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Sammandrag: 

Denna studie är skriven inom fältet för språkvetenskap med fokus på hur reklamtexter 

använder värderande språk och språkliga strategier för att tilltala en manlig målgrupp, 

och i förlängning förstärka fördomar och heteronormativa värderingar genom språket 

som utgångspunkt. Studien har utgått från kvalitativ innehållsanalys samt diskursanalys för 

att besvara frågeställningarna, och metoden som brukats är närläsning av materialet som 

utgörs av diverse reklamannonser och artiklar ur livsstilsmagasin riktade mot män. Den 

teoretiska bakgrund som använts är genusteori, mediateori och språklig teori i 

kombination, framförallt utifrån etablerade teorier om den konstruerade och hegemoniska 

manligheten. Resultatet av studien är att även om källmaterialet varit alltför begränsat för att  

dra definitiva slutsatser om den manliga reklamvärldens språkbruk i helhet, finns ändå 

tydliga tendenser att skaparna av dessa material använder språkliga strategier baserade på 

normativa värden för att tilltala sin primära konsumentgrupp.   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1 - Inledning 

Språk är mycket mer än bara en förmedlare av ord och information. Språk bildar, skapar 

och formar vår omvärld. Genom språk kan en människa inte bara kommunicera med sin 

omvärld utan också ta emot intryck, reflektioner och impulser; hen kan lära sig men 

också lära ut. Språk som kommer till uttryck i text och bild har under längre tid varit en 

självklar byggsten i det moderna samhället, och möjligen kan det vara minst lika 

självklart att se dessa uttryck som bärare av sociala koder, stereotypiska meddelanden 

och indikationer på vad som anses vara ‘rätt och riktigt’. Vad som uppmuntras och lyfts 

fram som önskvärt i text och språksammanhang berör även föreställningar om manligt 

och kvinnligt - om den konstruerade könstillhörigheten. Eftersom språk bär på en unik 

förmåga att tala direkt till människan är det föga förvånande att slagkraftiga 

formuleringar och snygga språkliga strategier varit populära inom flera fält. Den som lär 

sig att rikta språket och förvandla det till ett övertalningsvapen har mycket att hämta, 

inte minst i en marknadssituation där ekonomiska eller sociala vinster ligger i potten.  

 

Ett sådant fält är onekligen den moderna reklam- och livsstilsmagasinsbransch som 

under senare år formats kring män som favoriserad köpgrupp. Med utländska exempel 

som Old Spice, Men’s Fitness och inhemska svenska aktörer i stil med Café, King 

Magazine och Moore har det skapats en marknad för män att ta till sig information om 

och konsumera det som anses vara typiskt manligt. Språkmässigt väljer ofta annonser 

och artiklar att anspela på kulturellt befästa idéer om vad en man ska eller bör vara (eller 

kanske minst lika relevant, vad mannen inte bör vara). Idén om den stereotypiska 

mannen sprids med andra ord i flera fält på marknaden, olika till formen med ett 

gemensamt slutmål. Reklambranschen reproducerar och cementerar stereotyper om 

manlighet via reklamtext (och bildspråk), samtidigt som livsstilsmagasinens artiklar 

bygger vidare på idén om manlighet som något förverkligande och säljande. Genom 

dessa två kanaler - den ena explicit säljande och slagkraftig, den andra diskursdrivande 

och indoktorerande - används värderingar som anspelar på läsarens fördomar.  

                                                                                                                                              

Den stereotypiska mannen reproduceras textmässigt om och om igen såväl på plakaten i 
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tunnelbanan, TV-reklamen och i livsstilsmagasinen. Målet med denna studie är att 

kartlägga hur de språkliga strategierna kring mytbilden av ‘whisky, läder och svarta 

kläder’ ser ut, och att analysera hur dess värderingar kommer fram. 

1.1 - Syfte och frågeställningar:  

 

Syftet med studien är att undersöka hur språket i reklamannonser och artiklar ur 

livsstilsmagasin skapade för en manlig köpkrets arbetar med språkbruk och teman för 

att anspela på stereotypiska värderingar för att sälja sina budskap. Syftet baseras på att 

det enligt rådande genusteori finns ord och termer vanligt förekommande i såväl reklam 

som tidningsartiklar som är socialt förankrade till de olika könen; samt att dessa 

begrepp används medvetet för att reproducera normer för att skapa intresse och sälja en 

tjänst eller produkt. Texter kommer att analyseras utifrån två olika språkvetenskapliga 

fält för att se om det förekommer värdeladdade ord eller budskap i språket: närmare 

bestämt kvalitativ innehållsanalys och kritisk diskursanalys. Då annonser och artiklar 

skiljer sig något åt i komposition, trots att det slutgiltiga målet kan anses vara liknande 

(att påverka läsare för att sälja en specifik produkt eller generera fortsatt intresse för 

tjänsten) appliceras dessa verktyg i varierande mängd beroende på materialet. 

Frågeställningarna är:  

                                                                                                                                               

• Förekommer det formuleringar i de utvalda annonserna och texterna som 

anspelar på stereotypiska värderingar gentemot män? 

• Hur beskrivs eventuella teman och karaktärer i de utvalda annonserna och 

texterna? 

• Används positiva eller negativa språkliga strategier i materialet för att 

övertyga mottagaren om produktens eller livsstilens värde? 
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1.2 Definition av nyckeltermer: 

Värdeord och värdebegrepp - Definitionen av värdeord och värdebegrepp i denna 

uppsats baseras främst på Hellspong och Ledins beskrivningar av värdeord och 

värderande begrepp som en språklig bro mellan läsare och mottagare (1997, s.28). 

Denna kommunikativa bro konstrueras (medvetet eller omedvetet) med det slutgiltiga 

målet att med språkets hjälp övertyga eller manipulera mottagaren genom att anspela på 

ideal, idéer och värderingar.  Värdeord har således potentialen att användas för att 

påverka läsarens tankar, idéer och i slutändan handlingar. Värdeord kan delas in i 

positiva och negativa kategorier. Denna studie fokuserar på förekomsten av positiva 

värdeord och det textmässiga budskapet som går att tolka utifrån dem (att budskapet är 

säljande och på vilket sätt), men i de fall negativa värdeord förekommer och är av 

relevans specificeras detta i texten. 

Reklamtext - Som reklamtext menas den text som producerats enligt syftet att 

marknadsföra eller sälja en produkt. Definitionen baseras i stort på Björkvalls 

samlingsbegrepp för reklam som en medveten textmässig strategi att måla något i 

idealiska färger som tilltalar en målgrupp med syftet att köpa (2003, s.42). Enligt 

Björkvall kan reklamtext sälja ideal och få dem att verka självklara. Därmed bär 

framgångsrik reklamtext på en inneboende makt som kan få budskapet att framstå som 

givet och sanningsenligt för läsaren. Denna självklarhet, denna vassa 

’övertalningsförmåga’ som reklamen och till del livsstilsmagasinen har finslipat, strävar 

mot att översätta textverktyg i handling. Handlingens slutmål är så kallad konvertering: 

att förvandla betraktaren av budskapet till konsument. Eftersom reklam och 

livsstilsmagasin textmässigt går i en gemensam riktning - reklamen som leverantör av 

språkliga formuleringar där målet är att sälja specifika produkter, och 

livsstilsmagasinens artiklar (med eller utan förekomst av explicit reklam) som 

leverantör av formuleringar som ämnar sälja magasinets idé och koncept så att läsaren 

behåller intresse - buntas därför annonser och livsstilsmagasin definitionsmässigt ihop i 

denna studie under den gemensamma nämnaren reklamtext. Då det förekommer 

anledning att separera dessa begrepp kommer de dock att presenteras var för sig. 

