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 Sammanfattning 
 
Titel  Att vårda sitt yttre – En studie av yngre mäns attityder till 
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Nyckelord  Grooming 
  Män 
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Syfte Syftet är att undersöka yngre mäns attityder till, såväl som deras 

konsumtion av groomingprodukter. Genom detta ämnar vi lyfta 
fram de aspekter som är viktiga för företag i skönhetsbranschen att 
ta hänsyn till vid utformningen av marknadsmixen. 

 
Metod En kvalitativ studie där vi använder oss av djupintervjuer i form av 

personliga intervjuer och telefonintervjuer. Vidare används en 
hypotetisk-deduktiv ansats och uppsatsen kan anses vara 
explorativ och till viss del deskriptiv. 

 
Teoretiska perspektiv Teorier om marknadsmixen och kommunikation är två viktiga 

utgångsteorier för vår studie. Litteratur om maskulinitet samt 
teorier om självbild, referensgrupper och varumärken ger djup och 
förståelse för studien. 

 
Empiri Vår empiri består av djupintervjuer med tretton yngre män samt 

experter från företag som representerar ett tvärsnitt av 
skönhetsbranschen. 

 
Slutsatser Männen i vår undersökning har en positiv inställning till 

användningen av groomingprodukter, men är inte så informerade 
om produkterna på marknaden att de inser att de har ett behov som 
kan tillfredställas. Vidare drar vi slutsatser från studien att smink 
fortfarande är en känslig produktkategori som männen förknippar 
med kvinnors användande men att de flesta övriga 
skönhetsprodukter uppfattas som unisex. För att förpackningen ska 
vara attraktiv för männen föredrar de mörka färger, namn som 
visar att produkten är för män och en stilren design.   

 



   

Abstract 
 
Title  To groom oneself – A study of younger men’s attitudes towards 

grooming products  
 
Seminar date  January 19th 2006   
 
Course  Master thesis in business administration, major in marketing.  

10 Swedish Credits (15 ECTS)  
 
Authors   Sibel Mumun 
  Camilla Olsson 
  Sofia Ström 
 
Advisor  Ingmar Tufvesson 
 
Key words  Grooming 

Men 
Beauty products 

  Communication 
  The marketing mix 
 
Purpose The purpose is to investigate younger men’s attitudes towards, as 

well as their consumption of grooming products. By doing this, the 
thesis aims at presenting important aspects for companies in the 
cosmetic industry to consider when developing the marketing mix.  

  
Methodology A qualitative thesis with depth interviews by using face-to-face 

interviews and telephone interviews. We also used a hypothetical-
deductive method and the thesis can be seen as explorative and in 
some parts descriptive.  

 
Theoretical perspectives Theories about the marketing mix and communication are two 

important theories for our thesis. Studies about masculinity and 
theories about self-concept, reference groups and branding give 
depth and understanding for the thesis.   

 
Empirical foundation We base our empirical foundation on thirteen depth interviews 

with younger men, as well as from interviews with experts at 
companies that represent the cosmetic industry. 

 
Conclusions The men in our study all have a positive attitude towards using 

grooming products, but they are not so well informed about the 
products on the market that they realise that they have a need that 
can be satisfied. We can also draw the conclusion that make up 
products are products that the men have not yet accepted and still 
associate with female usage, however most other beauty products 
are considered unisex. In order for the packaging to be attractive 
for the men, it should have dark colours, a name that states that the 
product is for men and have a clean design.  
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1. INLEDNING 
 
Inledningskapitlet inleder uppsatsen med ett avsnitt som erbjuder läsaren en djupare 
förståelse för vårt intresse av fenomenet grooming. Problemdiskussionen och syftet 
förklarar vidare varför ämnet passar sig för en djupare studie och det förklaras 
varför undersökningen ska genomföras. Vidare presenteras viktiga begrepp som 
används genomgående i uppsatsen och vars betydelse varken är självklar eller 
entydig samt de avgränsningar som har gjorts för att undersökningens storlek ska bli 
greppbar. Kapitlet avslutas med en disposition för att läsaren ska få en överblick av 
kommande kapitel. 
 
 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Skönhetsprodukter för kvinnor har länge varit en lukrativ marknad och det spenderas 
miljoner på att framhäva vackra drag, dölja blemmor och fördröja åldrandeprocessen. 
Skönhetsbranschen har generellt sett haft endast hälften av befolkningen som kund 
och därmed saknat männen som en stor vinstkälla. Idag kan ett ökande intresse från 
männen skönjas dels i forum på Internet, dels i skönhetsbutiker och salonger då en 
ökande andel av männen bokar tid för diverse behandlingar. Män har dessutom blivit 
mer bekväma i att köpa dyrare skönhetsprodukter för att förbättra sitt yttre. De köper 
inte längre endast billiga dusch- och rakprodukter utan de har även gått över till mer 
avancerade produkter, så kallade groomingprodukter1, vilket har bidragit till att 
marknaden i Europa har blivit mer mogen. Den genomsnittlige svenske mannen 
köper skönhetsprodukter för 3000 kronor per år och lägger ner 25 minuter varje dag 
på sitt utseende (http://www.di.se). Mellan 1998 och 2003 växte försäljningen av 
mansspecifik kosmetika och toalettartiklar med 43 % på den europeiska marknaden. 
(Matthews, 2005)  
 
De senaste två decennierna har det skett en förändring av uppfattningen om män som 
vårdar sitt utseende. Män, heterosexuella som homosexuella, upptar numera en lika 
stor del av det moderna konsumtionssamhället som kvinnor. Deras konstruktion av 
vilka de är – deras identitet som män, uppnås på samma sätt som kvinnornas det vill 
säga genom klädstil, kroppsvård och image. (Bocock, 1993 i Edwards, 1997) 
Intresset för skönhetsprodukter har vidgats och finns inte bara hos storstadsmän som 
är måna om sitt utseende, så kallade metrosexuella2, numera ses det som ett allmänt 
krav att lukta gott och köpvanorna har ändrats menar Briney, 
undersökningsanalytiker för Euromonitor (Matthews, 2005). Simpson menar att den 
största förändringen ligger i att manlig fåfänga länge ansågs vara helt förknippat med 
homosexuella män men att det idag inte längre är lika starkt förknippat med 
personens sexuella läggning. (http://www.marksimpson.com) Tack vare starka 

                                                 
1 Se stycket begreppsanvändning  
2 Se stycket begreppsanvändning 
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manliga förebilder som exempelvis fotbollsspelarna David Beckham och Fredrik 
Ljungberg ses manlig fåfänga som något naturligt, viktigt och självklart för dagens 
modemedvetna män. Dessa två förebilder är ypperliga exempel på metrosexuella 
män som i sin flärd inte betraktas som feminina utan har skapat ett nytt mansideal där 
användandet av skönhetsprodukter är legitimerat. Dessa heterosexuella män har 
drivit den metrosexuella marknaden framåt vilket har lett till att produkter inom 
grooming har ökat väsentligt:  
 
“[…] metrosexual tendencies: tell-tale signs include buying skin-care cream and 
fragrances. Also popular is having non-leg body hair removed, via a so-called ’back, crack 
and sack’ waxing. Celebrities such as Mr Beckham make it all right for straight men to do 
such odd things.“   (Business: Real men get waxed; Metrosexuality, 2003)  
 
Det finns dock fortfarande många män som inte alls är intresserade av grooming. 
Undersökningsföretaget Mintel har identifierat ett segment som de kallar 
retrosexuella,3 vilka består av män som har ett ytterst litet intresse av att göra sig fina 
och endast använder ett fåtal artiklar för sin hygien. De retrosexuella männen utgör 
ca 43 % av männen i alla åldrar och socialklasser. (Matthews, 2005) 
 
Nuvarande forskning inom grooming är främst präglad av forskare från USA och 
Storbritannien. Det finns relativt lite forskning i Sverige om män och 
skönhetsprodukter, men det finns tydliga tendenser på att marknaden har vaknat. 
Efterfrågan av groomingprodukter ökar ständigt och som en respons på detta har det 
öppnats ett antal svenska nätbutiker som bara har skönhetsprodukter för män i sitt 
sortiment, samt att det för män har uppkommit ett antal forum på Internet där de kan 
diskutera och ställa frågor till varandra.  
 
Multinationella företag såsom Beiersdorf (Nivea for Men), Procter & Gamble 
(Gillette) och Unilever (Axe) har ökat sin försäljning av skönhetsprodukter för män 
och företagen har insett tillväxtpotentialen inom segmentet. 2001 introducerades 
märket Nivea for Men och produktutvecklingen har varit intensiv de senaste åren då 
bland annat ögon- och peelingkrämer har introducerats i sortimentet 
(http://www.nivea.se). Procter & Gamble har introducerat en ny premiumlinje inom 
Gillette (Complete Skin Care) för att öka sin försäljning och för att bemöta det 
växande segmentets efterfrågan. Axe har etablerat sig som världens främsta manliga 
groomingmärke och Unilever satsar på att konstant utveckla nya idéer för att ligga 
steget före sina konkurrenter. (van Arnum, 2005) Biotherm är dock den största 
aktören i Sverige med en marknadsandel på 40 % (http://www.di.se). 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Många män känner idag ett behov av att vårda sitt yttre på samma sätt som de finner 
det naturligt att äta nyttig mat och träna. En förklaring till detta torde vara den 
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exponering av det nya mansidealet i media som förespråkar att män ska vårda sitt 
utseende, inte bara grundläggande utan intensivt, kunnigt och på ett sätt som mer 
eller mindre liknar kvinnors. Det finns dock skillnader mellan män och kvinnors 
förhållande till skönhet och fåfänga som gör att det inte går att generalisera 
kommunikationen till ett enda budskap. Dagspress och vetenskapliga artiklar 
konstaterar att skönhetsbranschen för män är snabbväxande, lukrativ samt fylld med 
potential. Vi anser att en undersökning på segmentet män ur branschens perspektiv är 
väsentlig för att denna ska kunna anpassa sitt utbud och sin kommunikation på ett 
sätt som tilltalar männen.  
 
Samhället ser olika på män respektive kvinnor beträffande deras användning av 
skönhetsprodukter. Det har till exempel länge varit accepterat för en kvinna att ägna 
tid åt sitt utseende utan att betraktas som fåfäng, det ses som en naturlig del av 
hennes vardag. När det gäller män däremot finns det inte samma acceptansnivå för 
deras användning av skönhetsprodukter då en stor mängd produkter fortfarande anses 
vara kvinnligt associerade4. Många anser att ordet fåfäng ger en negativ association 
och har genom tiderna förknippats med kvinnor och kosmetika. Män som får frågan 
om de är fåfänga förnekar ofta detta och det finns ett samband mellan machomän och 
förnekelsen till fåfänga. (Birch-Jensen, 1991) Hur ser svenska män idag på begreppet 
fåfänga och vad anser de om att själva använda skönhetsprodukter?  
 
Länge har den traditionella konsumentforskningen fokuserat på kvinnor som primära 
konsumenter. Produkter och kommunikation som är förknippad med 
kroppsförsköning och utsmyckning har tidigare i synnerhet riktat sig till den 
kvinnliga konsumenten. Förändringar har skett och idag upptar männen en lika stor 
del av det moderna konsumtionssamhället som kvinnorna (Sturrock & Pioch, 1998). 
Många hävdar att skönhetsprodukter för män fortfarande befinner sig i sitt 
begynnelseskede och att framtiden ser ljus ut för marknaden men att det saknas 
förståelse för vad den manliga konsumenten behöver. Detta motiverar därför 
ytterligare studier kring området då vi anser att det finns många aktörer, både på 
utbudssidan och på efterfrågesidan, som kan gynnas av forskning kring män och 
groomingprodukter. Vi har funnit studier som undersöker förhållandena på den 
brittiska och amerikanska marknaden, men har identifierat en kunskapslucka 
eftersom den svenska marknaden inte fått samma uppmärksamhet och vi ser därför 
det relevant att fylla denna lucka. Ford återgiven av Matthews (2005) menar att 
företag behöver spendera mer tid på att försöka förstå männen. 
 
”It needs to spend time understanding what the male consumer needs and, through 
the power of packaging design, build desire with the consumer.” (Matthews, 2005 s 
40) 
 
Det är således viktigt att förstå vad männen efterfrågar för produkter för att företag 
på bästa sätt ska kunna anpassa sitt utbud efter dem. Vår ambition är att studera vilka 
aspekter som är viktiga att beakta vid utformning av marknadsmixen.  

                                                 
4 Se stycket begreppsanvändning  
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Meyers-Levy, återgiven av Dubois (2000), menar att könsidentiteten påverkas mer 
av kultur och samhällets förväntningar än av det biologiska könet. På så sätt kan det 
exempelvis förklaras varför män i vissa andra kulturer än den svenska ofta bryr sig 
mer om sitt yttre än vad svenska män gör. Könsidentiteten är således till mångt och 
mycket beroende på var en person bor och vilken kulturell bakgrund denne har. Den 
forskning som har gjorts har främst fokuserat på de metrosexuella männens 
konsumtion av skönhetsprodukter och i synnerhet på män i USA och Storbritannien. 
På grund av att forskning av svenska mäns konsumtionsvanor och 
groomingprodukter är mycket begränsad finner vi det intressant att bidra med 
kunskap inom detta område och se hur de svenska männen ställer sig till det ökade 
utbudet av produkter för män. Vidare finns det inga undersökningar om de svenska 
retrosexuella männen, vilka kan vara ytterst intressanta att undersöka då det kan 
finnas en stor potential i detta segment.  
 
Studier om metrosexualitet har sin grund i USA och ordet introducerades 1994 av 
Mark Simpson (http://www.marksimpson.com). Ungefär tio år senare började media 
mer generellt använda begreppet och det har i ett par års tid livligt diskuterats inte 
bara i USA utan även i Sverige och i andra länder. Vidare anses olika TV-program, i 
synnerhet TV-serien Queer Eye for the Straight Guy (i Sverige Fab 5) ha bidragit till 
legitimeringen av den heterosexuella mannens användning av skönhetsprodukter 
(Brookman, 2005). Trots detta säljs skönhetsprodukter främst i butiker som 
domineras av produkter för kvinnor, exempelvis Kicks, Åhléns och Make up Store. 
Finns det potential för att öppna butiker endast för män och var önskar männen helst 
inhandla sina produkter?  
 
En undersökning från The Body Shop Svenska AB visade att unga män i 25-års 
åldern lade ner både mer tid och pengar än sina pappor på att vårda och försköna sitt 
utseende (http://www.unitedminds.se). Det förekommer dock att yngre och äldre 
män köper samma typ av produkter men det sker vanligtvis med olika syften. 
Beträffande hårfärgningsprodukter är detta en växande marknad för både yngre och 
äldre män. Dock önskar de äldre mestadels se yngre ut genom att färga bort sina gråa 
hårstrån medan de yngre önskar uttrycka sin trendkänslighet Butcher (2000). Enligt 
Mintel är yngre män den primära målgruppen för skönhetsbranschen då de är mer 
benägna att prova nya produkter och experimentera med nya idéer (Men’s market 
leads the way, 2003). Vidare hävdar Matthews (2005) att de kan lära sig att använda 
fler produkter eller sådana med multifunktionella förmåner, såsom två- i - en 
produkter. Studier har visat att åldersgruppen män 20-35 skiljer sig i sina köp från de 
äldre männen beträffande groomingprodukter och det är även denna grupp som köper 
flest produkter. (Small, 2005) De yngre männen har även vuxit upp i ett mediadrivet 
samhälle och i en imagebesatt kultur vilket har lärt dem att det är viktigt att vårda sitt 
yttre och se bra ut. (Matthews, 2005) 
 
“[…] unlike older generations, they see little contradiction between masculinity and 
a bit of vanity.” (Matthews, 2005) 
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Eftersom de yngre männen är mer påverkbara av mediatrycket samt att det är de som 
anses vara den primära målgruppen för skönhetsbranschen finner vi det lämpligt att 
centrera undersökningen till män i åldern 20 till 35 år. 
 
