysen och resultatet ser jag som de korstabeller som 

fokuserade på personlighetstyperna ”centripetal” och ”centrifugal” från Lissie 

Åströms bok ”Fäder och söner” (1990). Här kunde man se de absolut största 

skillnaderna och framförallt de intressanta resultaten. Resultaten stämde dessutom i 

enlighet med många av de teorier jag redogjort för där både Mark Moss (2012) och 

MacKinnon (2003) påvisar att om mannen tas från hemmet, sin familj och sin käresta 

så har denne man större möjlighet att kunna visa upp maskulina karaktärsdrag. 

Resultatet i avsnitt 4.2.2 visade just detta, att en man som visades upp med en kvinna 

hade svårare att visa upp den traditionella centrifugala personlighetstypen, trots att 

man i figur 4 tydligt kunde se att den centrifugala personlighetstypen har en majoritet 

(med 50 % av alla män i reklaminslagen) som utstrålar denna. Precis som MacKinnon 

(2003) menar så behöver mannen avlägsnas från familjen för att kunna uppvisa 

självsäkerhet och så fort han kommer hem till sin familj blir han återigen ointelligent 

och ses som kastrerad. När en man främst visades upp som ensam men även sällskap 

med två kvinnor (se figur 10 och 11) så visade mannen upp ett mycket större 

centrifugalt beteende. Detta betyder alltså att reklaminslag under prime time på 

svensk traditionell linjär TV och bland de populäraste programmen på de stora 

kommersiella webb-TV kanalerna, så stämmer teorierna och främst då Åströms 

(1990) teori i samband med Moss (2012) in på det faktiska resultatet av studierna.  

 

5.4 Slutsats 

Jag har i min uppsats lyckats besvara de frågeställningar som jag valt att utgå från och 

gjort detta med hjälp av de olika teorier som jag tagit avstamp från, alltså hur män och 

maskulinitet framställs i reklam till olika mediegenerationer genom olika TV-

plattformar. Män har svårare att påvisa sin maskulinitet genom olika traditionella 

karaktärsdrag när denne påvisas med en ensam kvinna. Männen är dock mer benägna 

att inta den traditionellt sett manliga personlighetstypen ”centrifugal” i 

reklaminslagen. Uppsatsen visar också på att män agerar väldigt annorlunda från 

varandra i åldersgrupperna, både i hur blick riktas men också hur reklambolag väljer 

att framställa män och maskulinitet olika till de olika generationerna genom hur män i 

de olika åldrarna framställs olika. I detta fall kunde man tydligt se att ”De unga” visar 

upp en större andel tillfällen av uppvisande av maskulina karaktärsdrag än de andra 

åldersgrupperna, där majoriteten fokuserade på ytliga karaktärsdrag såsom fysisk 
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styrka och självsäkerhet. De äldre uppvisade mindre andel män som visade manliga 

karaktärsdrag och tenderade istället att visa upp karaktärsdrag med fokus på 

intellekt/förnuft, auktoritet.  

 

Uppsatsens resultat visar att det inte skiljer sig något nämnvärt mellan de olika TV-

plattformarna vilket i sig var ett förvånande resultat, då de nästan konsekvent 

överensstämde med varandra. Detta gör att majoriteten av resultaten i analysen skulle 

kunna ses som förväntade men det fanns även en del som kunde ses som motsatsen 

till det förväntade. Trots det så kunde de teorier jag redogjort för i början av uppsatsen 

knytas an med resultaten av studien och därför har uppsatsen i sig fyllt sitt syfte och 

besvarat de frågeställningar om hur män och maskulinitet framställs i reklaminslag 

riktad till olika mediegenerationer. Detta resultat som redogjorts för kan också påvisa 

hur dagens ”nya man” (Hall et al. 1997) och dess manlighet och maskulina 

karaktärsdrag visas upp i reklaminslag på dessa två TV-plattformar idag, vilket då kan 

se som vårt nya manliga ideal att sträva efter. 

 

6. Rekommendationer för vidare forskning  
I detta avslutande avsnitt av denna C-uppsats kommer jag att redogöra för vad som 

kunde gjorts annorlunda i denna studie och på så sätt kunnat förhöja studien och 

studiens resultat.  
 

Först och främst, för att göra en mer innehållsrik analys och få ett tydligare resultat så 

borde denna studie haft ett större antal reklaminslag som analysgrund och därmed 

också fler analyserade män. Jag analyserade 190 olika män i olika reklaminslag, 

vilket är en relativt stor andel just för att vara i C-uppsats storlek, men studien skulle 

absolut gynnas av att ha en större mängd material att analysera och på så sätt få ut 

ännu tydligare resultat. Detta beror också på att vissa av resultaten fick relativt låga 

värden i ett antal korstabeller, just för att materialet inte var så stort som man kunnat 

önska.  

 

Studien skulle också, för att kunna vara mer generaliserbar, vara en studie som pågår 

under ett år. Det finns två anledningar till detta. Den första är att reklaminslagen i 

reklampauserna mer eller mindre tog slut. Eftersom ett reklaminslag inte analyserades 
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två gånger så ledde det till att flera reklampauser inte innehöll någon nytt 

reklaminslag att analysera. Den andra anledningen är att studien genomfördes strax 

innan jultid då många utav reklaminslagen också fokuserade på just jul-reklam. Det 

gör att själva innehållet också kan bli problematiskt att generalisera då reklaminslag 

väldigt ofta är säsongsbetonade och kan skilja sig i både utförande, innehåll och 

faktiskt i hur de olika könen uppför sig i olika situationer. Men som sagt, så skulle 

studien gynnas av att både ha ett större material och pågå under en längre tid, men 

detta fanns inte möjlighet att göra under denna C-uppsats. 

 

Utöver detta så skulle ett om-kodande av materialet behöva göras för att få ut 

maximalt av de redan tillgängliga variablerna. Detta skulle då behöva göras genom ett 

omfattande om-kodande av karaktärsdragen. Utifrån faktoranalysen så uppkommer 

två komponenter. För att göra uppsatsen och resultatet mer innehållsrikt och intressant 

så skulle materialet ha behövt kodats om så att alla reklaminslag kunde kodas efter de 

nya komponenterna, då det enligt min vetskap inte går att omvandla komponenterna 

till egna variabler på ett smidigt sätt. Detta hade då skapat ett mer fylligare resultat 

där man kunnat se hur åldersspannen förhåller sig till de olika komponenterna och 

vilka som har samhörighet till vilken av dessa. Detta fanns inte heller tid till på grund 

av tidsbrist under denna C-uppsats men är absolut något som skulle kunna göras i 

framtiden vid en framtida undersökning av detta. 
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