�6



Språklig strategi - Med språklig strategi menas i denna studie ett medvetet och aktivt 

språkbruk där författaren applicerat sina kunskaper för att få fram ett taktiskt budskap. 

En språklig strategi är den process där författaren, genom val och handling, väljer att 

formulera sig på ett sätt som passar det mål som textens syfte kan antas bära på. 

Språkliga strategier kan alltså anta många former och användas på varierande sätt, men 

används här främst som en term att beskriva de strategier som Fagerström & Nilsson 

(2008, s. 25) kartlagt i sina studier av hur media, journalister och reklambyråer vinklar 

och producerar texter för att nå ut till på förhand utvalda läsare och grupper i samhället. 

2. Teori och tidigare forskning 

2.1 - Teoretisk översikt 

Reklamtexter är vanligare än någonsin, och det är en trend som knappast kommer att 

dala under överskådlig framtid. Språkligt riktade texter i form av annonser och 

livsstilsmagasin är på många sätt så självklara att en majoritet av invånare i det svenska 

samhället knappast kan undgå dess spridningskraft. Dessa chanser ökar naturligtvis i 

sammanhang där television, radio, internet, smartphones, tidningar, skyltar och 

informationsblad är vanligt förekommande, inte minst hos en yngre generation. Att 

reklamtext som studiefält varit populärt är knappast en slump; få branscher har trots allt 

ett jämförbart intresse av att följa upp hur de emotionella och intellektuella strategierna 

fungerar på olika målgrupper. Samtidigt finns ett allmänintresse i att veta hur den strida 

ström av text som produceras och levereras har för påverkan på samhället, kanske 

särskilt när dessa övertygande budskap ämnar att stärka normer och traditioner. 

En sådan gren inom forskningsfältet för reklamtext, magasinens artiklar och adverts 

(den engelska samlingsterminologin som vanligen används) har fokuserat på hur den 

innehållsanalytiska och semiotiska tolkningen för dessa budskap i relation till genus och 

könsroller ser ut - det vill säga hur språk i reklamtext specifikt riktad mot män eller 

kvinnor fungerar och tolkas. Detta forskningsfält bygger broar över flera områden, 

varpå de viktigaste är genusteori, reklamteori, semiotik, innehållsanalys och kritisk 

diskursanalys. Fältet arbetar med den grundläggande basen att kön är socialt 
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konstruerat, och att genus existerar inom samhälleliga konstruktioner där olika 

egenskaper och värderingar tilldelas män och kvinnor respektive. I relation till reklam 

och artiklar ur livsstilsmagasin, där syftet är att anspela på ett framförallt emotionellt 

och undermedvetet ’självklart’ plan med språk och text, kan genus användas som ett 

högst effektivt övertalningsverktyg. Genom att spela på rätt strängar kan en genusriktad 

reklamtext beröra mottagarens identitet (såväl den biologiska som mentala) och skapa 

en känsla av behov: mottagaren upplever att det är nödvändigt att följa budskapet för att 

vara delaktig i den kollektiva rollen. 

 

2.2 - Den språkligt konstruerade manligheten 

I The semiotic construction of masculinity and affect: a multimodal analysis of media 

texts av Pimenta och Natividade beskrivs mansrollen i media utifrån genusteoretiska 

begrepp. Kön är något som konstitueras i och av samhället, i samband den rådande 

kulturen, snarare än strikt biologi eller naturens lagar (2013, s. 177). Dessa 

konstitutioner har granskats och analyserats inom den akademiska genusteorin, varav en 

studiemässigt hållbar definition av den manliga konstruktionen är möjlig att få fram. 

Pimenta och Natividade väljer att benämna dessa kulturellt förankrade egenskaper som 

en samlad maskulinitet. Maskuliniteten i detta avseende blir med andra ord samhällets 

samlade bild av vad som, utifrån en klichéartad traditionell form, kan utgöra det typiskt 

manliga. 

Denna maskulinitet skapas enligt Pimenta och Natividade på framförallt tre plan: roller 

(roles), kapacitet (performances) och manus (scripts). Tre element som i kombination 

utövar kulturell påtryckning mot män som målgrupp för att tänka, känna och agera 

utifrån ett bestämt ramverk. Rollmässigt handlar det om att skapa en plats inom 

konstruktionen med handlingar och beteenden som är uppmuntrade eller bestraffande 

(vara stark <-> inte svag alt. vara aktiv <-> inte passiv). Kapacitetsmässigt förstärks 

tanken om det maskulina som en grogrund för aktivt och framgångsrikt beteende: att 

göra, att vara, att utföra handling och att uppnå. Med manus menas den osynliga 

kulturella kod som skapas för sociala situationer och som deltagare av gruppen 

förväntas följa för att inte vara avvikande. Dessa begrepp formar i sin helhet den 
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övergripande definitionen av det konstruerade maskulina, enligt Pimenta och Natividade 

om sin egen modell: 

 It is best understood as the process of socialization of men and women. Since   

 childhood, men ́s socialization in familial, educational, religious and cultural   

 institutions is based on the configuration of a strong, self-assured, competitive   

 being seen as a winner most of the time. in order to materialize this shaping of   

 masculine emotions a pattern of behaviour becomes essential: never cry, show   

 weakness, fear or insecurity. (2013, s. 178) 

För denna studie är den språkmässiga definitionen av maskulinitet inom media av 

största vikt. De ovan nämnda kategorierna av stereotypiskt manlig kultur kommer 

därför att tolkas i relation till textmaterialet, mer specifikt de utvalda annonserna och 

artiklarna. För analysen är det alltså bara av intresse att se till huruvida det språk som 

används faller inom ramarna för denna maskulinitet, och om den övergripande 

språkbilden i annonserna innehåller de värderingar som eftersöks. 

2. 3 - Genus i anknytning till reklamspråk 

För att kunna orientera och söka efter dessa språkliga fenomen, krävs dock en 

grundligare förståelse för hur kön och genus anknyter till reklamtext i media. I 

Handbook of visual analysis påpekar Bell att reklamtext skapas med tanken att etablera 

en inbjudan till läsaren (2001, s. 29). Denna inbjudan skapas för att bilda en relation 

med läsaren och, på ett nästan intimt plan, få läsaren att leva sig in i reklamen så att en 

känsla av ägande och deltagande infinner sig. När framgångsrik reklam lyckas i 

uppdraget att införliva läsaren i budskapet, och göra budskapet till en del av läsarens 

identitet, skapas alltså ett utbyte som överskrider den enkla läsningen. Tolkningen av 

materialet - reklamens information - har blivit känslomässigt laddad. Processen är 

komplicerad och svår att undgå delvis för att den också är auktoritär. Läsaren ser sällan 

eller aldrig vem som skapat reklamen, och stöter på den i auktoritära, officiella och 

allmänna sammanhang.  
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Känslan av att bli tilltalad av en ansiktslös maktfaktor (så som ett stort företag, en 

rörelse eller ett politiskt parti) lämnar läsaren i den bortre änden av en en kommunikativ 

återvändsgränd;  reklamens budskap i text har blivit envägskommunikation, där kritiskt 

tänkande och dialog med källan inte längre kan ske. Det är i dessa snäva utrymmen som 

det textmässiga budskapet levereras rakt ut mot läsaren, inte sällan med väl tilltänkta 

och laddade formuleringar som ämnar skapa en den ovan beskrivna känslan av 

tillhörighet, men också grupptryck och press utifrån normer och värderingar. Det är 

genom gruppkänsla och tillhörighet som reklamen i stort skapar det behov som ämnar 

leda till konsumtion: att köpa för att tillhöra. Om denna textmässiga övertalning skriver 

Fagerström & Nilsson i Genus, medier och masskultur, där det påpekas att reklamens 

texter och bilder återspeglar gällande värderingar och normer i ett växelspel: skaparna 

av reklamen producerar reklam som är normbaserad, varpå konsumenten köper såväl 

produkten som normerna (2008, s. 45).  