Enligt Neff (2004) positionerar marknadsförare i USA schampo och balsam för män 
som machoprodukter. Trots att schampo och balsam är neutrala produkter som 
konsumeras av båda könen finner företag det nödvändigt att differentiera 
kommunikationen till kvinnor och män. Detta torde vara ännu viktigare vid 
marknadsföring av de produkter vi avser undersöka. Då skönhetsprodukter genom 
tiderna har förknippats med kvinnor och femininitet blir det en utmaning för 
branschen att hantera detta. Trots att branschen ser en ökning i männens konsumtion 
av groomingprodukter kan det vara svårt för företag att få fler män att i större 
utsträckning konsumera produkter.  
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet är att undersöka yngre mäns attityder till, såväl som deras konsumtion av 
groomingprodukter. Genom detta ämnar vi lyfta fram de aspekter som är viktiga för 
företag i skönhetsbranschen att ta hänsyn till vid utformningen av marknadsmixen.   
 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi kommer endast att undersöka män med svensk bakgrund och uppväxt som är i 
åldrarna 20-35. Anledningen till att vi utesluter män som är uppväxta i andra länder 
är att kulturen kan ha en stor inverkan på personers attityder och att den skiljer sig 
mycket länder emellan. Åldersgruppen vi har valt att undersöka är den som har visat 
mest intresse för groomingprodukter samt den grupp som med störst andel har ökat 
sina inköp. Därmed finner vi det naturligt att begränsa vår undersökning till dessa 
män. Beträffande produktanvändandet undersöker vi inte plastikoperationer och 
andra kirurgiska ingrepp då vi inte anser att det ligger inom ramen för 
skönhetsprodukter.  
 
 

1.5 Begreppsanvändning  
 
Fåfänga: Överdriven omsorg om sitt utseende eller sitt anseende (http://www.ne.se).  
 
Grooming: Har sitt ursprung i New York där dolda skönhetssalonger för män 
började dyka upp i slutet av 1950-talet under namn som The Groom Shop. Det var i 
dessa salonger där män kunde lägga ansiktsmasker, få massage, färga håret och köpa 
hudkrämer för hemmabruk som uttrycket grooming formades. Ordet grooming står 
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för ett allroundtrimmande av mäns yttre med hjälp av skönhetsvård och val av rätt 
sorts kläder. (http://www.grooming.se) Begreppet kommer i denna uppsats att 
användas i en något snävare betydelse och syfta på mäns kroppsvård genom diverse 
skönhetsprodukter och icke-kirurgiska behandlingar. 
 
I Nationalencyklopedin översätts grooming till följande: ['gru:miN] subst. skötsel, 
vård, hygien (http://www.ne.se) 
 
Kvinnligt associerade produkter: Vi utgår här från vår egen uppfattning om vad 
som är kvinnligt associerade produkter. Det är produkter som har ett syfte att 
försköna och framhäva anletsdragen såsom krämer och smink men som kan 
användas av båda könen. Vi menar således inte parfym eller deodoranter vilka vi 
idag anser vara unisex.   
 
Metrosexuell man: A dandyish narcissist in love with not only himself, but also his 
urban lifestyle; a straight man who is in touch with his feminine side. (Today’s 
metrosexual, 2004) 
 
Retrosexuell man: A man who takes very little interest in grooming apart from 
using the bare minimum of toiletries for his daily routine. (Matthews, 2005)  
 
Skönhetsbranschen: Med skönhetsbranschen syftar vi på alla aktörer som har en 
koppling till tillverkning och försäljning inom utbudssidan av hygienartiklar och 
kosmetika samt salonger som erbjuder salongsbehandlingar.  
 
Skönhetsprodukter: Med skönhetsprodukter avser vi allt från hudvårdsprodukter 
till smink och salongsbehandlingar. Vår användning av begreppet syftar på det 
generella utbudet av produkter för båda könen. 
 
Groomingprodukter: Dessa produkter ingår i utbudet av skönhetsprodukter men 
begreppen används inte som synonymer. Vi använder begreppet när vi talar om 
produkter som är speciellt framtagna för män. 
  
Vi har i möjligaste mån försökt att översätta engelska ord och uttryck till svenska. Då 
detta inte har varit möjligt eller då vi anser att det engelska begreppet är vedertaget i 
det svenska språket har vi behållit det ursprungliga begreppet. I de fall då vi har 
använt oss av ord, meningar eller citat på engelska har vi valt att kursivera det för 
tydlighetens skull.  

 

1.6 Disposition 
 
Uppsatsens inledande kapitel följs av ett metodkapitel i vilket angreppssätt 
presenteras. I metodkapitlet redovisas även undersökningens tillvägagångssätt vad 
gäller insamling och bearbetning av material.  
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I nästkommande kapitel presenteras en litteraturgenomgång och i detta kapitel 
behandlas relevanta teorier och sekundärdata för uppsatsen. Detta kapitel avslutas 
med en redogörelse av vår egen referensram för att läsaren ska få en samlad bild och 
en ökad förståelse för nästa kapitel.   
 
I det empiriska resultatet behandlas först expertintervjuer som speglar 
skönhetsbranschen för att få bredd och djup i vår förförståelse av fenomenet. Vidare 
behandlas det i samma kapitel respondentdata från djupintervjuer med män.  
 
Analysen av det insamlade empiriska materialet behandlas i kapitel fem, där tolkning 
av mäns attityder sker med hjälp av våra valda teorier.  
 
Uppsatsen avslutas med ett kapitel där slutsatser dras från empiri och analys och som 
ämnar återkoppla till syftet som presenterades i inledningskapitlet. I kapitlet återfinns 
även ett avsnitt där vårt eget bidrag och förslag till vidare forskning tas upp. 
 
I ett kompletterande kapitel återfinns den referenslitteratur som har använts löpande 
under uppsatsens skrivande. Därefter följer två appendix.  
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2. METOD 
 
Metodkapitlet presenterar inledningsvis det val av vetenskapligt synsätt som ligger 
till grund för uppsatsen och en diskussion förs om vad detta val får för konsekvenser. 
Läsaren ges genom detta kapitel en förståelse för hur undersökningen har gått 
tillväga samt varför valen om ett visst tillvägagångssätt har gjorts. Utifrån det 
tillvägagångssätt som har valts för att undersöka fenomenet presenteras den 
kvalitativa metoden i uppsatsen. Kapitlet avslutas med en diskussion om validitet och 
reliabilitet för att på så sätt förklara hur vi är medvetna om giltigheten och 
tillförlitligheten i undersökningen. 
 
 
 

2.1 Val av vetenskapligt synsätt 
 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) är de vetenskapliga metodsynsätten två 
till antalet och kan ses som varandras motsats: positivism och hermeneutik. Nedan 
kommer ett resonemang att föras om användningen av synsättet hermeneutik i 
uppsatsen.  
 
I ett tidigt stadium av uppsatsskrivandet formulerades tankar om hur resultatet av de 
formuleringar som finns i problemdiskussionen skulle kunna tänkas se ut. Det fanns 
även en viss kunskap inom ämnet tack vare ett naturligt intresse för utvecklingen 
inom området skönhetsprodukter för män, främst observerad i form av pojkvänner, 
pappor och bröder. Männen i vår omgivning har förändrat sina vanor de senaste åren 
och nyfikenheten från vår sida har yttrat sig i form av att vi har velat förstå varför 
förändringen har skett. Detta kan ses som förförståelse inom ämnet, vilket 
förhoppningsvis endast har påverkat undersökningens resultat genom att ge färg och 
djup. Genom förförståelsen väljs naturligt det hermeneutiska synsättet till 
undersökningen då våra resultat kommer att härledas med hjälp av tolkningar av 
olika människors uppfattningar om ett visst fenomen. Vi är medvetna om att våra 
tolkningar är subjektiva och präglade av yttre omständigheter vid 
undersökningstillfället såsom kultur, plats och tid för utförandet. (Tebelius i Patel & 
Tebelius, 1987)  
 
Det hermeneutiska synsättet utgår från att respondenternas svar är färgade genom 
både sina egna, men även forskarens tidigare upplevelser, inställningar och attityder 
till ämnet. Under kvalitativa djupintervjuer ses detta som en tillgång då syftet med 
intervjuerna är att få fram en så stor kunskapsbank som möjligt. Det är dock viktigt 
att forskaren försöker styra intervjuer så att informationen som framkommer 
genererar ny kunskap vid tolkningstillfället. (Kvale, 1997) Genom att föra en dialog 
med respondenten förändrar detta vår förförståelse för ämnet och genom detta kan vi 
uppnå djupare förståelse i vad som brukar kallas den hermeneutiska spiralen 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Förhoppningen med att utföra kvalitativa 



 9  

djupintervjuer är att kunna förstå varför männen handlar skönhetsprodukter samt hur, 
var och varför de blir påverkade till köp. Genom att dela in och tolka intervjuerna 
efter olika teman hoppas vi även kunna få en större förståelse för ämnet som helhet. 
 
 

2.2 Metodik 
 
Forskarens uppgift är att undersöka verkligheten och relatera denna till teorin och 
därigenom dra slutsatser. Enligt Jacobsen (2002) anger metodiken vilket 
tillvägagångssätt som ska användas för att kartlägga verkligheten. Vidare menar 
författaren att det finns främst två strategier när forskaren vill förstå verkligheten, 
nämligen deduktion och induktion. En deduktiv strategi utgår från teorin och prövar 
sedan om empirin stämmer överens med denna teori. Forskaren skaffar sig i en 
deduktiv ansats först viss förståelse och vissa förväntningar om hur verkligheten ser 
ut och därefter testas dessa hypoteser.  
 
Motsatsen till deduktiv strategi benämns som induktiv strategi. Induktion utgår 
således från empirin och testar teorin. Jacobsen (2002) beskriver att idealet för en 
induktiv strategi är att forskaren går ut och undersöker verkligheten med inga 
förutfattade meningar. Därefter systematiseras den insamlade informationen och nya 
teorier formas.  
 
Enligt Jacobsen (2002) är det idag inte vanligt att tala om helt renodlade induktiva 
eller deduktiva ansatser utan istället öppna ansatser. Holme & Solvang (1997) tar upp 
ytterligare en ansats utöver induktion och deduktion, nämligen den hypotetiskt-
deduktiva ansatsen. Den hypotetiskt-deduktiva ansatsen prövar hypoteser mot 
empiriska undersökningar och Holme & Solvang menar att då det alltid går att ställa 
frågan ”varför” blir en teori aldrig fullständig och därmed går dessa undersökningar 
ut på att stärka eller försvaga tilliten till teorin.  
 
Den hypotetiskt-deduktiva ansatsen är vanligast vid kvalitativa undersökningar och 
det är den ansatsen som vi använt oss av i vår undersökning. Då vi fortlöpande under 
uppsatsens gång har letat information från litteratur, artiklar och tidigare studier gav 
denna växelverkan en hypotetiskt-deduktiv strategi. Vår strategi har varit att med 
hjälp av litteraturstudier och empiri hitta större mönster i hur mäns inställningar och 
attityder till groomingprodukter är.  
 
 

2.3 Kvalitativ och kvantitativ forskning 
 
Beroende på om forskaren vill få fram mjuk- eller hårddata i sin undersökning 
föredras olika metodiska angreppssätt, kvantitativ eller kvalitativ metod. Den främsta 
skillnaden mellan dessa två metoder är hur forskaren använder och förhåller sig till 
siffror och statistik. (Holme & Solvang, 1997) Då uppsatsens fokus ligger på att 
förstå männens inställningar till groomingprodukter föll det sig naturligt att använda 
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sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt. Detta tillvägagångssätt tillåter en mer 
djupgående fokus, vilket passar undersökningen som ämnar förstå helheten snarare 
än de enskilda delarna (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Vi bedömde att en 
kvantitativ undersökning skulle kräva större förkunskap om mäns attityder till 
groomingprodukter för att en sådan skulle vara givande, samt att det skulle krävas ett 
stort urval för att få det representativt. Dessutom ansåg vi att givna svarsalternativ 
skulle begränsa männen i deras svar och att vi med en sådan undersökning skulle gå 
miste om nyanser av deras inställningar. Vi ansåg att det skulle vara svårt att 
genomföra kvantitativ undersökning på ett ämne som kan kännas känsligt för vissa 
män. Den kvalitativa metoden beskrivs därför mer ingående nedan.  

 
 

2.3.1 Kvalitativ metod 
 
Enligt Holme & Solvang (1997) kännetecknas kvalitativ forskning genom dess 
närhet till forskningsobjektet. I kvalitativ forskning är det centralt för forskaren att 
undersökningen syftar till att få en djupare förståelse för det undersökta och även att 
kunna förstå och beskriva helheten av det sammanhang som studeras. Forskarens 
närhet till det studerade tas tillvara på inom kvalitativ forskning då syftet är att förstå 
den situation som undersökningsobjektet befinner sig i. Vidare menar Holme & 
Solvang att det behövs en intimitet mellan forskaren och den intervjuade för att 
dennas åsikter på ett naturligt sätt ska komma fram.  
 
Om informationen om det som ska undersökas är bristfällig lämpar sig en kvalitativ 
ansats. Inom kvalitativ metod är det främst individuella djupintervjuer som bäst 
passar uppsatsens syfte, och för att få fram både bred och djup information om vad 
män har för förhållande till groomingprodukter. Intervjuer ger en djupare förståelse 
för det fenomen som ska undersökas och tillåter flexibilitet i utförandet. Den 
kvalitativa ansatsen tillåter vidare forskaren att ta reda på människors uppfattningar 
och tankar om en viss företeelse och ger en nyanserad samt djup förståelse. För att 
undersöka och bättre förstå männens inställningar till groomingprodukter lämpar sig 
någon form av kvalitativ undersökning. Vi fann det således mest lämpligt för vår 
frågeställning och vår hermeneutiska ansats att basera vår undersökning på 
djupintervjuer.  
 
En individuell djupintervju är ett samtal med intervjuare och respondent där frågorna 
mer eller mindre är bestämda före intervjuns start beroende på hur strukturerad 
intervjun är. Enligt Holme & Solvang (1997) är kvalitativa djupintervjuer bäst 
lämpade när det är ett få antal personer som ska intervjuas då djupintervjuer är både 
resurs- och tidskrävande. Forskaren tillåts att på djupet undersöka fenomenet genom 
att styra och utveckla samtalet på ett sådant sätt så att djupare förståelse uppnås. 
Genom att tillåta respondenten ge fria svar kan det uppkomma individuella nyanser 
och aspekter som intervjuaren inte hade räknat med innan intervjuns början. Om 
intervjun hålls i en miljö som respondenten känner sig trygg i är det mer troligt att 
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relevanta svar framkommer och speciellt om respondenten tillåts att ta god tid på sig 
innan han svarar på frågan.  
 
Den kvalitativa intervjun är mer flexibel än en kvantitativ studie dels då intervjun 
kan anpassas under utförandets gång och dels då intervjun kan ses som en process 
där analysen sker efteråt. Det vill säga att forskaren kan ändra problemställningen om 
ny information uppstår i takt med att allt fler personer intervjuas. Forskaren är 
således inte bunden till frågeställningar som ställdes i början av studien innan 
intervjuerna påbörjades. Möjligheten till flexibilitet höjer även den interna 
giltigheten i studien om intervjuaren låter respondenten definiera sina svar och 
förklara ingående vad som menas med speciella uttryck som tas upp under intervjun. 
Det faktum att våra respondenter kan kontaktas efter intervjun för eventuella 
följdfrågor och justeringar höjer även den interna giltigheten i studien. (Holme & 
Solvang, 1997)   
 
Som det har nämnts tidigare är nackdelarna med djupintervjuer att de är resurs- och 
tidskrävande. Följaktligen tar det lång tid att genomföra en intervju och det inte är 
möjligt att genomföra lika många som vid en kvantitativ enkät. Det är således svårare 
att generalisera utifrån kvalitativa intervjuer, vilket i sin tur gör att den externa 
giltigheten prövas då det inte är säkert att forskaren har fått ett representativt urval 
bland sina respondenter. Det som framkommer vid en djupintervju är ofta komplexa 
och specifika synpunkter vilket kan göra att analysen försvåras. Närheten till 
respondenten kan ses som en fördel, men även som en nackdel om det anses att 
intervjuaren har påverkat respondenten i sina svar och åsikter. Forskaren får passa sig 
för att visa sina egna värderingar under intervjutillfället då detta kan påverka 
respondentens svar. (Holme & Solvang, 1997)  
 
 

2.4 Datainsamling 
 
Den datainsamlig som har skett har främst varit i form av litteraturstudier samt 
genom expert- och respondentintervjuer. I ett inledande skede av uppsatsskrivandet 
dominerade sekundärdata i form av elektroniska artiklar, böcker och avhandlingar 
samt annan litteratur som behandlade det valda ämnesområdet. Sökningen av 
information skedde vid Lunds universitet genom databaserna Xerxes, Elin, Lovisa 
samt Libris. Litteratursökningen gav oss en överblick av hur ämnet hade behandlats i 
tidigare utredningar och genom detta kunde vi positionera vårt arbete samtidigt som 
vi hittade litteratur som var relevant för vårt eget skrivande.  
 