Framgångsrik reklam är alltså medveten om samhällets etablerade normer och använder 

dem för att nå fram till konsumenten, genom att anspela på kända fenomen och delade 

referensramar. Samtidigt som reklamen återspeglar övergripande värderingar kan den 

också på detta sätt befästa och, ibland, till och med skapa nya ideal. Med massmedia 

som ideologiskt galleri och reklamannonser som individuella tavlor kan alltså branschen 

beskrivas som ett idémässigt vernissage, om än utan ost & kex (om det inte finns en 

annons för det). Eftersom målet är att nå ut till så många besökare som möjligt på 

‘visningen’ blir inte sällan budskapen stereotypa. Dessa fördomar och stereotyper är 

enligt Fagerström & Nilsson i mångt och mycket medvetna val från reklambyråns sida: 

att påkalla uppmärksamhet i första hand, och association i andra hand, är en beprövad 

och etablerad taktik (2008, s. 50).  

Detta blir särskilt märkbart i fråga om genus och kön, då den mänskliga kroppen inte 

bara är extremt lätt att relatera till utan också tätt sammankopplad till sexualitet, sex, 

sociala band, makt och värde. Reklamens bilder och inte minst den text som ofta utgör 

informationsbärare väljer alltså budskap som är kännbara och psykologiskt laddade för 

att få maximal effekt och, inte minst, att synas i ett mediasamhälle där tävlan om 

konsumentens begränsade uppmärksamhet utan dramatisk överdrift kan liknas vid 
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krigsföring. Kampen om konsumenternas plånböcker har liknats av psykologen Petrell, 

via Fagertröm & Nilsson, vid en ideologibärande socialiserande faktor, där poängen är 

att den symbolik i bild och text som används skapas för att socialisera in konsumenten i 

ett politiskt och ideologiskt laddat värderingssystem (2008, s. 52). Reklamens kapacitet 

att bilda en slags omvärldskompass för gemene man bör alltså inte underskattas; särskilt 

i en tidsålder då trenden pekar mot att media (med tillhörande metaforiska krigsföring 

av reklamspråk) konsumeras i allt större utsträckning och i fler format än andra former 

av allmänbildande speglar så som böcker, magasin, konst och kritisk forskning. 

2. 4 - Den hegemoniska manligheten i text 

Att reklamspråkets värderingar och normer utger sig för att beskriva och återspegla kön 

är svårt att undkomma. Inom genusteori och akademiska studier där man betraktat kön 

som en del av reklamens värdegrund har det sedan länge varit känt att män och kvinnor 

porträtteras på olika sätt. Fagerström & Nilsson påpekar att redan 1979 kunde 

socialantropologen Erving Goffman i den omfattande studien Gender Advertisments 

konstatera att genus konstrueras genom reklamtext och bilder (2008, s. 55). Denna 

konstruktion riktas naturligtvis mot såväl män som kvinnor (och potentiellt sett, även 

om det är ovanligare, mot andra könstillhörigheter och identifikationer). Eftersom målet 

med denna studie är att analysera reklamspråket i relation till hur det riktas mot män, 

och de språkliga strategier som eventuellt kan förekomma, blir det relevant att nämna 

vad det teoretiska fältet har sagt om den konstruerade manligheten och reklam. Enligt 

Raewyn Connell problematiseras diskursen om denna manlighet delvis för att det inte 

existerar en enda tolkning av begreppet, det vill säga att alla som identifierar sig som 

män inte är likadana, eller har samma tolkning av vad det är för värdegrund som 

representerar deras kön. Samtidigt menar Connell i publikationen Hegemonic 

masculinity - rethinking the concept att det existerar en konstruerad idealmanlighet, den 

hegemoniska maskulinteten, som i stora drag påminner om Pimenta & Natividades 

modell. Den hegemoniska maskuliniteten är den vita västerländska idealbilden över hur 

en man bör se ut, föra sig, uppträda, agera och äga - en idé skapad utifrån kulturella 

sociala koder och förverkligad i någon mån av typiska manliga ikoner, så som Brad Pitt: 
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vit, biologisk man, heterosexuell, attraktiv, vältränad, framgångsrik, familjefar (2005, s. 

12). 

Den hegemoniska maskuliniteten och dess ideal har starka rötter i reklam- och 

livsstilsmagasinsvärlden. Idealmannen återskapas i bild och text som en ikon, gestaltad 

av olika kroppar och språkliga budskap, men med återkommande gemensamma 

nämnare. Det är genom att åberopa och upprepa dessa kulturella ideal som reklam riktat 

mot män ämnar etablera den livsviktiga kontakt som branschen lever på. 

2. 5 - Innehållsanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen som används i denna studie baseras på Boréus & 

Bergströms tankar och modeller i Textens mening och makt - Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Boréus och Bergström fastslår att 

metodiken bakom kvalitativ innehållsanalys, särskilt manuell sådan, kan vara särskilt 

användbar i analys av texter där förekomsten av ord, begrepp, uttryck eller 

underliggande meningar är av stor vikt (2012, s. 50). Kvalitativ innehållsanalys, oavsett 

om den är strikt kvalitativ eller innefattar mindre betydande kvantitativa moment, kan 

vara lämplig för att belysa själva innebördsaspekten: vad texten försöker att säga. Även 

interpersonella aspekter i texten kan nås på detta sätt, det vill säga hur texten är 

konstruerad för att tala till en mottagare (är språket och formuleringarna befallande, 

vädjande eller frågande?). Innehållsanalysen beskrivs som en något mer koncentrerad 

underkategori till den breda och öppna diskursanalysen. Genom att antingen välja en 

strikt kvantitativ eller kvalitativ metod, eller en kombination av dessa, kan material 

analyseras med fokus på vad innehållet försöker att berätta - en väg som automatiskt 

innebär ett särskilt tolkningsutrymme.  

Genom att etablera kodscheman tar innehållsanalysen ett steg närmare en stabil grund 

för undersökning av materialet, det vill säga att utifrån en fast mall med särskilda 

nyckeltermer genomsöka texten för att få utslag och resultat för en vidare diskussion. 

Eftersom kodschemat, särskilt i en kvalitativ innehållsanalys, måste göra ett urval av 

vilka kodord som skall eftersökas (det går rimligen inte att arbeta med ett för stort antal 
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ord, eller för den delen ‘alla’ möjliga ord i en viss given kontext) involverar resultatet 

oftast ett visst tolkningsutrymme. Liksom påpekas av Boréus och Bergström är inte 

sällan en stor del av innehållet och budskapet underförstått och kommunicerat på fler 

nivåer än den strikt bokstavliga eller lexikala (2012, s. 52). Detta blir än mer relevant i 

texter och innehåll vars budskap är samhälleliga och politiska. Om innehållsanalysen 

och kodschemat hänger upp sig vid formeln (exakt kodord -> exakt motsvarande ord i 

källmaterial = träff) i kodschemat utan att se till kontext eller mening förloras en stor 

del av innehållsanalysens potential. Det är således i kombinationen av flera nivåer som 

innehållsanalysens kraft att analysera och tolka framträder. 

2. 6 - Kritisk Diskursanalys 

Trots att innehållsanalys ligger till grund för detaljarbetet i denna studie kopplas kritisk 

diskursanalys (Creative Discourse Analysis) eller CAD in där det är relevant för att i 

kombination med innehållsanalys och övrig teoretisk översikt kunna dra slutsatser ur ett 

bredare perspektiv. Den diskursanalytiska grunden utgörs framförallt av James Paul 

Gees teorier, varav särskild vikt har lagts på metodiken bakom det så kallade ‘fill in 

tool’-verktyget, samt Gees resonemang kring social situated identities, eller socialt 

situationsbaserade identiteter (2006, s. 22 - 23). Gee står här för en relativt öppen och 

bred tolkning kring vad den kritiska diskursanalytikens verktyg kan dra ur ett 

källmaterial: med särskilt fokus på vem inom diskursen som producerar text och tal (det 

vill säga avsändaren, den som riktar språk), vad denne gör när den skriver eller talar och 

inte minst vilka som tar emot materialet och tolkar. 

De två verktygen kan med fördel användas parallellt. Där socialt situationsbaserad 

identitet är idén om att varje mindre del av ett större material (i fallet för den här studien 

ord, meningar och formuleringar av reklamtext) bär på särskilda laddade meningar 

beroende på vem som sagt vad, var, när och varför fungerar istället fill-in tools som en 

väg att dra ut det implicita, dolda eller underförstådda i materialet. Genom att undersöka 

en reklamtext från perspektiven om den socialt situationsbaserade identiteten - oavsett 

om detta perspektiv ligger på en makro- eller mikronivå, det vill säga från en större 
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avsändare till en mindre eller mellan enskilda individer - kan en förståelse uppstå för 

vad texten bär på för teman och hur dessa försöker förmedla ett budskap. Samtidigt är 

det föga förvånande att en text vars syfte är att påverka inte alltid formuleras på ett 

uppenbart övertalande vis: retoriken i en reklamtext som åberopar traditioner, fördomar 

och anspelningar kan alltså behöva kompletteras med underliggande mening för att få 

fram den verkliga kontexten i ljuset. Det är på detta sätt som fill-in tools blir av värde 

för studien; som ett verktyg för att brygga gapet mellan det skrivna ordet och intrycket 

det skapar (2011, s. 11 - 13). 
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3. METOD 

3.1 - Metodval och genomförande: 

Metoden som används för att försöka besvara frågeställningarna är framförallt en 

kvalitativ innehållsanalys av materialet. Texterna i annonserna och livsstilsmagasinens 

artiklar kommer att tolkas utifrån etablerad teori om reklamspråk och värderingar i 

relation till genus, samtidigt som en övergripande tolkning sker med hjälp av kritisk 

diskursanalys för att kunna dra slutsatser om resultatet i ett större vetenskapligare 

sammanhang. Först och främst kommer en referensram av värdebegrepp  etableras 

utifrån Pimenta & Natividades modell av den konstruerade manligheten samt Connells 

tankar om det hegemoniska mansidealet. Denna referensram blir modellen, själva 

kodschemat, som ligger till grund för innehållsanalysen av reklamtexterna. Genom att 

jämföra texternas innehåll mot modellen och kodschemat kan värdeord och 

genuskopplade budskap möjligen framträda. 

Utöver detta tolkas texternas övergripande tema och innehåll genom kritisk 

diskursanalys, för att komplettera eventuella värdeord och budskap så att en helhetsbild 

kan framträda. Motiveringen bakom att använda två verktyg för att granska texterna på 

detalj- och helhetsnivå är att den teoretiska grunden för såväl innehållsanalys som 

kritisk diskursanalys är tämligen öppen; stora delar av analysen och resultatet blir därav 

tolkning av text i breda penseldrag. En komplettering uppstår således i sambandet 

mellan innehållsanalysens detaljobservationer av ord och värderingar och den kritiska 

diskursanalysens övergripande tankar om teman och vad språket kan berätta utifrån ett 

samhälleligt och socialt perspektiv. 

Tydliga värdeord eller stereotypiska formuleringar i en reklamtext kan tyda på att 

språket bär på en medveten språklig strategi för att sälja produkten mot en manlig 

marknad. På liknande sätt kan det samlade budskapet i reklamtexten vittna om 

medvetna val i utformningen av språket, för att genom anspelande beskrivningar, 

positiva uppmuntringar eller polarisering av positivt och negativt sälja en idé, en 

produkt eller att rekrytera trogna läsare. 
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3.2 - Material och urval: 

Som material för undersökningen har totalt fem texter valts ut inom fältet för 

reklamannonser och livsstilsmagasin för män. Dessa fördelas om två annonser och tre 

artiklar från livsstilsmagasin. Så långt som möjligt har materialet hämtats från olika 

källor, för att få en så stor spridning som möjligt. Den gemensamma nämnaren för såväl 

annonserna som artiklarna är att de påvisar någon form av tydlig språklig (och/eller 

bildlig) riktning mot en manlig konsumentgrupp, alltså att annonsen eller artikeln har 

producerats med framförallt män som mottagare.  

Antalet annonser och artiklar har tagits fram i förhållande till vad som är hanterbart för 

en undersökning av denna nivå, där målet inte är att hantera stora mängder kvantitativ 

data. Vidare avgränsning har skett för att inte involvera för många potentiella fält inom 

text riktad till män som fokusgrupp så som litteratur, övriga tidningar och magasin, 

nyheter eller dagstidningsmaterial; till fördel för att fokusera på de texter som kan antas 

vara primärt uppmuntrande, säljande och manande till handling. 

3.3 - Kritik av metod och urval: 

Materialet är begränsat i två aspekter - dels är de individuella annonserna och artiklarna 

få till antalet (fem stycken), dels berörs endast två fält i studien: reklamtext som uttrycks 

i annonser och reklamtext som uttrycks i livsstilsmagasinens artiklar. Dessa har 

dessutom valts ut på grund av deras närliggande kontext och språkliga släktskap, vilket i 

sig kan betraktas som en svaghet. Studien kan med materialet och metoden som finns 

till grund endast ge fingervisningar om hur det förhåller sig med värderingar och 

språkliga strategier inom texter som formulerats för att på ett eller annat sätt påverka 

män. Det är inte rimligt att med ett fåtal nedslag under en koncentrerad tidsperiod dra 

vattentäta slutsatser om marknadens läge som helhet, och huruvida problematiken med 

stereotyper och värderingar ur ett genusperspektiv är något som sker över alla fronter. 

Genom ett större urval i fler kategorier vad gäller material, möjligen i jämförelse med 

liknande reklamtext riktad mot kvinnor alt. unisex skulle tydligare slutsatser kunna 
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framträda i en jämförelse, och därmed belysa värderingar inom reklamtext ur en större 

helhet. 

3.4 - Etiska aspekter: 

I en undersökning som behandlar värderingar i förhållande till människors identitet 

krävs noga överväganden, och en medvetenhet om det egna förhållningssättet till 

stereotyper, fördomar och normer. Även i fråga om språkvetenskapliga undersökningar 

behövs en insyn i de personliga värderingar, politiska åsikter och tolkningsramar som 

kan ligga bakom. Objektivitet bör eftersträvas i högsta möjliga mån. Eftersom forskning 

som åberopar rådande genusteori bidrar till vår uppfattning och tolkning om könen kan 

akademiskt arbete inom detta fält vara direkt och indirekt normbildande. En studie av 

denna typ, om än på blygsam nivå, är likväl bidragande till den språkvetenskap som 

delvis är med och skapar etiketter på vad som anses som manligt och kvinnligt. 