Primärdatainsamlingen skedde genom utförandet av expert- och 
respondentintervjuer. I expertintervjuerna valde vi att tala med företag som dels 
tillverkar skönhetsprodukter för män, dels erbjuder salongsbehandlingar för män 
samt dels säljer groomingprodukter. Företagen vi talade med var Beiersdorf, 
LenHud, Make up Store samt Grooming AB. Genom att tala med dessa företag innan 
vi intervjuade männen var tanken att vi skulle få både bredd och djup i vår 
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förförståelse för branschen. Tanken med expertintervjuerna var vidare att företagen 
skulle vara ett tvärsnitt av branschen och att vi genom detta skulle spegla alla 
aspekter av groomingprodukter i våra djupintervjufrågor till männen. Vid 
expertintervjuerna använde vi oss av frågeguider och dessa finns bifogade i 
appendix.5 
 
Vi ville utöver expertintervjuerna utföra intervjuer med män så att vi som 
primärkälla kunde höra vad dessa hade att säga om groomingprodukter. Att intervjua 
runt femton män ansåg vi vara lämpligt för att kunna få ett representativt urval för en 
större massa. En frågeguide formulerades även inför dessa intervjuer.6    
 
 

2.4.1 Kritiskt urval 
 
De tretton män som vi valde att intervjua har sitt ursprung från olika delar av 
Sverige. De är uppväxta i olika städer och samhällen i Sverige och har även olika 
bostadsorter. Alla män utom tre befann sig vid intervjutillfället i Skåne, varför 
intervjuerna kunde utföras i Lund och Malmö. De tre män som inte befann sig i 
Skåne under intervjuperioden kontaktades via telefon och intervjuerna hade samma 
upplägg som de andra djupintervjuerna. Vi hade möjlighet att använda oss av en 
högtalartelefon under dessa intervjuer och således ställdes frågorna av en av oss 
samtidigt som de andra satt vid sidan om och lyssnade och tog anteckningar. De av 
oss som satt vid sidan om hade även möjlighet att inflika kommentarer till den av oss 
som ställde frågorna. Vi är medvetna om bristen i att utföra intervjuer per telefon, 
men då vi ansåg att vi fick ut relevant och djup information från dessa respondenter, 
beslutade vi oss för att inkludera dessa i vårt empiriska material.  
 
De män som vi valde att intervjua har ett åldersspann mellan 21 och 33 år och 
männen har ingen inbördes relation till varandra. Att undersöka män med olika 
bostadsorter torde inte ha någon påverkan på resultatet av studien då urvalet av 
respondenter har skett utifrån männens vanor och användning av skönhetsprodukter. 
Sammansättningen av respondenter är heterogen i den mån att vi i undersökningen 
inkluderar män som använder groomingprodukter olika mycket och urvalet 
inkluderar både metro-, retro- och homosexuella män. Vi vill dock poängtera att inte 
alla männen i undersökningen ingår i de här facken utan att vi endast har försökt att 
inkludera män som kan representera dessa. Detta gör att urvalet torde spegla åsikter 
och uppfattningar som finns hos en större skara män än de vi har talat med. 
Anledningen att vi ville intervjua män som befann sig i Skåne var att vi på så sätt 
kunde göra personliga djupintervjuer och därmed få en bättre kontakt under 
intervjun. Vi prioriterade således djup i intervjuerna framför att få en regional studie.   
 
Vi lade ner stor möda på att hitta män som ansågs representera en större population 
och vi har bland annat rådfrågat bekanta om deras bekanta för att i möjligaste mån få 

                                                 
5 Se appendix I 
6 Se appendix II 
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stor spridning på urvalet. Vi var måna om att männen i undersökningen skulle 
representera män som använder produkter olika mycket varav en tredjedel skulle 
använda smink. 
 
 

2.4.2 Källkritik 
 
Vid insamling av information och litteratur till uppsatsen har vi i största möjliga mån 
försökt ha ett kritiskt förhållningssätt till det vi har läst. Vi har ansträngt oss till att 
försöka hitta originalkällor, men även insett vikten av att ha de nyaste versionerna av 
andra böcker. Genom att läsa originalversioner samt de senaste upplagorna har risken 
för felaktig eller obsolet information reducerats.  
 
Då större delen av forskning på män och skönhetsprodukter har skett i Storbritannien 
och USA har detta varit den litteratur som har varit främst tillgänglig. Vi är medvetna 
om att det finns stora olikheter i mäns beteende, köpvanor och attityder mellan olika 
kulturer och därför har vi varit speciellt kritiska till artiklar där ursprungslandet är 
annat än Sverige. Informationen som framkommer i utländska artiklar är inte helt 
överförbar på den svenska marknaden och detta har vi stor förståelse för.  
 
Som ett led i att alltid försöka ha ett kritiskt förhållningssätt till våra källor har vi 
även försökt att hitta information som inte stödjer våra teorier för att på så sätt få en 
mer nyanserad bild av det vi undersöker. Genom detta hoppas vi att vi har varit mer 
uppmärksamma på att uppfatta olika åsikter under intervjuerna och i ett senare skede 
även kunna framställa dessa rättvist och objektivt.   
 
De expert- och respondentintervjuer som vi har utfört har även tolkats av oss. Det 
kan under tolkningen ha gjorts olika feltolkningar av oss och vi är medvetna om att 
respondenterna, av olika anledningar, kan ha svarat icke-sanningsenligt på våra 
frågor. Att vi har konstruerat djupintervjufrågorna på ett sådant sätt att 
respondenterna har svarat vad de tror att vi vill höra, hoppas vi att vi har undvikit 
genom att försöka ställa öppna frågor med ord som inte har en känslomässig 
laddning. Vi försökte även utföra intervjuerna på platser där respondenterna skulle 
känna sig avslappnade.  
 
 

2.5 Djupintervjuerna 
 
Enligt Kvale (1997) kännetecknas en god intervju av att respondentens svar tolkas 
under loppet av intervjun, att intervjupersonen verifierar sina tolkningar under 
intervjun, samt att intervjun är ”självkommunicerande” och inte kräver extra 
beskrivningar eller förklaringar. Kvale menar vidare att det viktigaste arbetet i en 
intervju sker innan och efter utförandet och han gör en uppdelning av en 
undersökning i sju stadier vilkas tillämpning i uppsatsen beskrivs nedan. 
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2.5.1 Tematisering och planering 
 
Vi valde att strukturera djupintervjuerna efter de teman som framkom under 
diskussion om vad som var relevant att undersöka. Männens konsumtion, 
köpprocess, referensgrupper och opinionsledare, maskulinitet, varumärken, 
marknadsmixen och framtiden var centrala teman i undersökningen och utefter dessa 
konstruerades öppna frågor. Vi trodde att dessa teman skulle hjälpa oss att förstå hur 
män tänker och vidare täcka in allt som är intressant för att förstå deras attityder och 
inställningar till groomingprodukter. Samtidigt tror vi att dessa teman kommer att 
leda oss till förståelse om hur marknadsmixen kan utformas av företag för att sälja 
groomingprodukter.  
 
 

2.5.2 Intervjutillfället 
 
För att undvika eventuellt felkonstruerade frågor och för att testa hur känsliga vissa 
frågor kunde uppfattas genomfördes två testintervjuer. Testintervjuerna genomfördes 
på samma sätt som det var tänkt att de framtida intervjuerna skulle göras och hade 
som syfte att gallra bort frågor där svaren inte gav någon information till 
undersökningens syfte. Efter testintervjuerna diskuterades frågorna och svaren 
igenom grundligt och vissa frågor togs bort helt och andra frågor omstrukturerades 
eller omformulerades. En bättre struktur skapades för frågeformuläret så att temana 
skulle följa naturligt efter varandra.  
   
Respondentintervjuerna ägde rum dels i respondenternas hem, dels i författarnas hem 
och dels på allmänna platser såsom caféer. Intervjuerna varade i mellan fyrtiofem till 
sextio minuter och frågorna var öppna för att vi på så sätt skulle få mer detaljerade 
svar och för att inte styra respondenten i hans svar. Vi märkte stor skillnad på 
testintervjuerna och djupintervjuerna då dels dessa intervjuer var mer strukturerade 
och dels för att vi var mer medvetna om vad vi ville ha ut av intervjun och därför 
kunde vara spontana och kände att vi inte behövde följa intervjuguiden till punkt och 
pricka. Den relevanta informationen infann sig oftast men ibland inte i direkt 
anknytning till den frågan som ställdes.  

 

2.5.3 Frågeguiden 
 
Bakgrundsfrågor 
Intervjun startade med att vi förklarade allmänt vad uppsatsen handlade om och att vi 
noterade hur gammal respondenten var, vad han hade för civilstånd och ockupation, 
eventuella syskon samt intressen. De inledande frågorna ställdes främst för att vi 
skulle kunna presentera en bild av respondenterna för läsaren.   
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Konsumtion 
Temat konsumtion inleddes med att vi ställde frågan om respondenten kände till vad 
uttrycket grooming är för något. Alla respondenter fick efter att de svarat höra vad 
vår definition av grooming är så att inga missförstånd skulle uppstå under resterande 
frågor. Vi ställde frågor om respondenten uppfattar sig som fåfäng och bad honom 
därefter förklara hur han uppfattar ordet. Temat övergick sedan till att behandla 
generella frågor om respondentens innehav av groomingprodukter, om han någon 
gång har varit på en salongsbehandling och hur länge han har använt 
groomingprodukter. 
 
Köpprocessen 
Frågor ställdes om hur respondenten vanligtvis handlar groomingprodukter, hur 
involverad han är i köpet och om hans köp är impulsköp eller planerade köp. 
 
Referensgrupper och opinionsledare 
Frågor ställdes om respondenten ber någon om råd innan han ska handla en 
groomingprodukt, hur mycket han tror att hans vänners konsumtion av 
groomingprodukter påverkar hans val av produkter. Vidare ställdes frågor om 
butikspersonal och hur mycket deras åsikter och kunskap påverkar respondentens val 
av produkt. 
 
Maskulinitet 
Vi ställde frågor om vad respondenten associerar med ordet manlighet, hur viktigt 
det är för honom att upplevas som maskulin av andra män och av kvinnor. Vidare 
ställde vi frågor om vilka produkter respondenten upplever vara unisex, hur en 
produkt ska vara för att upplevas som maskulin, samt vad respondentens åsikter är 
om män som går på salongsbehandlingar och använder smink. 
 
Varumärken 
Frågor ställdes om vilka varumärken för män som respondenten kände till, vilka av 
dessa han använder och hur viktigt det är för honom att handla ett speciellt 
varumärke och om han tycker att det är viktigt att varumärket speglar hans image. 
 
Marknadsmixen 
Frågorna delades här in under fyra underrubriker: produkt, pris, plats och promotion. 
Vi frågade respondenten hur förpackningsutformningen påverkar honom, hur 
priskänsliga han är, vad fördelarna respektive nackdelarna är med att handla där han 
handlar och om han skulle föredra att handla i en butik som bara riktar sig till män. 
Frågor om promotion behandlade hur och var respondenten uppfattar reklam, vilken 
typ av reklam han tilltalas av och hur det är lättast att nå honom.  
 
Framtid 
Vi ställde en avslutande fråga om vad respondenten tror om framtiden, dels hur han 
tror att den allmänna konsumtionen kommer att vara i framtiden, men även hur hans 
egen konsumtion kommer att vara. Tror han att han kommer att påverkas av den 
allmänna opinionens syn på groomingprodukter?  
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2.6 Validitet och reliabilitet 
 
Det är viktigt att kunna säkerställa den information som ligger till grund för analysen 
i en undersökning. Begreppen validitet och reliabilitet väcker associationer till 
positivistisk forskning där resultat ska generaliseras och hypoteser ska prövas. 
Associationen är något felaktig då all forskning som bedrivs ska kunna leva upp till 
kriterierna som ställs inom begreppsparet, oavsett om fokus ligger vid förståelse eller 
förklaring. Enligt Kvale (1997) behandlas begreppen olika av hermeneutiker 
respektive positivister då de på olika sätt försöker uppfylla kraven för validitet och 
reliabilitet.    
 
 

2.6.1 Validitet 
 
Validitet i en undersökning handlar om att mäta det som avses att mätas. Validitet, 
giltighet, kan ses som den viktigaste värderingen av det empiriska materialet. Det 
skiljs mellan intern och extern validitet av en undersökning där intern validitet 
handlar om undersökningens upplägg, konkret att ställa frågor till rätt respondenter, 
att använda sig av triangulering, samt att använda sig av kontrollgrupper (Kvale, 
1997). Extern validitet, (begreppsvaliditet), handlar om undersökningen som helhet 
och om att kunna generalisera resultaten på en större population. En stark extern 
validitet beror på respondenturvalet och att detta speglar populationen som helhet.  
 
Det är viktigt för undersökningens validitet att alltid ha syftet i åtanke när 
metodvalen görs, på vilket vis författarna hela tiden frågar sig själva om det som 
mäts verkligen är det som ska mätas. Genom att mäta de systematiska mätfelen i 
undersökningen mäts validiteten och vid få eller inga systematiska mätfel är 
validiteten hög (Holme & Solvang, 1997).  
 
Resursbrister kan till viss del medföra att giltigheten i uppsatsen blir lägre. Dock 
anser vi att genom att vara medvetna om eventuella brister som kan uppstå vad gäller 
validitet, kan dessa motverkas att uppstå. Genom att vara pålästa, kritiska och öppna 
i sinnet hoppas vi att vi har upptäckt eventuella brister i undersökningen och hanterat 
dessa på bästa sätt.  
 
 

2.6.2 Reliabilitet 
 
Efter validitet ses reliabilitet som ett betygskriterium för en bra undersökning. Enligt 
Holme och Solvang (1997) syftar reliabilitet på frånvaron av slumpmässiga mätfel, 
vilket speglar graden av tillförlitlighet i undersökningen. Förutsättningen för en 
tillförlitlig undersökning är att information och fakta som samlas in är pålitlig och 
dessa kan testas genom att undersökningen utförs en andra gång varvid samma 
resultat borde framkomma. Intersubjektiv reliabilitet syftar på överensstämmelsen 
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mellan olika forskares mätningar av samma fenomen/objekt och intrasubjektiv 
reliabilitet syftar på graden av överensstämmelse mellan samma forskares mätning 
av samma fenomen/objekt. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Reliabiliteten i undersökningen kan påverkas av ett antal faktorer. Slumpmässiga 
och/eller tillfälliga egenskaper hos respondenterna kan göra att intervjuerna blir 
missvisande för en större massa. Insamling och bearbetning av intervjuer är kritisk då 
det här uppstår tolkning av respondenternas svar och därmed finns det en risk för 
feltolkning. Hur och var intervjuerna sker kan även påverka respondentens svar och 
därmed kan reliabiliteten även påverkas på grund av detta. Vidare har det även 
betydelse för reliabiliteten hur frågorna är formulerade och hur de ställs. (Kvale, 
1997) 
 
Om det i efterhand skulle göras en uppföljande undersökning om samma fenomen 
finns risken att med samma mätmetod och andra respondenter få annorlunda resultat. 
Dock har ambitionen varit att tala med män i olika åldrar, livssituation samt med 
divergerande inställningar till skönhetsprodukter, vilket torde öka chansen för 
tillförlitlighet. Bristen på intervjuvana skulle kunna påverka resultatet men vid varje 
intervjutillfälle har vi försökt hålla våra egna tankar för oss själva och därmed försökt 
att inte påverka respondenterna med våra uppfattningar om skönhetsprodukter för 
män.  
 