Det är viktigt att understryka att när dessa etiketter om manligt och kvinnligt, om 

maskulint och feminint, används i såväl denna gren av språkvetenskapliga studier i stort 

som i den här undersökningen rör det sig också om just detta: etiketter, inte sällan i brist 

på bättre terminologi. Studien arbetar liksom övrig inkopplad forskning under 

antagandet att kön är en social produkt som skapas i kollektiv och av individen, och att 

manlig såväl som kvinnligt är betydligt mer ett resultat av våra socialiserade värderingar 

och normer snarare än förutbestämda biologiska faktorer. Målet med studien är delvis 

att problematisera dessa konstruktioner, här särskilt i fråga om stereotypisk manlighet 

och språk, och att möjligen tillägga något i den diskurs som förs om dessa 

uppfattningar.  

4 - Analys och resultat 

Analysen av reklamspråket i de annonser och artiklar som har valts ut sker tidigare 

nämnts genom delvis innehållsanalytisk och delvis diskursanalytisk synvinkel. 

Inledningsvis granskas varje annons, med fokus på formuleringar, teman och värdeord/

värdebegrepp i reklamspråket. I analysen kommer särskilda nyckelvärderingar baserade 
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på den konstruerade maskuliniteten och den hegemoniska manligheten att eftersökas, 

som ett sätt att söka fram relevanta data. Som påpekas av Connell är dessa värderingar 

skiftande och ibland svåra att greppa (2005, s. 12), därför kommer studien att utgå från 

ett västerländskt perspektiv av den hegemoniska maskuliniteten, inte minst då materialet 

kommer från den svenska marknaden och undersökningen ämnar säga något om 

dagsläget. Den konstruerade manligheten blir alltså tillsammans med Connells tankar 

den modell som reklamspråket ställs mot, utifrån ett språkvetenskapligt svenskt 

perspektiv. 

För att göra detta nät mer överskådligt presenteras här några av de värdebegrepp som 

utifrån Connells idealtankar och Pimenta & Natividades konstruerade manlighet (om 

roller, kapacitet och manus) anses som särskilt viktiga: 

�18

Kodschema för reklamtext Kraftyoghurt

/För män, av män/

/Kraftyoghurtens/

/sedan tiden för de gamla grekerna har magmuskler representerat dedikation, 

styrka, kraft och framgång/

/Det är därför vi motiverar och hörsammar strävan efter en hälsosam kropp, 

och vi hjälper dagens aktiva män att möta de näringsmässiga behoven utan 

att offra hälsa, prestation eller smak./

/… kan hjälpa manlig fertilitet genom att öka kvaliteten på en mans sperma/

Antal identifierade värdebegrepp: 12



Modellens värdebegrepp kräver också sina tolkningar. Även om studien är fokuserad på 

strategier och värdering i reklamspråk innebär inte detta att varje annons eller artikel 

nödvändigtvis kommer presentera exakta citat av ovan nämnda begrepp och att, om så 

inte är fallet, att resultaten bör ignoreras. Istället används innehållsanalytiska verktyg för 

att se till om värderingarna framgår i budskapet, delvis som helhet (vad är det 

övergripande budskapet?) men också i fråga om specifika ord, meningar eller 

formuleringar av stycken där det är relevant (innehåller annonsen särskilda värderingar, 

genusord eller strategier?). Det är viktigt för studien att även underliggande budskap 

och implicita budskap fångas upp, annars riskerar helheten att gå förlorad i en jakt på 

bokstavliga nyckeltermer. 

De kodscheman som etableras och används i analysen av varje reklamtext är alltså 

baserat på värdebegreppen ovan. När ett värdebegrepp påträffats, antingen bokstavligt 

(som i fråga om benämningen av ordet ‘man’ i den betydelsen att det refererar till män 

eller manlighet) eller tolkningsmässigt utifrån kontexten eller enskilda formuleringar 

(som exempelvis ‘vi män gråter inte’ i den bemärkelse att ‘vi män’ kan tolkas stå för 

grupptillhörighet och ‘gråter inte’ står för icke-emotionellt agerande och kontroll) 

specificeras detta i kodschemat ovan varje reklamtext. För sammanhangets skull skrivs 

det stycke eller den mening där värderingen påträffats ut i helhet, med vissa 

avgränsningar för längre partier, och de enskilda värdebegreppen som tolkas markeras 

med fetstil. För att lättare separera texten i källmaterialet mot texten i studien placeras 

citat från källan mellan snedstreck och i kursiv stil, /som i detta exempel/. 

CONNELL ROLLER KAPACITET MANUS

Man Stark Framgång Kontroll

Vit Aktiv Vinna Icke-emotionell

Heterosexuell Agerande Erövra Grupptillhörighet

Attraktiv Ansvarsfull Utföra

Vältränad Ägande Överdrift

Prestation

Faderskap
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4. 1 - Analys av annons Kraftyoghurt 

Reklamtexten benämns med titeln Kraftyoghurt och figurerade på nätet under maj månad 

2015 (se bilaga 1 för länk och annonsen i fullstor skala).  

Reklamspråket i annonsen inleder med huvudrubriken /för män, av män/. Rubriken är 

en kort mening, inte mer än fyra enskilda ord, men hänvisar i dubbel bemärkelse till den 

målgrupp som avses. Grupptillhörighet markeras enligt Pimenta & Natividades modell i 

fråga om manus: produkten beskrivs som implicit tillverkad för en manlig köpkrets av 

en manlig producentkedja. Vidare sker sammansättning av orden yoghurt och kraft, /

kraftyoghurt/, substantiv som i kombination agerar tongivande till produktens 

maskulina kvalitet (där yoghurt som substantiv innehar neutral mening innan 

sammansättningen sker).  

Flertalet värderingar uppstår: kraft, dedikation, styrka och framgång nämns i annonsens 

femte mening i förhållande till magmuskler; något produkten skall hjälpa konsumenten 

att uppnå. Kraft och styrka kan tematiskt tolkas på flera platser i modellen: delvis under 

Connells idealprincip om en vältränad och stark fysik, men också i fråga om Pimenta & 
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Kodschema för reklamtext Boka som en man

/Boka som en man/

/(… eller hur man lägger ner minimalt med arbete och sen tar åt sig äran 

för ett bra arrangemang.)/

/Sju av tio konferensbokare är kvinnor. Det är ingen tillfällighet. Kvinnor 

har bättre framförhållning och lägger mer omsorg om detaljerna. Män 

väljer ofta en enklare väg. De hoppar över planeringen, ringer i sista 

minuten och delegerar så mycket som möjligt. Ska man komma undan med 

ett sådant beteende måste man ha en hårt arbetande partner - som Svenska 

Mässan / Gothia Towers. Vi vet hur man ordnar ett bra möte på kort varsel /

Antal identifierade värdebegrepp: 9



Natividades konstruerade mansroller. Dedikation och framgång fasar in i modellen 

under kapacitet, då detta är attribut (att vara dedikerad) och process (att uppnå 

framgång) snarare än del av den konstruerade manlighetens roll eller manus.  

Återigen sker en koppling av grupptillhörighet i nästa mening: /Det är därför vi 

motiverar och hörsammar strävan efter en hälsosam kropp, och vi hjälper dagens aktiva 

män att möta de näringsmässiga behoven utan att offra hälsa, prestation eller smak./, 

där reklamspråkets röst tilltalar inte bara män som grupp utan även i fråga om kapacitet; 

aktiva män. Meningskonstruktionen ämnar att förmedla en gemensam strävan och 

assistans i det förmodade (uppmuntrade) arbetet; att bli del av den konstruerade och 

hegemoniska manligheten. /dagens aktiva män/ är gruppkontext i budskapet, i enlighet 

med Gees diskursanalytiska tankar om socialt situationsbaserade identiteter (2006, s. 