Enligt Holme och Solvang (1997) är reliabilitet nödvändig men inte en tillräcklig 
förutsättning för validitet. Vid hög validitet har forskaren mätt hela det fenomen som 
avses mätas och inget annat. Tyvärr är det i denna uppsats inte möjligt att undersöka 
alla män som vore intressanta för undersökningen då vi i så fall skulle behöva 
intervjua alla svenska män i åldrarna 20 till 35. Vi hoppas därför att kunna hitta ett 
representativt urval för dessa och genom att intervjua dem få en hög reliabilitet. 
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Litteraturgenomgången nedan är uppbyggt på fem teman som vi tar hjälp av för att 
kunna utforma, bearbeta och tolka det empiriska materialet. De områden som tas 
upp i kapitlet är genusperspektiv, segmentering, konsumentbeteende, varumärke 
samt kommunikation. Kapitlet avslutas med en genomgång av vår egen referensram 
som ger läsaren en samlad bild av litteratur och teori.  
 
 
 
Litteraturgenomgången börjar med att i ett genusperspektiv konstatera att det finns 
könsmässiga skillnader mellan män och kvinnor beträffande deras konsumtion. Det 
är därmed väsentligt att först beskriva hur skillnaderna ter sig mellan de två könen. 
Vidare behandlas ett avsnitt om genussegmentering samt ålderssegmentering för att 
sedan beskriva de teorier som vi anser påverkar de yngre männens konsumtion av 
groomingprodukter. Självbild, referensgrupper och opinionsledarskap är exempel på 
de teorier som tas upp. Teorierna om varumärke tas upp då de berör både 
konsumenten och skönhetsbranschen. Detta eftersom varumärket kan fungera som ett 
verktyg för att förmedla ett budskap från båda parterna. I litteraturgenomgången 
presenteras därefter ett kommunikationsavsnitt där marknadsmixen och 
kommunikationsmodeller behandlas för att visa vilka modeller och teorier företag 
kan använda sig av för att kommunicera till sitt valda segment. Avslutningsvis 
presenteras vår egen referensram för att genom denna knyta samman kapitlet. 
 
 

3.1 Genusperspektiv 
 
Genusperspektivet ger läsaren en inblick av männen som segment. Det finns en stor 
mängd litteratur som berör temat genusforskning. För att förstå hur mannen tänker 
och beter sig samt hur han skiljer sig från kvinnan har vi valt att plocka fram de delar 
ur litteraturen som berör maskulinitet, med betoning på den stereotypa mannen, 
mansidealet och dess förändring samt maktrelationer mellan män. För att få en 
djupare förståelse om hur könsidentiteten påverkar en persons beteende vid köp av 
skönhetsprodukter presenteras ett avsnitt om män och konsumtion såväl som ett 
avsnitt om män, maskulinitet och skönhetsprodukter.  
 
 

3.1.1 Maskulinitet 
 
Begreppet manlighet är slitet och bör, enligt Ekman (1995), inte användas vid 
beskrivning av mannen då det inte visar att mannens sätt att vara är en process som 
ändras med tiden. Manlighet redogör för de stereotyper, ideal och förväntningar som 
riktas mot och förknippas med männen i ett givet samhälle. Ekman föreslår istället 
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termen maskulinitet vilken underlättar vårt sätt att tänka på mannens utveckling som 
något som formas i den manliga individen i förhållande till allt som finns utanför 
honom. Alla män utvecklar skilda maskuliniteter eftersom faktorer som 
uppväxtförhållanden, psykosexuell utveckling, förväntningar och ideal i det 
omgivande samhället påverkar dem. Det finns även likheter mellan männen som 
beror på att de delar upplevelser och förutsättningar för att de alla är just män.  
 
Det går inte med säkerhet fastställa att det finns biologiska skillnader mellan kvinnor 
och män. Könens kromosomuppsättningar är identiska förutom den extra X-
kromosom som kvinnorna har vilken motsvaras av en Y-kromosom hos männen. Det 
finns därmed anledning att tro att det är sociala och kulturella faktorer som spelar 
den avgörande rollen i formandet av mannen. (Ekman, 1995) 
 
Connell (2005) menar att maskulinitet inte existerar förutom i kontrast till femininet. 
En kultur i ett modernt Europa kan inte uppfatta maskulinitet om inte män och 
kvinnor behandlas som om de vore två motsatta karaktärstyper. Ekman (1995) 
förklarar vidare att det i varje samhälle existerar en generell bild av hur mannen är, 
bör vara och skall vara. Den traditionella manligheten återfinns i sagor, myter, seder 
och bruk såväl som i kvinnors och mäns psyke. Den stereotypa mannen är som en 
total motsats till kvinnan. Attribut, drag och egenskaper som kan beskriva honom är 
bland andra att han är djärv, erövringslysten, självsäker, sportslig, rationell, fysiskt 
stark och tekniskt intresserad. För att känna sig som en man och för att i andras ögon 
framstå som en man, måste mannen i viss mån leva upp till stereotypen, idealen och 
förväntningarna som finns om honom.   
 
Manlighetsidealet har dock förändras kontinuerligt under tidens lopp. På 1950-talet 
skulle mannen vara charmig och ha humor. Han förväntades tycka om sport och vara 
aggressiv till sättet medan han på 1970-talet skulle frigöra sig från den traditionella 
mansrollen och bli en ”mjukisman”. Idag har massmedia en stor påverkan på 
mansidealet vilket har bidragit till att tyngdpunkten till stor del ligger på utseende 
och klädval. (Ekman, 1995) Edwards (1997) beskriver i sin bok Men in the mirror 
den nya mannen som kom till under 1980-talet. Han menar att media och den nya 
feminismvågen som uppstod då var två bidragande faktorer till skapandet men också 
konsekvenserna av ekonomin, marknadsföringen, den politiska ideologin och 
konsumtionssamhället påverkade mansidealet. Nu hade det blivit populärt att vara 
mer omhändertagande, känslig, narcissisk och passiv. Konsumentorienteringen 
ökade drastiskt på 1980-talet och därmed medieexponeringen. Trots det 
översvämmande utbudet av bilder på män presenterar innehållet ofta ytterst 
välstylade män. De är vanligen unga, vita, vältränade, har brett käkparti, renrakade 
(oftast överallt), hälsosamma, sportiga, framgångsrika, manliga och sexiga. 
(Edwards, 1997)   
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“Changing conventions of men’s fashion have entailed re-worked attributes of 
masculinity that have transformed male bodies into objects of the gaze, of display 
and decoration. This radically undercuts the Victorian and post-Victorian idea of 
masculinity as the display of restraint in a disciplined body.” (Craik, 1994, återgiven 
i Edwards 1997 s 45) 
 
Vissa författare hävdar att det ökade utbudet av bilder av maskulinitet, särkskilt 
bilder med sexuell förknippning, tenderar att förändra den traditionella synen på 
mannen som betraktaren och kvinnan som objekt och särskilt den ökade rollen av 
mannen som modekonsument har blivit mycket central. Historiskt sätt var det 
kvinnan som betraktades som den primära konsumenten. Stereotypen för kvinnan var 
den glada hemmafrun som stod för alla inköp medan manlighet förknippades med 
arbete och produktion snarare än konsumtion. Enligt Edwards (1997) är den här 
uppfattningen idag fel och han säger att män numera shoppar både för sig själva och 
för andra.   
 
“More recently there has been a blurring of the conventional distinctions in the 
advertising address to men and women; constructions of masculinity and femininity 
are less fixed; shopping and self-adornment have become less gendered- less 
specifically female- activities.” (Nava, 1992, återgiven i Edwards, 1997 s 116)  
 
Det finns specifika maktrelationer mellan grupper av män. Enligt Connell (1995) är 
det viktigaste fallet i nutidens Europa makten hos heterosexuella män och 
underordningen av de homosexuella. Det är fortfarande vanligt att de homosexuella 
utsätts för politiska och kulturella uteslutningar, legalt våld, gatuvåld, ekonomisk 
diskrimination och personlig bojkottning. Från ett hegemoniskt maskulinitetssynsätt 
är homosexualitet relaterat till femininet. Andra grupper som också är underordnade 
är, trots sin heterosexualitet, de som förknippas med femininitet.   
 
 

3.1.1.1 Maskulinitet i skönhetsprodukter 

 
Barthel återgiven av Craig (1992) menar att män har blivit uppmuntrade att använda 
ett flertal produkter som primärt förknippas med kvinnor såsom skönhetsprodukter. 
Eftersom dessa produkter är lika kvinnornas brukar marknadsförare ofta förlita sig på 
språk och visuell symbolism för att övertyga män om att dessa är mansprodukter. Det 
finns ofta en strävan att legitimera sådana produkter och markera att det är legitimt 
att använda dessa. En annan viktig aspekt, enligt Craig, är att ge manliga dofter 
maskulint klingande namn såsom Brut, Boss och Hero. Produkterna måste övertyga 
den skeptiska mannen att han kan vara både romantisk och tuff på en och samma 
gång. Ett tredje är att skönhetsprodukter riktade till män måste ha maskulina dofter 
såsom mysk, trä, havsstrand eller citrus. Ett fjärde är att förpackningar av manliga 
skönhetsprodukter undviker pastellfärger och istället använder svart, brunt och guld. 
Även produktnamnen ändras för att skydda det manliga egot. Kosmetika får då 
istället heta hudvårdsprodukter och groomingprodukter. (Craig, 1992) 
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3.1.2 Skillnader i konsumtionsbeteende mellan män och 
kvinnor 
 
Sedan sent 1990-tal har män tillåtits att vara mer barmhärtiga och att ha nära vänskap 
med andra män. Numera marknadsför företag även männens känsliga sida istället för 
att marknadsföra dem som machomän som inte visar känslor. När könsroller alltmer 
börjar luckras upp kan produkter som tidigare setts som feminina såsom 
skönhetsprodukter marknadsföras direkt till män. (Solomon et al, 1999)  
 
Trots att könsrollerna har börjat förändras finns det fortfarande ett antal skillnader 
mellan män och kvinnor i deras konsumtionsbeteende. En sådan skillnad finns i 
relationen till reklam och konsumentens beslutsfattning. Kvinnor fångar upp detaljer 
genom att analysera meddelandet och fattar beslut baserat på produktattribut medan 
män är selektiva informationsprocessorer som drivs mer av övergripande teman och 
enkelhet. Män tenderar att vara mer känsliga till personlig relevant information 
medan kvinnor uppmärksammar både personlig relevant information och information 
som är relevant för andra. En annan skillnad är att män har specialiserat 
användningen av hjärnhalvorna där den högra är visuellt inriktad och den vänstra är 
verbalt inriktad medan kvinnors användning inte är lika tydligt uppdelad. Män verkar 
också uppleva positiva känslor under konsumtion, såsom entusiasm, intresse, 
effektivitet, styrka och stolthet medan kvinnor visar tendenser på negativa känslor 
såsom rädsla, upprördhet, nedstämdhet och nervositet. En annan skillnad mellan 
könen är att de fäster olika symbolisk mening vid varor och tjänster. Det är mer 
sannolikt att män baserar beslut på mjukvara, tidigare erfarenhet och rykte, medan 
pris är viktigast för kvinnor. Det är dessutom mer sannolikt att män tittar i 
datortidningar och litar på tidigare kunskap medan kvinnor använder 
shoppingerfarenheten som deras primära medel för att samla information. (Hoyer & 
McInnis, 2001) 
 
Vidare menar Hoyer & McInnis att trots att könsroller håller på att förändras så 
existerar könsskillnader i män och kvinnors mediamönster. Män kan nås via vissa 
TV-program såsom sport och även tidskrifter som riktar sig till män. Kvinnor 
däremot tittar mer på såpoperor och TV-shop.  
 
 

3.1.2.1 Män och media 

 
En reklambarometer som SIFO utförde under åren 1987-1992 visar att beroende på 
både ålder och kön skiljer sig ihågkommelsen av produkter som människor minns 
från reklam. Barometern visar att personer i åldrarna 16-29 i större utsträckning än 
andra minns reklam som kretsar kring utseende och nöjen. Detta beror på att den 
reklam som en människa minns lättast är den som på något sätt berör en själv. Vidare 
visar barometern att det skiljer sig mellan män och kvinnor på så sätt att de tar till sig 
reklam om olika ämnen. Kvinnor minns, i större utsträckning än män, reklam om mat 
och dryck, rengöring, personlig hygien samt kläder och skor medan män tenderar till 
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att bättre minnas reklam om radio/TV/video, musik, sport, trädgård och bilar. 
(Jarlbro, 1995) 
 
I Jarlbros rapport (1995) nämns att svenska ungdomar använder massmedia ca 7 
timmar per dag. Cronholm (1993) återgiven i Jarlbro konstaterar att satellit-TV är det 
media som ungdomar främst använder sig av och 49 % av 15- 24 åringar tittar på 
satellit-TV en genomsnittlig dag (Carlsson och Anshelm (1993) återgiven i Jarlbro). 
Enligt en färsk rapport från Statistiska Centralbyrån använder över 90 % av männen i 
åldrarna 16-34 Internet (http://www.scb.se).      
 
 

3.2 Segmentering 
 
Vid klassificering av kunder arbetar företag vanligtvis med grova segment såsom 
små företag, stora företag och privatpersoner. Segmenten kan således innehålla 
kunder som är mer olika varandra än lika. Ålder och kön är andra variabler som 
används för att klassificera kunder. Söderlund (1998) menar dock att ålder och kön 
inte alltid ger svar på vilka produkter företaget skall utveckla för att möta kundernas 
behov. Vi är medvetna om att männen inte kan betraktas som en totalt homogen 
grupp då alla individer är unika, det som dock för dem samman till ett segment är att 
de skiljer sig från kvinnorna på så sätt att de inte är uppvuxna med acceptansen att 
göra sig vacker med hjälp av kosmetika. Då en del av syftet med uppsatsen är att 
studera segmentet män i åldern 20 -35 kommer vi här nedan att presentera 
segmentering av kön och ålder. Vi är dock medvetna om att personerna i segmentet 
kan skilja sig åt i form av livsstil, psykografiska- och demografiska 
segmenteringsfaktorer.     
 
 

3.2.1 Genussegmentering  
 
Många företag har på senare år upptäckt möjligheterna med genussegmentering, det 
vill säga indelning av marknaden i olika grupper beroende på människors kön. 
Kotler, Wong, Saunders & Armstrong (2005) skriver att genussegmentering är 
vanligt bland annat vid segmentering av kläder, kosmetika och tidskrifter. Det finns 
dock många företag som främst riktar sig till det ena könet framför det andra. Procter 
& Gamble har till exempel utvecklat en deodorant som enbart riktar sig till det 
kvinnliga segmentet och därefter paketerat och formulerat reklam för att återstärka 
produktens kvinnliga image. Däremot har Gillette, som numera också ägs av Procter 
& Gamble, främst associerats med det manliga segmentet då de alltid har haft en 
stark fokus på att sälja rakprodukter.  
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3.2.2 Ålderssegmentering 
 
Rylander (1987) påpekar i sin bok att ungdom inte är en fråga om ålder utan snarare 
om vilken attityd en person har. På så sätt menar han att marknaden för ungdomar är 
betydligt större än vad som återspeglar sig i åldersfördelningen av ungdomar. Även 
Dubois (2000) skiljer i sin bok mellan den kronologiska åldern och den kognitiva 
åldern men han menar ändå att det är den verkliga åldern som mest påverkar 
konsumentens köpbeteende då biologiska förändringar, social status med mera gör 
att beteendedrag, värderingar och symboler associeras med vilken ålder en människa 
har. Konsumtion av exempelvis kläder, spel, medicin, drycker och kosmetika ändras 
i takt med att personens verkliga ålder ändras och i takt med att personen därmed 
träder in i en ny fas i livet (Armstrong & Kotler, 2005).  
 
Beträffande groomingprodukter kan konsumenterna delas in i två huvudgrupper: de 
som är måna om sitt utseende och de som vill fördröja åldrande. Den förstnämnda 
gruppen består av män mellan 20 och 35 år, som köper livsstilsvarumärken, 
skrubbkrämer, hår-, sport- och acneprodukter, medan den sistnämnda gruppen består 
av män över 35 år, som köper anti-ageing-krämer (Small, 2005). En av samhällets 
största köpargrupp är dessutom åldersgruppen 20-34. Dessa personer har en god 
inkomst, de har vanligtvis flyttat hemifrån och de är inställda på att spendera sina 
pengar (Rylander, 1987).  
 