23). Intressant nog införlivas den manliga fertiliteten i stycket /… kan hjälpa manlig 

fertilitet genom att öka kvaliteten på en mans sperma/, en koppling till Connells 

idealperspektiv på den hegemoniska mannen som kapabel till faderskap och effektiv 

fertilitet. 
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4. 2 - Analys av annons Boka som en man 

Reklamtext två benämns med titeln Boka som en man (se bilaga 2 i slutet av studien för 

annonsen i fullstor skala). 

Denna reklamtext är Svenska Mässan som tillsammans med hotelltjänsten Gothia 

Towers lanserade kampanjen /Boka som en man/ för sina konferenstjänster. Rubrikens 

konstruktion med verb som utgångspunkt och uppmaning i handling liknande objektet 

(man) kan utläsas som en genuskopplad uppmaning; att upphöja ett kön till antingen 

den positiva eller negativa värderingsmallen, i enlighet med Nilsson & Fagerströms 

tankar. Direkt i nästa stycke tar reklamspråket en tvär vändning; från en uppmanande 

socialiserande tematik till en parodierande och nästintill tuktande: /(… eller hur man 
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Kodschema för reklamtext Därför går män till överdrift

/När en man väl intresserar sig för något övergår det hela snart till 

besatthet. Men är vår instinkt att ta allting till sin yttersta gräns 

verkligen något att hånskratta åt – eller det som faktiskt driver världen 

framåt?/

/Nu kanske du tycker att Ragnars tilltag är ett exempel på att 

utsuddningen mellan könen gått alldeles för långt. Men tvärtom, det 

Ragnar gör är snarare något oerhört manligt/

/Ragnar gör bara det män i alla tider har gjort: han får en idé och går 

sedan till groteska överdrifter för att genomföra den/

/Vi kanske lever i ett modernt samhälle, men gamla dagars manliga 

arketyper – krigaren, upptäckaren, statsmannen, familjefadern, 

ensamvargen och gentlemannen – lever fortfarande kvar inne i vårt 

undermedvetna/

 /Består inte egentligen äkta modern manlighet i att inspireras av de 

goda sidorna hos dem som kommit före oss – men undvika deras 

fallgropar?/

Antal identifierade värdebegrepp: 21



lägger ner minimalt med arbete och sen tar åt sig äran för ett bra arrangemang.)/. 

Innehållsanalytiskt är meningen anmärkningsvärd delvis för att den medvetet skrivs ut 

mellan parenteser. Språkligt sett blir meningen ett tillägg, en kommentar och ett 

förklarande - här satiriskt - sidospår till hela styckets inledning. Meningens kontextuella 

budskap är menat att vara underförstått i förhållande till rubriken (boka som en man, 

men män är också dålig på organisering och uppblåsta), och blir diskursanalytiskt 

relevant för vad Gee definierar som en ‘fill in tool’, dvs. att den kommunicerade 

språkliga kärnan förväntas att kompletteras med våra egna fördomar och underliggande 

värderingar för att nå fram (2011, s. 12). 

Vidare presenteras det längsta stycket i annonsen, brödtexten som lyder: /Sju av tio 

konferensbokare är kvinnor. Det är ingen tillfällighet. Kvinnor har bättre 

framförhållning och lägger mer omsorg om detaljerna. Män väljer ofta en enklare väg. 

De hoppar över planeringen, ringer i sista minuten och delegerar så mycket som 

möjligt. Ska man komma undan med ett sådant beteende måste man ha en hårt 

arbetande partner - som Svenska Mässan / Gothia Towers. Vi vet hur man ordnar ett 

bra möte på kort varsel /. I segmentet ovan sker en omväxling av de positiva och 

negativa polerna i den socialt situationsbaserade identiteten, då positiva värderingar 

försvunnit. Ingen av vare sig Connells eller Pimenta & Natividades värdebegrepp 

figurerar ord- eller formuleringsmässigt. Istället sker vad Goddard anser inom 

diskursanalys vara negativa stereotypiska taktiker, det vill säga att reklamspråkets 

värdering har bytts ut från uppmuntrande bryggande meningar till negative coping 

strategy; formuleringar i uppmuntrande termer om vad mannen ska vara kapas bort, till 

fördel för språkliga taktiker om vad mannen inte får vara (i det här fallet kvinna). Med /

Sju av tio konferensbokare är kvinnor/ i kombination textens underförstådda kontext, av 

mäns inkapacitet att uppnå samma mål, kan möjligen språkreklamens kontext vara en 

indirekt koppling till värdetabellens kategorier om ansvarsfullhet, kapacitet, ägande (av 

situationen) och framgång. 
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4. 3 - Analys av artikel Därför går män till överdrift 

Reklamtext nummer tre benämns med titeln Därför går män till överdrift. Artikeln 

publicerades den 29 november 2009 i nätupplagan av livsstilsmagasinet Café (Café 

(2009-11-29). Helgläsning: därför går män till överdrift. http://cafe.se/helglasning-

darfor-gar-man-till-overdrift/ [2015-05-12]).  

Denna reklamtext är till skillnad från ovanstående annonser av artikelformat, med större 

textomfång. I artikelns ingress förekommer följande formulering: /När en man väl 

intresserar sig för något övergår det hela snart till besatthet. Men är vår instinkt att ta 

allting till sin yttersta gräns verkligen något att hånskratta åt – eller det som faktiskt 

driver världen framåt?/, två meningar som signalerar grupptillhörighet enligt modellen 

på två vis; delvis med mannen som objekt (/när en man/), delvis med inkludering av 

den manliga läsarkretsen i och med formuleringen /vår instinkt/, att de beskrivna dragen 

delas av de tilltänkta mottagarna.  

Artikeln tar vid med beskrivningar av en man i fokus för kontexten, /Nu kanske du 

tycker att Ragnars tilltag är ett exempel på att utsuddningen mellan könen gått alldeles 

för långt. Men tvärtom, det Ragnar gör är snarare något oerhört manligt/, där själva 

aktiviteten (i detta fall manlig amning) kopplas till modellens värderingar om överdrift, 

kapacitet, agerande och kontroll över situationen. Goddards diskursanalytiska verktyg i 
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Kodschema för reklamtext Skorna gör mannen

/Skorna gör mannen/

/Ja, då var det skorna ja. En alltid lika klurig fråga. Vilka bör bäras till vilket 

? Vad är inne? Ser jag ut som en tysk kåt turist? Att välja rätt skor till rätt 

outfit är inte alltid så lätt, inte ens som den trendige man vi vet att du är/

/För kom ihåg, skorna gör faktiskt mannen. Vi skiter i om du struntar 

fullkomligt i vad du har på fötterna. Kvinnor däremot gör det inte, och det är 

väl dem du ska imponera på, inte oss, right?/

/Kvinnor gillar inte håriga tår -speciellt inte manliga- så gör rätt, göm dem. 

Om du nu inte vill leva som en ensam ungmö resten av ditt liv/

Antal identifierade värdebegrepp: 13
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fråga om negative coping strategy kan möjligen illustreras även här; då en polarisering 

skett mellan manligt och kvinnligt (traditionsbunden amning av barn som kvinnlig och 

feminin aktivitet, här upplyft genom språkligt ägande och hyllande utifrån 

traditionsbundna idéer om typiskt manligt beteende).  

Nästa utslag landar i meningsformuleringen /Ragnar gör bara det män i alla tider har 

gjort: han får en idé och går sedan till groteska överdrifter för att genomföra den/, där 

en koppling sker i kontext till Connells modell om den idealiserade hegemoniska 

mannen: skribenten ämnar anspela språkligt till en kulturell inövad tanke om män som 

aktiva och  presterande. Vidare broar till Connells idealman sker i följande stycke: /Vi 

kanske lever i ett modernt samhälle, men gamla dagars manliga arketyper – krigaren, 

upptäckaren, statsmannen, familjefadern, ensamvargen och gentlemannen – lever 

fortfarande kvar inne i vårt undermedvetna/, där bokstavligt talat familjefadersbilden 

kommer till språkligt uttryck, samtidigt som symboliska värderingar uppstår, om än med 

visst tolkningsföreträde; i och med refererande till /manliga arketyper/. Den starke och 

aktive krigaren, den aktive upptäckaren, den kontrollerande statsmannen är bidragande 

identifikationsfaktorer i artikeltexten, som uttryckt av Fagerström & Nilsson (2008, s. 