 

3.3 Konsumentbeteende 
 
Konsumentbeteende innefattar, enligt Hoyer & McInnis (2001), allt som rör 
konsumenters beslut vad gäller köp, konsumtion och förbrukning av varor, tjänster 
och tid. Faktorer som påverkar konsumentbeteende brukar oftast delas in i kulturella, 
sociala, personliga och psykologiska. Inom dessa övergripande faktorer finns det 
dessutom delfaktorer som också påverkar konsumentbeteendet. (Kotler & 
Armstrong, 2005) Några som vi anser påverkar männens konsumentbeteende 
beträffande groomingprodukter är självbild, referensgrupper och opinionsledarskap. 
 
 

3.3.1 Självbild 
 
Olika studier inom självbild (self concept) har kommit fram till att det finns ett 
samband mellan den uppfattning en person har av sig själv och vad han/hon köper 
eller de affärer han/hon besöker. Enligt dessa studier konsumerar människor 
produkter som överrensstämmer med deras personlighet och image. (Dubois, 2000) 
 
Självbildsteorierna handlar om vår uppfattning om oss själva och vad vi tror andra 
tänker om oss. Hoyer & McInnis (2001) skriver att människors självbild är viktigt 
eftersom det hjälper människor att definiera vem de är och det vägleder deras 
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beteende. Solomon, Bamossy, Askegaard (1999) menar att självbild har en komplex 
struktur eftersom den består av flera olika ”self” där flera olika dimensioner av 
”jaget” studeras. De vanligaste ”jagen” som nämns i olika litteraturböcker brukar 
dock vara hur en person uppfattar sig själv (the actual self), hur en person skulle vilja 
uppfatta sig själv (the ideal self) och en persons självbild inklusive tillhörande 
självimagehöjande tillhörigheter såsom smink, kläder, bilar (the extended self). Det 
sistnämnda ”jaget” bygger, enligt Solomon et al på principen ”jag är vad jag äger”. 
 
Undersökningar har kommit fram till att självbild bygger på flera element. Tre av 
dem anses, enligt Dubois (2000) vara särskilt viktiga: 
 
Kroppsbild är konsumentens subjektiva bedömning av hans/hennes fysiska ”jag”. 
Det är hur en person uppfattar sin kropp och hur han/hon vill förstärka den bilden. 
Detta kan till exempel göras med hjälp av groomingprodukter. (Dubois, 2000) 
Uppfattningen om ens kropp behöver dock inte överensstämma med verkligheten, 
eftersom det ofta är en persons egen bild av kroppen som är viktigare än hur den 
egentligen är. Media och reklam har stor inverkan på vilka kroppsliga skönhetsideal 
som finns i samhället. (Solomon et al, 1999) Rådande manlig kroppsideal och 
skönhetsideal i media torde med andra ord ha en inverkan på män, eftersom 
skönhetsprodukter har en stor förknippning med kroppslig skönhet. Även reklam kan 
därför påverka männens konsumtion av groomingprodukter då budskapet i reklam 
kan förespråka ett nytt kroppsideal för män. 
 
Könsidentitet handlar om känslan av en persons maskulinitet eller femininitet. 
Könsidentitet påverkas av samhällets förväntningar av varje kön (Dubois, 2000). Till 
skillnad från manlighet och kvinnlighet bestäms maskulinitet och femininitet snarare 
av kultur än biologi. En svensk man eller annan skandinavisk man anses till exempel 
vara stoisk medan en spansk eller sydeuropeisk man mer känslig. (Solomon et al, 
1999) Dubois menar att män och kvinnor har olika konsumtionsvanor och att 
produkter därför kommer att riktas olika till varje kön. Marknadsföring mot män 
respektive mot kvinnor kan således se annorlunda ut, eftersom de olika könen har 
olika konsumtionsvanor.  
 
Kronologisk och kognitiv ålder: Kronologisk (verklig) ålder är en av de 
demografiska faktorer som påverkar en persons köpbeteende allra mest, hävdar 
Dubois (2000). Detta eftersom åldern för med sig olika förändringar för en person. 
Beroende på vilken fas i livet en person befinner sig i påverkas han/hon förutom de 
rent biologiska och sociala förändringarna också av beteendemässiga faktorer såsom 
värderingar och symboler. Den ålder som en person känner sig som innerst inne 
betecknas som den kognitiva åldern. Det vanligaste är att en persons kognitiva ålder 
ligger under den kronologiska åldern. Det är också den kognitiva åldern som ofta styr 
symboliska konsumtionen (kläder, kosmetika) mer än den kronologiska. (Dubois, 
2000) Beroende på vilken kognitiv ålder män har kan deras konsumtion av 
groomingprodukter se olika ut. Då groomingprodukter även kan ses som symbolisk 
konsumtion kan den kognitiva åldern mer än den kronologiska påverka 
konsumtionen.  
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3.3.1.1 Symbolisk konsumtion 

 
Det finns en naturlig strävan efter att hela tiden att förbättra sina olika ”jag” och 
genom konsumtion i allmänhet och symbolisk konsumtion i synnerhet är detta 
möjligt (Dubois, 2000).  
 
Symbolisk konsumtion fungerar på två sätt: att förstärka önskade delar av sitt ”jag” 
och att dölja det som personen inte vill visa upp. Forskning har visat att mycket av 
det som köps idag inte köps för produkternas funktionella fördelar utan för deras 
symboliska värden. (Solomon et al, 1999) 
 
Hoyer & McInnis (2001) menar att produkters symboliska funktioner och 
konsumtionsritualer är viktiga eftersom de tillsammans hjälper att definiera och 
bevara vår självbild, det vill säga vår mentala uppfattning om vem vi är. Som tidigare 
nämnts kan männens konsumtion av groomingprodukter vara av symbolisk karaktär 
även om det inte är i lika stor omfattning som det är med kläder.  
 
 

3.3.1.2 Självförtroende 
 
Självförtroende (self-esteem) är ett viktigt begrepp inom självbildsteorierna. 
Självförtroende förklaras som hur en person värderar sig själv (Dubois, 2000). En 
person med högt självförtroende ser sig själv som framgångsrik och är inte rädd för 
att ta risker eller att stå i centrum. För en person med lågt självförtroende är 
förhållandena de motsatta. En person med lågt självförtroende är exempelvis rädd för 
att misslyckas eller att bli avvisad. Vilken nivå av självförtroende en person har beror 
ofta på responsen eller acceptansen han/hon får från sin omgivning. Graden av 
självförtroende påverkar även konsumenternas modeval i hög grad. Personer med 
högt självförtroende är inte rädda för att ta till sig nya trender medan personer med 
lågt självförtroende gärna följer strömmen och det allmänt populära och accepterade. 
(Solomon et al, 1999) Dubois menar att marknadsförare genom reklam försöker att 
ändra attityder gentemot produkter genom att tala till målgruppens självförtroende, 
som exempelvis ”L’Oréal, because I’m worth it”. 
 
 

3.3.1.3 Skapande av manlig självbild med hjälp av groomingprodukter  

 
Firat i Sturrock & Pioch (1998) menar att individer inte längre bedöms efter 
sysselsättning och roll i produktion utan i vad de konsumerar och hur de presenterar 
sig själva. Män konsumerar groomingprodukter inte enbart på grund av deras 
funktionella fördelar utan även för att ändra deras kropp och kroppsbild. Genom att 
ändra denna image vill män antingen skapa eller förändra deras självidentitet. Av de 
många symbolerna och uttrycken av ”jaget” är kroppen det viktigaste både fysiskt 
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och kulturellt. Vidare är kroppsbild den viktigaste komponenten i självbild. Kroppen 
ses som ett medel för njutning och för att uttrycka sig själv. (Sturrock & Pioch, 1998) 
 
Sturrock och Pioch har genom sin studie kommit fram till att stimulus för manlig 
konsumtion av groomingprodukter sker genom fem parametrar:  
 
Image: Handlar om skapandet, utvecklandet och bevarandet av självimage. Det finns 
en skillnad i social (fritid) och professionell (jobb) sfär. Stimuli för användning av 
vissa skönhetsprodukter beror på vilken image män vill visa i varje sfär. Image är 
således viktigt vid konsumtion av skönhetsprodukter.  
 
Ålder: Handlar om mäns oro för åldrande och bevarandet av ett ungdomligt 
utseende, vilket motiverar användandet av groomingprodukter.  
 
Attraktion: Handlar om att mäns önskan att upplevas som attraktiva och mer 
presentabla till det motsatta könet genom att använda groomingprodukter.  
 
Hälsa: Handlar om bevarandet av god hälsa men även förebyggande och behandling 
av hudproblem genom användning av groomingprodukter.  
 
Njutning: Handlar om hur män konsumerar groomingprodukter för att skämma bort 
sig själva och för njutningens skull. 
 
 

3.3.2 Referensgrupper 
 
Kotler & Armstrong (2000) menar att en persons beteende påverkas av många 
grupper. Grupper som har en direkt påverkan, och till vilken en person tillhör kallas 
för medlemskapsgrupper. Andra grupper som också påverkar är referensgrupper:  
 
“A reference group is a set of people with whom individuals compare themselves as 
a guide to developing their own attitudes, knowledge, and/or behaviours” (Hoyer & 
McInnis, 2001, s 395) 
 
Referensgruppen skiljer sig således från medlemsgruppen genom att den bygger på 
en individs strävan att tillhöra eller förneka tillhörighet till en viss grupp.  
 
Enligt Solomon et al (1999) finns följande tre former av referensgruppåverkan: 
 

• Informationspåverkan (informational influence): Påverkan sker när individen 
söker information om produkter och varumärken hos experter, specialister eller andra 
pålitliga källor som anses ha tillförlitlig information och mer kunskap än vad han/hon 
har. Dessa blir således individens referensgrupp som direkt eller indirekt påverkar 
honom/henne. 
 



 27  

• Användarpåverkan (utilitarian influence): Påverkan sker när individen beslutar 
sig för att köpa en produkt eller ett visst märke. Individens köpbeslut påverkas av 
referensgruppens preferenser. Referensgruppen består då oftast av personer som 
individen har ett socialt utbyte med till exempel familjemedlemmar, vänner och 
kolleger. 
 

• Värdeuttryckande påverkan (value-expressive influence): Påverkan sker när 
individen har köpt eller börjat använda vissa produkter eller märken som han/hon 
anser förhöjer bilden av honom/henne hos andra. Det finns ofta ett behov hos 
individen av att bli respekterad, omtyckt och beundrad av andra och genom 
användning av dessa produkter kan detta åstadkommas. Syftet bakom köpet och 
användningen kan också vara för att individen vill associeras med dem som använder 
eller gör reklam för produkterna. (Solomon et al, 1999) 
 
 

3.3.2.1 Referensgruppernas funktioner 

 
Identifiering: Genom att konsumera olika produkter kan en individ uttrycka sin 
tillhörighet till en grupp. Dubois (2000) menar att beroende på om produkten 
konsumeras offentligt eller privat varierar produktens identifieringsvärde. Produkter 
som konsumeras offentligt har mycket större betydelse än de som konsumeras i 
hemmet, hävdar författaren. Detta eftersom andra inte ser det. Det är dessutom dyra 
produkter eller produkter som uppfattas som dyra och/eller trendiga som inverkar 
mer. 
 
Normer: En norm är en form av gemensam uppfattning om hur gruppens 
medlemmar ska agera och tycka och den norm som gäller ska alla gruppmedlemmar 
anpassa sig efter. (Dubois, 2000) Det är genom att följa gruppens norm som 
individen visar tillhörighet. Vidare menar författaren att det finns många sociala 
situationer då trycket är starkt att rätta sig efter gruppnormen. Detta kan ofta innebära 
att en person på grund av kultur, rädsla eller personlig vinnig ger upp sin egen 
uppfattning för att anpassa sig efter gruppmedlemmarna.  
 
 

3.3.2.2 Identifiering med referensgrupper 

 
Grupper som påverkar människor delas oftast in i primära och sekundära 
referensgrupper. Den förstnämnda gruppen består av människor som direkt påverkar 
och som individen har direkt närhet och kontakt med, såsom kärnfamilj och vänner. 
Den sistnämnda referensgruppen däremot består av människor som är avlägsna och 
som indirekt påverkar individen, exempelvis celebriteter. Dessa påverkar genom att 
individen vill identifiera sig med dem. (Dubois, 2000) Det finns en generell önskan 
hos de flesta människor att passa in och att kunna identifiera sig med populära 
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människor. Denna identifieringsprocess är många gånger den primära orsaken till 
köp, menar Solomon et al (1999).   
 
Vidare finns det, enligt Solomon et al ett antal faktorer som avgör hur troligt det är 
att vissa personer kommer att utgöra en referensgrupp som individen kan identifiera 
sig med: 
 

• Närhet: Vänner och grannar som ingår i den fysiska närheten och som ofta utgör 
en referensgrupp ökar möjligheterna till interaktion.  
 

• Exponering: Hög exponering ökar chanserna att individen ska tycka om 
personerna i fråga och vilja associeras med dem. 
 

• Gruppsammanhållning: Ju bättre sammanhållning människorna inom gruppen 
har desto mer värderar individen gruppen som referensgrupp. 
 
Det är dock inte bara referensgrupper som individen har direktkontakt med som kan 
påverka individens åsikter menar författarna. Det kan även vara eftersträvansvärda 
referensgrupper (aspirational reference groups) som syftar på framgångsrika 
människor såsom artister, idrottsstjärnor och företagsledare. Dessa framgångsrika 
människor används ofta som förebilder i marknadsföringen. (Solomon et al, 1999) 
 
Att använda kändisar i reklamaffischer och andra marknadsföringsmedel är dessutom 
ett sätt för företag att minska oönskade användarbilder. Aaker (1996) definierar 
användarbilder (user imagery) som de mänskliga karaktärsdrag, hos ett märke, som 
associeras med den typiska användaren av varumärket. Genom att som företag 
fokusera på en särskild referensgrupp eller socialgrupp av användare kan märket 
skapa värde för kunden. Att få möjligheten att tillhöra en speciell grupp, eller få 
godkännande från en grupp, kan leda till att kunden får en känsloladdad anknytning 
till märket. Användarbilder skapas genom dem som använder märket och syns med 
det, exempelvis människor på stan. Det är dock inte säkert att de här personerna 
alltid är de önskvärda. Att anlita ideala användare, såsom kändisar, är då ett sätt att 
minska detta problem. 
 
 

3.3.3 Opinionsledarskap 
 
Vissa personer åtnjuter ett visst privilegium inom sina grupper genom sin position 
menar Dubois (2000). Dessa personer brukar benämnas som opinionsledare:  
 
”An opinion leader is an individual who acts as an information broker between the 
mass media and the opinions and behaviors of an individual or group” (Hoyer & 
McInnis, 2001 s 392) 
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Hoyer & McInnis menar att opinionsledare är personer som har förstahandskunskap 
och expertis om produkter och varumärken som gör att deras råd värdesätts högt av 
andra. Deras åsikter påverkar andras beteenden och attityder i hög grad. Enligt 
Solomon et al (1999) utgör opinionsledare värdefulla informationskällor. Detta 
därför att: 
 

• de har kunskap inom området och är övertygande eftersom de besitter 
expertförmåga  

• de har kunskapsmakt som inte har ett kommersiellt syfte  
• de har kontakter och är sociala och därför också legitima i deras sociala uttalanden 
• de har ofta samma värderingar som konsumenten  
• de är oftast bland de första som köper nya produkter, vilket reducerar risken och 

osäkerheten för de andra 
 
Enligt Hoyer & McInnis (2001) är opinionsledare ofta vänner och bekanta som 
besitter dessa karaktäristika men det kan också vara professionella som läkare och 
advokater som ger råd till sina patienter och klienter. Vidare menar författarna att 
celebriteter och ledare till olika sociala grupper också kan utgöra opinionsledare för 
vissa typer av varor och tjänster. När dessa opinionsledare är trovärdiga kan de ha 
stor inflytelse i konsumentens acceptans av nya produkter och tjänster. 
Skönhetsprodukter för män är ett relativt nytt fenomen, vilket därför motiverar 
studerandet av opinionsledarnas inflytande på män vad gäller deras köp och 
användning av groomingprodukter.  
 