125). 

Slutligen kan liknande återkopplingar till vår referensmodell finnas i segmentet /Består 

inte egentligen äkta modern manlighet i att inspireras av de goda sidorna hos dem som 

kommit före oss – men undvika deras fallgropar?/. Formuleringen bär inte på explicita 

värdeord eller säljande grepp, men åberopar liksom övriga språkliga strategier som 

tagits upp den grupptillhörighet som ämnar fånga den manliga läsaren i samförstånd; 

genom att via personliga pronomet /oss/ och förekomsten av begreppet /modern 

manlighet/. Här råder dock tvivel om vilken manlighet som menas, varpå tydliga drag 

mot vare sig hegemonisk eller konstruerad manlighet inte kan avläsas. 

Värt att påpeka i analysen av artikel 4.3 är att den består av en betydande mängd text, 

varav stora delar av det språkliga köttet är reflekterande inåt mot författaren snarare än 

uttryckligen riktat mot läsaren. Genom att låta texten passera modellen återfanns 

visserligen värderingar och explicita utsträckta händer mot läskretsen i formulering och 
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språklig strategi; men sett till det diskursiva helhetsbudskapet kan texten inte tolkas som 

ett vattentätt uttryck för en medveten språklig strategi, mer än möjligen för att roa i 

ljuset av stereotyper.  

4. 4 - Analys av artikel Skorna gör mannen 

Reklamtext 4.4 är en artikel publicerad den 27:e juli 2007 i nätupplagan av 

livsstilsmagasinet Moore, med rubriken /Skorna gör mannen/. (Moore (2007-07-27). 

Skorna gör mannen. http://moore.se/skorna-gor-mannen [2015-05-14]). 

Textens rubrik skapar direkt koppling mellan produkt och en manlig konsumentgrupp 

via direkt och indirekt objekt. Vidare i ingressen påträffas stycket: /Ja, då var det skorna 

ja. En alltid lika klurig fråga. Vilka bör bäras till vilket ? Vad är inne? Ser jag ut som en 

tysk kåt turist? Att välja rätt skor till rätt outfit är inte alltid så lätt, inte ens som den 

trendige man vi vet att du är/, där meningskonstruktionerna inleds via en frågande röst 

med tydlig återkoppling till ett produktmässigt problem (skribenten förutsätter att det är 

svårt för läsaren att finna rätt skor, vilket kan tolkas som identifikationsfaktor och en 
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Kodschema för reklamtext Dofta rätt och fixa pumorna

/Dofta rätt och fixa pumorna/

/Moore berättar om varför det är viktigt med en bra doft när du jagar 

pumor! Läs, lär och lyckas med att sätta ett ordentligt avtryck hos kvinnan 

du uppvaktar/.

/Lämna spår av förförelse efter dig, eftersom goda personliga dofter då 

sätter sig som spår hos kvinnan/

/Kvinnor gillar att deras män luktar män, men inte som gubbarna på 

byggarbetsplatsen som inte har sett en dusch på veckor. Kvinnor ligger med 

män som vågar bära upp en spännande doft men inte med män som luktar 

som ett schizofrent parfymeri heller så lagom är bäst och som sagt gärna 

matchande, det är sexigt!/

Antal identifierade värdebegrepp: 18

http://moore.se/skorna-gor-mannen


språklig “krok” gentemot läsaren). Grupptillhörighet markeras gentemot modellen i 

Pimenta & Natividades kategori om manus, då formuleringen /som den trendige man vi 

vet att du är!/ tydligt riktar sig mot en manlig mottagare, i kombination med två 

språkliga kontexter: 1) att läsaren förutsätts vara man, och 2) att mannen förutsätts vara 

produktmässigt trendmedveten.  

Vidare följer flera diskursanalytiskt intressanta meningar, /För kom ihåg, skorna gör 

faktiskt mannen. Vi skiter i om du struntar fullkomligt i vad du har på fötterna. Kvinnor 

däremot gör det inte, och det är väl dem du ska imponera på, inte oss, right?/, där den 

socialt situationsbaserade identiteten riktas rakt mot läsaren. Återigen refererar första 

segmentet av stycket till rubrikens implicita budskap: skor är viktiga för män, för rätt 

skor skapar rätt (sorts) man. Skorna som subjekt, via predikatet gör mot mannen som 

objekt blir grammatiskt enkel och, till viss del, intetsägande - men i kontext av 

återkommande referens till läsaren som /du/, en förutbestämd modemedveten man, 

uppmanas läsaren att tänka på valet av fotbeklädnader eller riskera att inte /imponera 

på/ kvinnor - vilket Connells fiktive idealman definitivt har som delmål. Goddards 

tanke om polarisering via negative coping strategy i polarisering av manligt och 

kvinnligt kan åter kopplas till nästa set av formuleringar: /Kvinnor gillar inte håriga tår 

-speciellt inte manliga- så gör rätt, göm dem. Om du nu inte vill leva som en ensam 

ungmö resten av ditt liv/. Den första meningen implicerar en värdering utifrån Connells 

modell utifrån attraktion och ytlig heterosexuell preferens i jämförelsen med /kvinnor/ 

som inte gillar ett särskilt fysiskt attribut, /speciellt inte manliga/.  

Möjlig språklig strategi framgår då reklamtexten analyseras i helhet. Texten bär utan 

virvel på vissa värderingar i språkbruket, samt följer Fagerström & Nilssons tankar om 

reklamtext som bärare av särskilda genuskopplade formuleringar för att i slutändan sälja 

in en eller flera produkter (i detta fallet särskilda märken av skor, varav två (Converse & 

Free Zone) explicit namngivna). Polariseringen i materialet framkommer delvis genom 

den normvärderande jämförelsen som sker mellan manligt (som något värdefullt att 

uppnå, här genom produkt) och kvinnligt (som något negativt att reduceras till, här 

genom brist av produkt) , men också genom reklamtextens placering i en bredare 

diskurs; som en byggsten i ett fält av artiklar i livsstilsmagasin för män. 
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4. 5 - Analys av artikel Dofta rätt och fixa pumorna 

Reklamtext 4.5 är en artikel publicerad den 22:a april 2015 i nätupplagan av 

livsstilsmagasinet Moore (Moore (2015-04-22). Dofta rätt och fixa pumorna. http://

moore.se/dofta-ratt-och-fixa-pumorna [2015-05-17]). 

Som i artiklarna ovan markeras tidigt den manliga grupptillhörigheten, vem som 

reklamtexten riktar sig mot, i ingressen som lyder: /Moore berättar om varför det är 

viktigt med en bra doft när du jagar pumor! Läs, lär och lyckas med att sätta ett 

ordentligt avtryck hos kvinnan du uppvaktar/. Däremot är det värt att notera att ordet 

man, män eller manlighet (varianter därav) aldrig förekommer i formuleringen, och att 

grupptillhörighet i fråga om modellens kategori roller istället framkommer genom 

språklig kontext. Som bekant är heterosexualitet ett värdebegrepp i Connells modell, 

varpå förekomsten av värderingarna /jagar pumor/ (pumor här som liknelse av kvinnor) 

som uttryck för aktivitet (att jaga) och erövring (av det motsatta könet), varav modellen 

får utslag i kategorierna roller och kapacitet. I liknande, mer bokstavliga språkliga vågor 

påträffas även värdebegrepp som passar in i modellen utifrån förekomsten av /ordentligt 

avtryck/ och /uppvaktar/ i den kontextuella uppmaningen till den manlige läsaren; en 

kontenta som berättar för mottagaren att en man agerar till överdrift och, som 

hegemonisk heterosexuell idealman, bör uppvakta det motsatta könet. 