Kotler & Armstrong (2000) menar att många marknadsförare försöker identifiera 
opinionsledare så att företag kan rikta sin marknadsföring mot just dessa. Vidare 
skriver författarna att reklam i vissa fall kan simulera opinionsledarskap genom att 
visa informella diskussioner mellan människor och därigenom reducera 
konsumenternas behov av att söka råd från andra. 
 
Svårigheten med att använda sig av vanliga konsumenter som opinionsledare är 
enligt Solomon et al (1999) att de är svåra att få tag på och använda i 
marknadsföringen. Opinionsledarna tenderar även att verka på lokal nivå och kan 
därför enbart påverka 5-10 konsumenter istället för ett helt marknadssegment. Det 
kan därför vara bättre att använda sig av en känd eller en inflytelserik person som är 
lättare att få tag på och som dessutom har en hög synlighet. Det är med andra ord 
effektivare att använda en professionell celebritet än vanliga människor vid 
marknadsföring.  
 
Vidare hävdar Solomon et al att opinionsledarskap även har en viktig påverkan på ett 
varumärkes popularitet. Ett exempel på detta torde vara marknaden för 
sportaccessoarer där både celebrity endorsements och sponsorskap används 
framgångsrikt för att forma åsikter. 
 
 



 30  

3.3.3.1 Simulation och stimulation 

 
Dubois (2000) hävdar att företag som vill dra fördel av fenomenet opinionsledarskap 
och interpersonell påverkan kan använda sig av två huvudsakliga strategier: 
simulation och stimulation.  
 
Simulation går ut på att företagen försöker simulera produktanvändning eller en 
önskad bild av verkligheten genom användning av ett visst varumärke. Celebrity 
endorsement är ett exempel på simulation där företagen i sin marknadsföring 
simulerar att en känd person använder ett visst varumärke genom att ha med 
personen i marknadsföringen. (Dubois, 2000) Det kan till exempel vara en känd 
manlig profil som använder groomingprodukter. 
 
Den andra strategin, stimulation, går ut på att stimulera personlig inflytande. Ett sätt 
att göra det på är att företag marknadsför sitt varumärke genom att ge opinionsledare 
gratisprodukter i olika sammanhang. Genom detta hoppas företaget att med hjälp av 
opinionsledarens inflytande få de andra i hans/hennes nätverk att börja använda 
samma produkter. För att strategin ska lyckas krävs det dock att ledaren är både 
trovärdig och attraktiv. Denna strategi anses vara effektiv eftersom mottagarna 
(konsumenterna) får budskapet från en sändare utan ett kommersiellt vinstintresse 
(opinionsledaren) vilket ökar trovärdigheten för produkten eller varumärket. (Dubois, 
2000) 
 
 

3.4 Varumärken 
 
Teorierna om varumärken berör både konsumenten och företagen som vill 
kommunicera med konsumenten och fungerar således som en övergång från tidigare 
teorier till nästkommande. Varumärket sett ur märkesinnehavarens perspektiv kallas i 
litteratur för brand management och en omfattande del av litteratur om varumärken 
fokuserar på märkena just ur brand managementperspektiv. Vi presenterar här nedan 
endast de delar som kopplar samman företagens varumärkesstrategier med 
konsumentens beslutsprocess. Därefter presenteras avsnitten om varumärkets roll i 
beslutsprocessen samt märkesidentitet.  

 

3.4.1 Varumärket ur konsumentens perspektiv 
 
Melin (1997) beskriver ett flertal funktioner som varumärket uppfyller för 
konsumenten. Den första är varumärket som informationskälla. Kunden får genom 
varumärket kunskap om produktens pris, kvalitet och funktion. Om det finns flera 
likartade märkesprodukter på marknaden kan konsumenten använda märket som 
referenspunkt och jämföra de olika produkterna med varandra. När konsumenten väl 
har bestämt sig för vilken produkt han/hon gillar bäst underlättar varumärket 
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valsituationen vid återköp. Således fungerar varumärket även som en katalysator. 
Vidare fyller varumärket en garantifunktion, för att det är en jämn och konsistent 
kvalitet på produkten, samt funktionen som en riskreducerare. Risker finns inte vid 
alla köp utan de framkommer framförallt vid köp av produkter förknippade med 
sociala, ekonomiska eller fysiska risker som exempelvis kläder, bilar eller läkemedel. 
(Melin, 1997) När det inte finns någon uppfattad risk hos konsumenten fyller 
varumärket ingen funktion (Kapferer, 2004). 
 
Alla människor har inte samma grad av involvering i sina köp. De som har hög 
involvering jämför små skillnader mellan olika produkter medan de med låg 
involvering är nöjda med en basprodukt som de inte utvärderar vid varje enskilt. 
(Kapferer, 2004) Slutligen och en av de viktigaste funktionerna är varumärket roll 
som imageskapare. Melin (1997) menar att varumärkets image avser konsumentens 
bild av märkesprodukten och märket kan då fungera som ett medel för 
självförverkligande och för att bli socialt accepterad. Ett flertal studier har visat på ett 
samband mellan konsumentens självuppfattning och vilka produkter han/hon köper. 
Märkena på varorna vi köper matchar vår personliga image men det kan även vara 
tvärtom, det vill säga att kunden köper vissa produkter för att dölja vissa aspekter av 
sig själv. (Dubois, 2000) Dubois menar vidare att en skillnad mellan det verkliga 
jaget och det ideala jaget kan leda till ett kompensatoriskt köp. På så sätt fyller 
varumärket en väsentlig roll genom att förverkliga det ideala jaget.  
 
 

3.4.2 Varumärket ur märkesinnehavarens perspektiv 
 
På samma sätt som varumärket utgör en informationsfunktion för konsumenten är 
märket för innehavaren en informationsbärare som ger fakta om pris, kvalitet och 
funktion. Varumärket fungerar vidare som en identitetsbärare, vilken förmedlas 
genom märkesuppbyggande reklam. En tredje funktion Melin (1997) nämner är 
varumärket som positioneringsverktyg. Ett företag kan då med flera märken serva en 
marknad och positionera varje märke utifrån målgruppens behov. Slutligen fyller 
varumärket funktionen som konkurrensmedel och tillväxtgenerator. Varumärket som 
konkurrensmedel innebär att företaget har lyckats skapa märkeslojala kunder som 
blir svåra för konkurrenterna att ta över medan det som tillväxtgenerator ses som en 
värdefull tillgång som kan generera tillväxt. (Melin, 1997) 
 
 

3.4.3 Varumärkets roll i beslutsprocessen 
 
Att skapa lojala kunder är för märkesinnehavaren ett av de övergripande målen. För 
att lyckas med detta måste märkesinnehavaren förstå kundens behov och önskningar 
samt vad märkets värde har för betydelse i kundens beslutsprocess. Ett av de första 
stegen märkesinnehavaren måste ta för att skapa värde hos kunden är att få kunden 
engagerad i märkesprodukten. Om kunden har ett lågt engagemang är han oftast en 
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passiv mottagare för information vilket innebär att informationen måste söka upp 
konsumenten. Personligt intresse, upplevd risk, symbolvärde och njutningsvärde är 
variabler som påverkar kundens engagemang. Ju större engagemang en kund har 
desto mer märkeskänslig blir han och därmed mindre priskänslig. (Melin, 1997) 
 
En annan viktig uppgift Melin nämner är att skapa märkeskännedom hos kunden. 
Detta är en förutsättning för att kunden ska kunna skapa associationer till och 
preferenser för märket. Märkeskännedom är störst för de marknadsledande 
märkesprodukterna vilket innebär att det är svårt för nya märken att etablera sig på 
en marknad då de först måste driva ut de erkända märkena ur konsumentens 
medvetande. Reklam är ett sätt för att främja märkesassociation. Denna måste skapa 
positiva associationer till märket och tydliggöra vad märket är känt för, det räcker 
inte med att endast upprepa namnet på produkten. Märkesassociationen kan betona 
antingen funktionella värden som kvalitet eller emotionella värden såsom 
användningsområde, livsstil eller kändisskap. Det viktigaste är att intrycken 
resulterar i en image som är stark och positiv. Slutligen förklarar Melin att mervärde 
och märkeslojalitet är avgörande för val av märkesprodukt.  
 
 

3.4.4 Märkesidentitet  
 
Märkesidentitet ger styrning, syfte och mening för märket och är det centrala i 
märkesstrategin samt drivkraften bakom vad som associeras med märket (Aaker, 
1996). Melin (1997) menar att märkesidentiteten vanligtvis karakteriseras som vad 
varumärket står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt. Att skapa 
märkesidentitet är mer än att bara reda ut vad kunderna säger att de vill ha. Den 
måste också reflektera själen och visionen av märket (Aaker, 1996). Beträffande 
kommunikationen är det väsentligt att företaget sänder ut ett enda budskap bland alla 
produkter, handlingar och kommunikationsprocesser. Detta är viktigt eftersom ju mer 
märket expanderar och diversifierar sig desto mer är kunderna benägna att känna att 
de har att göra med flera olika märken istället för ett enda. (Kapferer, 2004) Detta 
torde även vara väsentligt att tänka på då ett märke som tidigare främst riktade sig till 
kvinnor expanderar och börjar rikta sig även till män. Det skulle då kunna finnas en 
risk att det nya segmentet inte vill associeras med det kvinnliga märket.  
 
Närliggande begrepp till märkesidentitet är märkesimage. Skillnaden mellan de här 
två är att begreppet identitet avser hur märkesinnehavaren vill att märkesprodukten 
ska uppfattas, medan image syftar på hur konsumenterna verkligen uppfattar 
produkten. (Aaker, 1996, Kapferer, 2004 och Melin, 1997) Märkesidentiteten är 
källan för positioneringen av märket. Att definiera vad märket är för något eller står 
för hjälper företagen att svara på frågor som exempelvis vilka reklamkampanjer som 
skulle passa för märket eller hur märket kan ändra sin kommunikationsstil utan att 
tappa sin sanna identitet. (Kapferer, 2004) Att positionera märket innebär att 
betoningen ligger hos de särskiljande karaktäristika som skiljer märket från dess 
konkurrenter. Kapferer nämner vidare fyra frågor som leder till den valda 
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positioneringen. Dessa är: Vad erbjuder märket? För vem är märket? När ska 
produkten konsumeras? Och vilka är ens konkurrenter? Ett märke som inte 
positionerar sig själv lämnar frågorna vem de konkurrerar med samt vad de erbjuder 
kunden som är huvudbeslutet till dennes köp obesvarade. (Kapferer, 2004)  
 
När företag kommunicerar ett märke bygger de framställanden om vem som talar, 
vem som lyssnar och vad för specifik relation som kommunikationen bygger mellan 
dem. Detta är den moderna märkeskommunikationsteorin vilken är relevant inom 
märkesidentiteten då märket kommunicerar om produkten, servicen och 
tillfredsställelsen. (Kapferer, 2004)  
 
   

3.5 Kommunikation 
 
Inom avsnittet kommunikation kommer vi att ta upp dels kommunikationsmodeller 
och dels marknadsmixen. Kommunikationsmodellerna är viktiga för analysen av det 
empiriska materialet då dessa ger förståelse för väsentliga delar av 
kommunikationsprocessen. En djupare förståelse för processen kommer därmed att 
nås och vidare ger det i sin tur en djupare analys av insamlat material. Det är viktigt 
att ha en förståelse för kommunikationsprocessen, varför och hur brus uppstår samt 
hur detta kan elimineras, alternativt omriktas. Marknadsmixen utgör en grund för hur 
företag kan höja sina försäljningssiffror genom att ha en förståelse för 
beståndsdelarna i teorin. Användandet av marknadsmixteorin kommer att ligga till 
grund för analysen och därför behövs en ingående förståelse av beståndsdelarna och 
användandet av dessa.  
 
 

3.5.1 Kommunikationsmodeller 
 
Genom att presentera kommunikationsmodeller uppnår vi en förståelse för de olika 
begreppen inom kommunikationsprocessen. Den linjära modellen introducerar 
avsnittet och därmed presenteras begreppen som har att göra med 
kommunikationsprocessen. Vidare utvecklas kommunikationsmodellen till en 
flervägskommunikationsmodell där den extra dimensionen av förståelse är relevant 
för att vi ska kunna förstå männen och vad de påverkas av i köpprocessen. Slutligen 
kopplas kommunikationsmodellens dimension av förståelse till opinionsledarskap 
och en diskussion förs om hur detta relateras till männens konsumtion av 
groomingprodukter. 
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3.5.1.1 Linjär kommunikationsmodell 

 
Det finns ett antal generella teorier för hur kommunikation mellan två parter kan 
analyseras och genom detta förstås. Dessa teorier är inte framtagna speciellt för 
marknadsföringskommunikation men kan generellt sätt användas inom detta område 
samt inom annan form av kommunikation. Schramms linjära modell samt Shannon 
och Weavers är klassiska modeller inom kommunikationsteorin där modellerna 
beskriver hur ett meddelande färdas från informationskälla till mottagare. Fill (2002) 
presenterar en kombination av de båda modellerna som även innehåller en dimension 
av förståelse.  
 

 
   Figur 1. Kommunikationsmodell (Fill, 2002, s 32) 

 

Sändare (source) och kodning (encoding) handlar om att det är personer eller 
organisationer som skickar iväg ett meddelande genom ord, symboler, bilder eller 
musik. För en framgångsrik kodning är det viktigt för sändaren att förstå vem det är 
som ska motta meddelandet och förstå hur målgruppen är receptiv för information, 
det vill säga vilka symboler som fungerar och genom vilka medier meddelandet ska 
skickas. Det finns en rad olika medier att använda sig av, exempelvis radio, 
dagstidningar, magasin och Internet, och även om kodningen är bra, det vill säga att 
meddelandet är tydligt spelar detta ingen roll om det inte når någon i målgruppen på 
grund av felvald media. (Fill, 2002)  
 
Tolkningen (decoding) handlar om att mottagaren får meddelandet och gör en 
individuell tolkning av detta. Naturligtvis hoppas sändaren på att få en och samma 
tolkning på ett meddelande men på grund av mottagarnas olika bakgrund, 
värderingar, förväntningar och attityder kan tolkningen bli olika från person till 
person. Reaktionen som meddelandet får hänger samman med tolkningen av 
budskapet och inom marknadsföring handlar det ofta om köp eller icke-köp. Det 
viktigaste för sändaren är inte att titta på hur många köp det blev, utan kanske snarare 
varför det blev ett köp eller icke-köp, vilken del av kommunikationen som 
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mottagaren tog till sig, och genom denna förståelse ändra eller modifiera 
meddelandet för att på så sätt kunna bli förstådd av fler. (Fill, 2002)  
 
Bruset (noice) uppstår i överföringen av meddelandet till mottagaren och påverkar 
hur denne uppfattar och tolkar meddelandet. Bruset kan vara av ett sådant slag så att 
det förvränger budskapet som framförs, eller till och med gör så att meddelandet inte 
alls når fram till mottagaren. Anledningar till att brus uppstår är antingen av kognitiv 
eller av fysisk karaktär där exempel på kognitivt brus är att tolkningen av 
meddelandet är felaktig. Om mottagaren inte har kunnat ta del av meddelandet på 
grund av olika orsaker som har inträffat i dennes liv är detta exempel på brus av 
fysisk karaktär. (Fill, 2002)  
 
Fill (2002) har i sin kommunikationsmodell lagt till en dimension av förståelse 
(realm of understanding) där han menar att just förståelse är en central del av en 
lyckad kommunikation. Han menar vidare att om sändaren förstår 
målgruppen/mottagaren är det mer troligt att kommunikationen är lyckad. Det är 
enligt Fill lättare att lyckas med kommunikationen om sändaren och mottagaren delar 
samma värdegrund, men om detta inte är fallet så måste det hos sändaren finnas en 
klar förståelse om mottagaren så att denne kan konstruera meddelanden som bättre 
passar mottagaren och på så sätt minska bruset. För att skönhetsbranschen ska kunna 
utöka sin kundbas till att även omfatta männen i samhället måste de ta bort stigman 
som har varit på män som använder skönhetsprodukter och istället visa det som något 
positivt. Bruset i form av samhällets traditionella värderingar om att en manlig man 
inte använder skönhetsprodukter måste ersättas med en positiv uppfattning som att 
män som tar hand om sitt yttre är manliga.  
 
 

3.5.1.2 Flervägskommunikationsmodell och word-of-mouth-
kommunikation 

 
En utveckling av envägskommunikationsmodeller är modeller som visar på flera 
olika steg för meddelandet att nå mottagaren. Dessa modeller använder sig av samma 
terminologi som i envägskommunikationsmodeller men lägger även stor vikt vid så 
kallad word-of-mouth- kommunikation. Om brus skulle uppstå är det inte omöjligt att 
ändå nå vissa mottagare som på grund av bruset inte i ett initialt skede kunde ta del 
av meddelandet. Modellerna bygger på att sändaren inte fullt ut kan kontrollera och 
bestämma över kodningen och därför bör dessa försöka nå mottagarna även på andra 
sätt än via masskommunikation. (Fill, 2002) 
 
Modeller som behandlar kommunikation i flera steg tar upp vikten av människors 
olika roller i kommunikationsprocessen. En viktig del av modellen är det faktum att 
människor måste tala om sina upplevelser och köp för att kunna påverka andra i 
deras köp. Dichter, återgiven i Fill (2002) tar upp olika anledningar till varför 
människor tycker om att tala om sina upplevelser och produktinköp. Människor 
tenderar att tala om sina produktköp om de känner starkt för produkten, känner att 
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produkten signalerar något viktigt om deras personlighet eller vill bli omtyckta 
genom sin produkt. Att använda skönhetsprodukter kan utåt sett signalera olika saker 
vilket både beror på vad användaren och betraktaren har för uppfattning om 
kosmetika. Oavsett hur mycket eller lite en man sminkar sig är detta en signal till 
omgivningen som uppfattas starkt då det traditionellt sätt inte är vanligt att män 
sminkar sig. 
  
Det är i flervägskommunikation inte bara viktigt att få människor att tala om sin 
produkt, det är ännu viktigare att få rätt person att tala om eller bära sin produkt. 
Dubois (2000) menar att målet således är att nå rätt person inom segmentet som 
företaget vill åt för att på så sätt låta dessa personer tala väl om produkten. Att 
konsumentens vänner talar väl om en produkt väger ofta tyngre än om en 
reklamkampanj skulle säga samma sak. Människor kan utifrån sin användning 
klassificeras som antingen opinionsledare eller opinionsföljare. Opinionsledare är 
enligt Fill (2002) personer som agerar som experter inom ett visst område och därför 
påverkar omgivningen med sina åsikter, tankar och idéer. Ledare tenderar att ha hög 
social status och ha bättre självförtroende än icke-ledare. Opinionsföljare är personer 
som rådfrågar ledarna om åsikter och information. Deras konsumtionsmönster och 
åsikter efterliknar ledarnas och det som skiljer ledarna från följarna är dels 
tidpunkten för anammandet, dels informationssökandet. Människor är således olika 
benägna att vara opinionsledare respektive opinionsföljare och detta speglas bland 
annat i hur angelägna de är att följa diverse trender i samhället. Män som använder 
groomingprodukter kan tänkas vara opinionsledare då trenden med 
skönhetsprodukter för män är relativt ny, och dessa män torde även vara villiga att 
anamma andra trender i samhället inom såväl mode som musik.  
 
 

3.5.2 Marknadsmixen 
 
Marknadsmixen är en grundläggande teori inom marknadsföring där beståndsdelarna 
utgörs av fyra P:n och dessa komponenter vägleder företag i hur de kan påverka 
efterfrågan på sina produkter. Beståndsdelarna produkt, pris, plats och promotion 
presenteras övergripande i avsnittet nedan och vidare kommer analysen av det 
empiriska materialet att ske med hjälp av marknadsmixen.  
 
 

3.5.2.1 Produkt  

 
Enligt Lusch (1987) beskrivs produkt som ”a bundle of the tangible and intangible 
attributes that a seller offers to a potential buyer and that satisfies the buyer’s needs 
or wants.” (Lusch, 1987, återgiven i Hill & O’Sullivan, 1999 s 169) 
 
Hill & O’Sullivan (1999) hävdar att sammansättningen av kärnprodukten, den 
verkliga produkten och den utökade produkten bildar den totala produkten. 
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Huvudsyftet med kärnprodukten är att lösa kundens problem eller att uppfylla dennes 
behov. Den verkliga produkten är de konkreta faktorer, exempelvis förpackning, 
råmaterial, design och tillbehör, som gör att den särskiljs från liknande produkter. 
Slutligen utgörs den utökade produkten av abstrakta förmåner som exempelvis 
garantier, leveransvillkor och varumärke.  
 
 

3.5.2.2 Pris  

 
Det är enligt Kotler & Armstrong (2005) elementärt för en marknadsförare att förstå 
sambandet mellan pris och efterfrågan hos en produkt. Prissättningen måste vara 
konsumentorienterad och i slutändan är det alltid kunden som bestämmer om priset 
är det rätta. Kunden värderar vanligtvis priset efter vad han/hon får för värde av 
produkten vilket gör att det är viktigt för företagen att sätta ett pris som matchar 
värdet på produkten. I normala fall finns det en korrelation mellan pris och 
efterfrågan som innebär att ju högre priset är desto lägre är efterfrågan. Vid 
prestigefulla varor sammankopplar konsumenter vanligtvis ett högt pris med hög 
kvalitet. Om kunden uppfattar produkten som unik eller när den har hög kvalitet, är 
prestigefull eller exklusiv är kunden mindre priskänslig. Vidare är kunden mindre 
priskänslig när det inte finns några substitut till produkten eller när han inte, på ett 
smidigt sätt, kan jämföra kvaliteten på substitutprodukter.  
 
 

3.5.2.3 Plats  

 
Enligt Kotler & Armstrong (2005) innebär plats företagets aktiviteter som gör 
produkterna tillgängliga för konsumenterna. Plats handlar således om logistik och 
olika typer av distributionssystem. Kotler et al (2005) menar att för att ha ett effektivt 
distributionssystem krävs det inte bara en god förståelse för kundernas behov, utan 
även bra kontakt med leverantörer och återförsäljare. Beroende vilket segment 
företaget vill nå används olika kanalsystem och företaget behöver även välja om de 
vill sälja i ett stort varuhus eller i en liten butik beroende på var målsegmentet 
föredrar att handla. Plats handlar inte bara om att ha produkterna på rätt ställe, utan 
även om att ha reklamen på rätt ställe. Reklamen måste således nå de rätta kunderna 
på ställen där dessa befinner sig, vilket kallas platsbaserad media.  
 
 

3.5.2.4 Promotion 

 
Genom att använda sig av passande kommunikation kan ett företag förmedla sin 
image till kunderna. Det finns ett antal olika sätt ett företag kan kommunicera vad 
som brukar benämnas som promotionsmixen till konsumenterna, vilken består av sju 
komponenter:  
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Reklam (Advertising) är enligt Fill (2002) ett effektivt sätt att nå en stor grupp 
människor och det primära ändamålet med användningen av reklam är att skapa 
uppmärksamhet, vidare att skapa samt bibehålla en märkesidentitet. Att använda sig 
av reklam är att kommunicera på en opersonlig nivå då det omfattar massmedier 
såsom TV, radio samt dagspress och tidskrifter. Det finns på den opersonliga nivån 
ingen möjlighet för företaget att få direkt feed-back på annonseringen. 
 
Försäljningspromotion (Sales promotion) syftar enligt Fill, (2002) till att erbjuda 
konsumenten ett extra värde på produkten och detta erbjuds vanligen i form av 
prisreduceringar, medlems- kupong- eller prova-på-erbjudanden. 
Försäljningspromotion kan användas både mot återförsäljare, då den är 
handelsorienterad, och till slutkonsumenten, i vilket fall den räknas som 
konsumentorienterad. Målet med att använda sig av konsumentorienterad 
försäljningspromotion är både att locka kunder att köpa en vara för första gången och 
att få konsumenten att på rutin handla produkten genom att locka över dem från ett 
annat märke. 
 
Internetmarknadsföring (On-line marketing) är ett relativt nytt fenomen och 
utvecklas fortfarande. Företag kan använda sig av Internet för att komma i kontakt 
med både befintliga och potentiella kunder genom exempelvis hemsidor, e-post, pop-
ups, och banner ads. Många hemsidor erbjuder speciella erbjudanden via 
Internethemsidan, viss interaktion med kunder samt möjlighet till att lätt komma i 
kontakt med företaget. Att ha en väl utvecklad hemsida erbjuder företag stor 
flexibilitet i sin kommunikation med kunder och dessutom räknas det nästan som ett 
måste i dagens företagsvärld där många människor först letar på Internet efter 
information. (Belch & Belch, 2001)  
 
Public relations är enligt Bruning & Ledingham, återgivet i Fill (2002, s 620) ”the 
management of relationships between organisations and its stakeholders”. Ett 
företag kan genom public relationsaktiviteter försöka att förmedla sin image, 
ståndpunkt eller åsikt genom exempelvis pressmeddelanden, presskonferenser, 
intervjuer och evenemang. Genom att använda sig av public relations kan ett företag 
kontrollera den information som kommer ut till medierna och därigenom förmedla en 
positiv uppfattning om företaget. (Fill, 2002) 
 
Sponsring (Sponsorship) används av företag genom att betala pengar för att få synas 
antingen på speciella evenemang eller användas av vissa personer som utstrålar 
märkets egenskaper. När ett företag använder en person som talesman för sitt märke 
kallas detta för endorsment. Det största området inom vilket sponsorskap och 
endorsment idag används är inom sport, men fenomenet förekommer även inom 
konst och TV. Den primära anledningen till varför ett företag använder sig av 
sponsorskap och endorsment är att öka medvetenheten om ett märke samt att skapa 
en positiv image av företaget. (Belch & Belch, 2001) 
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Direktmarknadsföring (Direct marketing) används i första hand för att skapa en 
direktkontakt med konsumenten där företaget inte behöver oroa sig för att 
mellanhänder förvränger budskapet. Kontakten kan skapas och upprätthållas 
exempelvis via brev, kataloger eller dörrförsäljning. Fill (2002) menar att två faktorer 
främst har bidragit till direktmarknadsföringens tillväxt de senaste tio åren, nämligen 
teknologi och den mer fragmenterade marknaden.  
 
Personlig försäljning (Personal selling) syftar till att upprätta en personlig kontakt 
mellan potentiell köpare och säljare. Upprättningen kan ske via telefon eller 
personligen och styrkan i personlig försäljning ligger främst i att säljaren kan 
interagera med den potentiella köparen och genom feed-backen som säljaren får kan 
budskapet modifieras så att det passar köparens behov och situation bättre. (Hill & 
O’Sullivan, 1999)  
 
 

3.6 Referensram 
 
Eftersom männens attityder och inställningar till skönhetsprodukter kan tänkas 
påverkas av synen på manlighet fann vi det väsentligt att reda ut begreppen 
maskulinitet och manlighet samt att se hur manlighetsidealet har förändrats genom 
tiderna. Hur viktigt är det med maskulinitet i skönhetsprodukterna och vad är det 
som krävs för att de ska attrahera männen? Många forskare har hävdat att män och 
kvinnor skiljer sig i sitt konsumtionsbeteende. För att få en ökad kunskap om 
männen och deras konsumtionsbeteende fann vi det relevant att studera skillnaden 
mellan de två könen.  
 
Med vårt avsnitt om segmentering vill vi påvisa att det inom skönhetsbranschen är 
vanligt att företag använder sig av både genus- och ålderssegmentering. En del 
forskare är dock kritiska till att segmentera efter ålder och kön och påstår att det är 
för generellt. Vi valde att i informerande ändamål om vårt segment presentera detta 
avsnitt då det ingår i vårt syfte att studera yngre män.  
 
Med hjälp av teorierna i konsumentbeteende ville vi kunna se vad som ligger bakom 
männens konsumtion av groomingprodukter. Alla teorier i kapitlet 
konsumentbeteende är sådana som skulle kunna påverka männen i deras konsumtion 
men gör de verkligen det? Männens konsumtion av skönhetsprodukter kan påverkas 
av vilken självbild de har och genom att använda groomingprodukter kan männen 
förändra denna. Självbilden kan påverka om männen köper skönhetsprodukter och i 
så fall vilka produkter de köper vilket även hänger samman med deras image.  
 
Grupper som påverkar människor delas ofta in i primära och sekundära 
referensgrupper. Vilka har störst påverkan på de svenska männen, de primära, som 
familj och vänner, eller de sekundära, som celebriteter? Hur kan kunskapen om dessa 
referensgrupper nyttjas av företag för att påverka männen? 
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Vidare finner vi det relevant att ta reda på om och hur män påverkas av 
opinionsledare. Hur mycket värdesätter männen att butikspersonalens råd och åsikter 
och hur mycket värdesätter de deras kunskap?  
 
Teorierna om varumärke behandlades då dessa är viktiga både för konsumenten och 
för varumärkesinnehavaren. Varumärket utgör en informationsfunktion för 
konsumenten och kan hjälpa konsumenterna att skapa en image. Frågor som varför 
männen tycker det är viktigt eller oviktigt med varumärken samt vilken funktion de 
fyller för männen ställs?  
 
Ur varumärkesinnehavarens perspektiv fyller varumärket en viktig funktion som 
konkurrensmedel och för att skapa lojala kunder. Företagen kan med hjälp av 
varumärket positionera sig på marknaden och attrahera rätt målgrupp.  
 
Ovan nämnda teorier har till största del haft som syfte att förstå vad som ligger 
bakom mäns attityder och inställningar till groomingprodukter. I 
kommunikationsavsnittet ligger fokus på företagssidan och vad de kan göra för att 
kommunicera med männen.  Företagen måste förstå männen såväl som förstå de 
olika beståndsdelarna av kommunikationen för att veta hur de ska kommunicera med 
dem. De två kommunikationsmodellerna ligger som grund för att visa hur 
kommunikation mellan sändare och mottagare fungerar. De torde finnas en utmaning 
med att kommunicera skönhetsprodukter för män eftersom dessa produkter genom 
tiderna har förknippats med kvinnligt bruk. Upplever män att de har ett behov av att 
använda skönhetsprodukter och hur ska företagen hantera detta?   
 
Flervägskommunikationsmodellen är mycket viktig för företagen att känna till då 
den visar att det krävs flera olika kanaler för att nå fram med budskapet till sin 
målgrupp. Män som segment kan vara extra svåra att nå fram till då det finns många 
faktorer som hindrar och försvårar att de tar till sig kommunikationen. Exempelvis 
kan samhällets normer och fördomar mot att män använder skönhetsprodukter vara 
påverkande faktorer.   
 
Marknadsmixen är grundläggande inom marknadsföring och dess fyra komponenter 
står ofta som bas när företag ska utveckla strategier. Hur ska marknadsmixen 
utformas för att påverka männens köpbeteende vad gäller groomingprodukter? Vilka 
produktattribut anser männen är av störst betydelse? Hur priskänsliga är männen och 
vilken roll har prissättningen för uppfattningen av kvaliteten på produkten? Vidare 
vill vi undersöka vilka typer av butiker som männen föredrar att köpa sina produkter 
i. Slutligen är promotion en komponent som spelar stor roll eftersom det är det 
främsta sättet för att skapa och förändra attityden samt att legitimera användandet av 
groomingprodukter. Vilka kanaler föredrar männen och vilka är lättast att nå dem 
genom? Hur vill männen att reklam ska vara utformat för att tilltala dem och vad 
föredrar de för språk, bildbruk, färger och modeller?  
 
Genom våra valda teorier hoppas vi få en ökad förståelse för hur män tänker och vad 
de påverkas av. Dessa har även varit till grund för vår empiriska undersökning. Vårt 
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mål med empirin är att studera männens attityder till groomingprodukter samt att 
undersöka hur våra valda expertföretag inom skönhetsbranschen kommunicerar med 
männen. Informationen som presenteras i empirin tillsammans med teorin kommer 
att ligga till underlag för analysen.   
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4 EMPIRI 

 
I empirikapitlet redovisas en beskrivning av materialet som insamlades vid både 
expert- och respondentintervjuer. Kapitlet ämnar ge läsaren bild av både 
skönhetsbranschens olika aktörer och även undersökningens respondenter. De 
aktörer som representerar skönhetsbranschen består i vår undersökning av 
Beiersdorf, Make up Store, LenHud och Grooming AB.  
 