Reklamtexten går vidare i potentiell språkliga strategi genom att återigen i stycket /

Lämna spår av förförelse efter dig, eftersom goda personliga dofter då sätter sig som 

spår hos kvinnan/ återkoppla till den hegemoniska mannen. Genom att anspela på den 

förmodade heterosexuella läggningen hos läsaren används en formulering påvisande 

agerande och vidare handling i den tidigare uppmuntrade /jakten/. I reklamtextens 

slutgiltiga segment presenteras följande stycke, uppdelat på två meningar med intressant 

meningskonstruktion: /Kvinnor gillar att deras män luktar män, men inte som gubbarna 

på byggarbetsplatsen som inte har sett en dusch på veckor. Kvinnor ligger med män 

som vågar bära upp en spännande doft men inte med män som luktar som ett schizofrent 
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parfymeri heller så lagom är bäst och som sagt gärna matchande, det är sexigt!/. 

Inledningsvis följer stycket samma mönster: en heteronormativ värdering i kontext av 

att /kvinnor gillar att deras män luktar män/, med dubbel betoning på 

grupptillhörigheten för den manlige läsaren. Temat i texten anspelar i stor grad på den 

hegemoniska mannens kvaliteter som attraktiv, åtråvärd, framgångsrik och sexualiserad 

heteronormativ individ. 

5 - Diskussion 

Den forskning som utförts inom genus i samband med reklam- och mediateori utifrån en 

språkvetenskaplig synvinkel har oftast kommit fram till en gemensam slutsats: att media 

och reklamtexter använder sig av ett språk som ämnar att (och lyckas) påverka oss. I 

såväl Pimenta & Natividades studier av den globalt konstruerade manligheten som i 

Fagerström & Nilssons betraktelser av genus i modern svensk media återkommer 

liknande resultat; en slutsats att män precis som kvinnor är utsatta för en språklig 

påtryckning. Dessa språkliga strategier tar sig olika uttryck beroende på var i diskursen 

vi befinner oss; vilket rum som är aktuellt för den forskning som sker, och inte minst 

vilken aspekt av manligt och kvinnligt i relation till våra fördomar och normer kring 

språk som undersöks. 

Denna studie faller delvis inom samma spektrum, men måste också problematiseras i 

förhållande till övrig forskning. Genom att definiera en gemensam stämpel för det 

material som undersökts -närmare bestämt reklamannonser och artiklar ur 

livsstilsmagasin för en manlig publik under den samlade formen av reklamtext - har 

studien sökt att finna tecken på värderande ord, stereotypiska formuleringar och inte 

minst språkliga strategier som kan tyda på att materialet författats på ett medvetet sätt 

för att nå ut till manliga konsumenter. Innehållsanalytiskt sett framkom olika data för 

reklamtexterna. Diskursanalytiskt sett, ur ett kritiskt perspektiv i enlighet med Gees 

tankar om den socialt situationsbaserade identiteten i en diskurs, kan troligen dessa 

tendenser och teman peka på att det existerar en linje inom svensk reklam- och 
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magasinindustri som medvetet producerar texter där målet är att nå ut till och skaka om 

en manlig läsarkrets med målet att sälja produkter eller rekrytera läsare. 

Denna slutsats baseras på att utifrån den modell som använts, baserad på Connells samt 

Pimenta & Natividades definitioner av språkliga värderingar, påträffades värdeord och 

stereotypiska språkliga strategier i samtliga annonser och artiklar. Även om 

textmängden varit varierande i materialet och taget från olika instanser där skilda 

spelregler gäller för publicering (en annons i strikt mening är trots allt annorlunda än en 

artikel i ett magasin, även om båda som hävdats i denna studie har till stora delar 

gemensamma mål) skedde återkommande referenser till män, manlighet och en mer 

eller mindre explicit manlig grupptillhörighet.  

Även i fråga om detaljutslag i reklamtexternas kodscheman påträffades värderingar och 

teman som är svåra att ignorera: i reklamtext 4.1 knyts produkten språkligt ihop med 

kvaliteter så som kraft, styrka och prestation, varpå i reklamtext 4.2 polariseras manliga 

negativa kvaliteter mot ironisk kvinnlighet. Reklamtext 4.3 bygger en språklig strategi i 

att bygga texten kring en idémässig grundpelare av vad som är manligt och inte, och 

reklamtext 4.4 följer ett liknande tema i fråga om vad män uppmuntras konsumera för 

att lyckas vara delaktig i den hegemoniska attraktiva manligheten. Till sist i reklamtext 

4.5 åberopas liknande textmässiga kopplingar till den konstruerade och hegemoniska 

mannen, i synnerhet utifrån heteronormativa tankar att produkter för män är verktyg för 

att uppnå sexuell erövring, i relation till Connells vita heterosexuella idealman. 

Gemensamt för samtliga reklamtexter är alltså en hänvisning till män som läsgrupp följt 

av någon form av värderande formuleringar och språkliga uttryck där, till synes, 

författarna åberopar flera av de kvaliteter som tidigare forskning tagit fasta på. Att 

svensk reklam- och livsstilsmagainsindustri i dagens läge delar vissa tendenser, teman 

och problem utifrån hur stereotypiska normer används i text för att presentera, 

underhålla eller sälja är således inte en felaktig slutsats. 

Denna bild måste dock problematiseras, och till viss del kritiseras, utifrån studiens 

resultat. Delvis är de nedslag och reklamtexter som studerats få till antalet. Genom ett 

större och bredare urval av reklamtexter hade fler källor kunnat ge tydligare indikation 

på hur de språkliga strategierna inom fältet ser ut. Det är såväl problematiskt som rent 
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av farligt att bygga allmänna resonemang om en samhällelig bild när grunden utgörs av 

ett litet antal texter, även om dessa kommer från olika instanser på en visserligen 

begränsad marknad (till skillnad från den globala, kanske framförallt engelska/

amerikanska marknaden där urvalet av annonser och livsstilsmagasin är så mycket 

större än den svenska). Samtidigt är naturen av den forskning och de analysverktyg som 

använts uppskattande och tolkande. Eftersom studien arbetat med kvalitativ 

innehållsanalys utifrån flera kategorier av värdebegrepp, också dessa svårdefinierade, 

blir det språkvetenskapliga resultatet i mångt och mycket en fråga om vilken kulturell 

syn på genus och personlig inställning som råder hos den som undersöker. 

En studie på denna nivå kan alltså peka på gemensamma tendenser och förekomsten av 

vad som kan tolkas som stereotypiska språkliga strategier i det material som undersökts. 

Den kan också, mer eller mindre säkert, visa att det åtminstone i särskilda läger råder ett 

språkbruk som utifrån tankar om jämställdhet och gott förhållande till genus bör anses 

vara problematiskt. Med reklam och livsstilsmagasin som uppmärksamhetssökande 

ansikten utåt med ekonomiska intressen i ryggen är detta möjligen inte förvånande. 

Trots det behövs mer forskning på området, med större och bredare material i grunden, 

mer systematiska arbetssätt i undersökningen och finslipade teoretiska verktyg - för att 

vidare kunna skärskåda myten om manligheten förverkligad i reklamtexter som 

mytbilden av whisky, läder och oroväckande svarta kläder.  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