 
 

4.1 Expertintervjuer 
 
Företagen som vi valde att göra expertintervjuer med representerar ett tvärsnitt av 
branschen. Vi valde att tala med Beiersdorf som tillverkar Nivea for Men då de är ett 
av Europas ledande företag inom skönhetsvård och har en stor apparat bakom sig 
som tillåter att de uppfattar, undersöker och leder trender inom skönhet för såväl 
kvinnor som män. Nivea for Men har dessutom ett flertal produkter inom grooming 
och dessa säljs i butiker som män besöker nästan dagligen vilket gör att de med stor 
säkerhet har kommit i kontakt med märket. Intervjun med Nivea for Men syftade till 
att ge bakgrundsinformation till hur marknaden för groomingprodukter ser ut, hur 
kommunikationen till män skiljer sig från den till kvinnor, samt vad de upplever vara 
den största utmaningen med att marknadsföra sig till män. 
 
Make up Store gav information till vår empiri i form av fakta om hur den 
kvinnoladdade skönhetsprodukten smink säljs till män. Vi valde att tala med Make 
up Store då de är ett sminkföretag som har en egen produktlinje och därmed kunskap 
om det som efterfrågas på marknaden.  
 
LenHud har en daglig interaktion med sina kunder, såväl kvinnor som män. Då de 
säljer salongsbehandlingar och även skönhetsprodukter gav de oss kunskap om 
männens beteende och vanor gällande dessa. Vi fick reda på hur männens 
köpbeteende skiljer sig mellan tjänster och varor. Även information om skillnader 
mellan män och kvinnor framkom. Vidare fick vi information om hur 
kommunikationen till respektive kön skedde.  
 
Intervjun med Grooming AB fyllde funktionen att den gav information om hur 
intresset ser ut för olika produkter och varumärken inom grooming. Att företaget 
säljer groomingprodukter via Internet gör dem intressanta då de på detta sätt skiljer 
sig från de övriga företag vi talade med. Ytterligare något som skiljer Grooming AB 
från de andra företagen vi varit i kontakt med är att de även säljer kosmetika speciellt 
framtagen för män.  
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4.1.1 Nivea for Men 
 
Nivea for Men är ett märke som ingår i koncernen Beiersdorf AG. Beiersdorf 
grundades 1911 av Oskar Troplowitz och samma år introducerades världens första 
långtidsverkande hudkräm, som fick namnet Nivea efter latinets ord för snövit, nivius 
(http://www.beiersdorf.com). Idag omfattar varumärket Nivea produkter inom 
ansiktsvård, hudvård, rakning, bad/dusch, kroppsvård, babyvård och solvård. Niveas 
produkter säljs idag i ca 150 länder. (http://www.nivea.se) 
 
Vi utförde en telefonintervju med Gabriele Schneider, produktchef för Nivea for 
Men. Hon berättade att Nivea for Men har funnits i många år i Europa men kom till 
Norden först år 2000. I Norden innefattade sortimentet Nivea for Men två 
rakprodukter som rakgel och rakskum, en till två after shave-produkter, after shave-
balm, ansiktskräm och en ansiktstvätt. Som anledning till varför företaget har valt att 
introducera en serie för män angav Schneider att företaget alltid letar efter nya 
områden som inte finns i dagsläget men som verkar intressanta, så kallade blue 
oceans. Företaget har således valt att expandera genom en ny målgrupp, det vill säga 
män. I dagsläget har de valt att rikta rakprodukter till den stora massan medan 
ansiktskrämer och rengöringsprodukter framförallt riktas till yngre män upp till 
trettio år.  
 
På frågan om mäns attityder till hudvårdsprodukter svarade Schneider att intresset 
ökar för varje år och att ökningen framför allt finns inom produkter som ansiktstvätt 
och hudvård. Hon menar vidare att det är metrosexuella män som David Beckham 
som har skapat skönhetstrender, vilket gör att allt fler ”vanliga” män vågar använda 
skönhetsprodukter.  
 
Enligt Schneider marknadsför Beiersdorf produkter till män på ett helt annat sätt än 
till kvinnor. Anledningen till detta är att de olika könen har olika behov och 
intressen. Generellt sätt är produkterna för män anpassade till manlig hud. Detta på 
grund av att män har grövre hår och porer samt producerar mer fett, vilket gör att de 
får lättare oren hy. Män vill dessutom ha produkter som är lättabsorberade, menar 
hon. Vidare finns det också skillnader i förpackning, där männens förpackningar är 
mörkare och silvriga. Även språket är annorlunda eftersom produkter för män ofta 
talar om tekniska lösningar. Män föredrar också enkla, tekniska och praktiska 
produkter utan några avancerade lösningar medan kvinnor vill ha mer avancerade 
produkter med många egenskaper. Män vill inte heller spendera så mycket tid på 
många olika steg. En annan skillnad är att män inte är så priskänsliga. Dessutom är 
män lojala i sina köp och byter sällan märke. Kvinnor däremot är mer involverade i 
sina köp och byter märken i större utsträckning än män, menar Schneider.     
 
Beiersdorf använder sig av kommunikationskanaler som TV, Internet och klassiska 
livsstilsmagasin för män som Café för att marknadsföra Nivea for Men-produkter. 
Den största utmaningen med att sälja skönhetsprodukter till män är, enligt Schneider 
att:    
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”Män tror inte att de har något problem och anser sig inte därför behöva köpa 
hudvårdsprodukter. Killar tror att de är perfekta.” 
 
Utmaningen är med andra ord att få män att inse att de har ett behov. Hon tror inte att 
male grooming är en kortsiktig trend eftersom det börjar bli mer och mer normalt att 
män också använder skönhetsprodukter. Faktorer som har påverkat männens ökade 
användning av skönhetsprodukter, beror bland annat på media, förebilder som 
Beckham och referensgrupper. Hon anser dessutom att förebilder är mer normalt nu 
än för tjugo år sedan.  
 
Det finns inga särskilda trender för män som det finns för kvinnor, menar Schneider. 
Det är framför allt fuktighetskrämer och ansiktstvätt som utgör de växande områdena 
inom male grooming.   
 
 

4.1.2 Make up Store 
 
Make up Store är ett resultat av att make up-skolan International Make up Center 
inte kunde hitta tillräckligt bra produkter och därför skapade sina egna. Den första 
butiken öppnades 1996 i Stockholm och företaget har i dagsläget butiker i 11 länder. 
Företaget säljer endast sitt eget märke i butikerna och sortimentet består utöver 
sminkprodukter även av hud- och hårvårdsprodukter samt necessärer. Make up Store 
har ingen specifik produktlinje som är speciellt framtagen för män men märket har 
blivit populärt bland män trots detta.  
 
Intervjun med Sanna Henriksson, butikschef på Make up Store i Lund, genomfördes 
per telefon efter butikens stängningstid. Vi hade tidigare varit inne i butiken och gjort 
observationer om vilket sortiment butiken hade, hur sminkprodukterna var placerade 
och vilken typ av kunder som befann sig i butiken. Butiken har funnits i Lund sedan 
2004.  
 
Henriksson började med att berätta om företaget och att de trots att de är en så uttalad 
sminkbutik även får in en handfull män om året i butiken i Lund som handlar allt 
från aftershave balm till ögonskuggor och foundation. Henriksson berättade att deras 
förpackningar är enkla och stilrena i sin design och hon tror att det är en bidragande 
orsak till att män inte avskräcks till att handla deras sminkprodukter. Män som 
handlar i butiken kommer ofta i sällskap med deras flickvänner eller tjejkompisar 
och då butikspersonalen frågar om inte även de har ett behov av produkter blir 
många män nyfikna vilket ofta resulterar i ett köp.  
 
Butikspersonalen från Make up Store i Lund har även hållit i ett par sminkkurser för 
män. Första gången var de på Lunds nation och efter uppmärksamhet i tidningen blev 
de kontaktade av en man från Rotary som ville att de skulle hålla en liknande kurs 
för deras medlemmar. Henriksson beskrev att båda dessa föredrag/kurser var lyckade 
och hon sa vidare att hon tycker sig märka att intresset för skönhetsprodukter för män 



 45  

är ökande och acceptansen likaså. På föredraget/kursen verkade männen vara mycket 
intresserade av den första halvan där fokus låg på hur de bäst tar hand om sin hy. 
Intresset sjönk lite under den andra halvan då make up-artisten beskrev hur männen 
kan sminka sig diskret och genom smink dölja sina skavanker. Efter 
föredraget/kursen kom dock många män fram till make up-artisten och ställde frågor 
om smink och undrade vilka produkter som skulle ta bort deras problem och 
samtidigt inte torka ut deras hy eller synas att det faktiskt används.  
 
Hon uppgav att försäljningen för sminkprodukter är större i butikerna i Stockholm, 
Göteborg och Malmö och att hon tror att företaget inom kort kommer att lansera en 
produktlinje för män. Hon förklarade att företagets VD, Mika Liias, är duktig på att 
uppmärksamma trender och förutse vad marknaden efterfrågar. 
 
Henriksson tycker sig inte märka att männen som handlar skönhetsprodukter är 
priskänsliga. Vidare uttryckte hon att om produkten har ett klart löfte så litar männen 
på detta och kan köpa produkten till nästan vilket pris som helst. Männen som 
handlar skönhetsprodukter har nästan alltid ett problem som de behöver bli av med 
och de är pålästa när de kommer till butiken. Lever produkten inte upp till männens 
förväntningar är de ofta drastiska och överger inte bara produkten utan även hela 
märket, vilket därför Henriksson poängterade att det är viktigt när de marknadsför sig 
till män att inte lova alltför mycket. Reklam för Make up Store ser ungefär likadan ut 
när den riktar sig till kvinnor såväl som till män. Produkten är i fokus och företaget 
anser att deras stilrena design tilltalar till både män och kvinnor.   
 
 

4.1.3 LenHud 
 
LenHud är en skönhetssalong som ägs av Kraft Cosmetics och som har funnits i 
Lund sedan 1999. Företaget öppnade 2005 även en filial i Malmö. LenHud i Lund 
har fyra hudterapeuter anställda och erbjuder sina kunder bland annat olika 
skönhetsbehandlingar, massage och hårborttagning genom antingen vaxning eller 
laser. Inne i skönhetssalongerna säljs skönhetsprodukter från märken som Bioline 
och Comfort Zone. Salongerna riktar sig till både män och kvinnor men majoriteten 
av kunderna består av kvinnor som köper ansiktsbehandlingar. 
 
Intervjun med hudterapeut Teresa Enggren utfördes per telefon. Det var naturligt att 
välja att intervjua LenHud eftersom det är en salong med neutralt namn som kan 
tänka sig locka både män och kvinnor till behandlingarna.  
 
Enggren berättade att salongen har en handfull manliga kunder per dag och att hon 
tycker sig märka att detta är en växande kundgrupp. De behandlingar som främst 
lockar och erbjuds männen är ryggvaxning, ryggrengöring, ansiktsbehandling och 
halvkroppsmassage. Enggren berättade även att salongen inte alltid har erbjudit 
speciella behandlingar för män men att detta introducerades för några år sedan då de 
såg en växande efterfrågan. Hon menar vidare att det i princip inte är någon skillnad 
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på vad som utförs på en ansiktsbehandling på en man och på en kvinna, varken i pris 
eller i innehåll.  
 
Enggren berättade att det inte är någon speciell ålderskategori av män som kommer 
på behandling på LenHud. Män i åldrarna 14 till 65 är kunder, men det finns en 
skillnad i vilka behandlingar dessa är intresserade av. Tonårskillar är till största del 
intresserade av ansiktsbehandlingar med fokus på acnereducering. Lite äldre män vill 
främst ha klassiska ansiktsbehandlingar och vaxning. Männen bokar behandlingar på 
LenHud lite annorlunda än kvinnor. Det förekommer nästan inte alls att män ringer 
salongen och bokar tid, istället bokar de via Internet eller i samband med en 
behandling. Många män har även ett presentkort som de har fått i gåva. Det är även 
skillnad i hur män och kvinnor handlar skönhetsprodukter berättar Enggren. Det är 
inte så vanligt att män kommer in i salongen för att titta på eller köpa produkter, utan 
detta görs nästan uteslutande i samband med behandling. Om hudterapeuten i 
samband med behandlingen har rekommenderat en speciell kräm så är sannolikheten 
stor att mannen knappt tittar på priset, utan köper krämen i anslutning med betalning 
av behandlingen. Om kvinnor blir rekommenderade en kräm uppger de att de ofta 
måste tänka på saken och det dröjer sedan ett par dagar innan de kommer in och 
köper krämen. Det är även vanligare att männen köper ”hela kittet” som 
hudterapeuten föreslår.   
 
LenHud har ofta annonser i dagspress där speciella erbjudanden kungörs. Enggren 
förklarar att annonserna är utformade neutralt med behandlingarna i fokus och på så 
sätt hoppas de locka människor som attraheras av deras aktuella erbjudanden, oavsett 
om den potentiella kunden är man eller kvinna. Hon förklarade vidare att även om 
företaget ser männen som en växande kundgrupp så kommer det inte att satsa extra 
eller speciellt för att ytterliga öka denna andel av kunderna. De signalerar via sitt 
neutrala namn och via sin hemsida att de har behandlingar för kvinnor såväl som 
män.  
 
Enggren menar att det är viktigt att möta männen på deras nivå. Om mannen under 
en ansiktsbehandling behöver bli övertygad om att sluta använda vanlig tvål till att 
tvätta ansiktet med är det inte lönt att börja tala om molekylära skillnader mellan 
olika ansiktstvättar. Enggren uttryckte vidare att hon känner att männen behöver veta 
vilka klara fördelar det finns med att använda en viss produkt och vilket resultat det 
kommer att ge för att de över huvudtaget ska lockas till att köpa en produkt. Enggren 
uttryckte också att hon inte tycker sig märka att namnet på produkten eller 
förpackningsutformning spelar så stor roll. Om hudterapeuten genom sin roll som 
expert säger till den manlige kunden att han är i behov av en viss produkt så 
övertygas de flesta män till köp, oavsett färg, namn och pris på produkten. 
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4.1.4 Grooming AB 
 
Grooming.se är en webbshop för stilmedvetna män och drivs av företaget Grooming 
AB som grundades hösten 2004. Personen bakom företaget och webbshoppen, vilken 
startades under december 2004, heter Karin Fahlström. Fahlström och är utbildad 
make up-artist sedan flera år tillbaka och har även en examen i företagsekonomi och 
mediakommunikation från Stockholms universitet. Grooming AB, som förutom av 
Fahlström ägs av Jimmy Solfeldt, har även planer på att öppna en butik för män i 
Stockholm. (http://www.grooming.se) 
 
På shoppens hemsida kan allt från rak- och hudvårdsprodukter till underkläder 
handlas. På sidan kan användaren även läsa om tips och råd om hur han på bästa sätt 
kan ta hand om sitt yttre samt månadens krönika. Företagets vision är att samla allt 
en man behöver i badrumsskåpet på ett och samma ställe likväl som produkter av 
hög kvalitet anpassade för män. (http://www.grooming.se) 
 
Under telefonintervjun med Karin Fahlström talade hon om att hon tycker sig märka 
en mjukare manlighet som har börjat komma fram på senare år, där män i media inte 
framställs som lika macho som förr. Vidare berättade hon att mäns attityder till 
smink och hudvårdsprodukter är blandade, eftersom män är skeptiska till sådana 
saker beroende på vad de läst och sett i olika medier. Det finns de som tycker att det 
är fjolligt och det finns de som visar ett ökat intresse och nyfikenhet. Intresset för 
kosmetika finns hos yngre killar från högstadiet upp till män i trettio års-åldern. Det 
är också de yngre männen i åldrarna 20-35 som köper produkterna. Det handlar 
enligt henne inte om fåfänga utan snarare om att killar har hudproblem som behöver 
lösas. De säljer mest acne- och rakprodukter på webbshopen. Sminkförsäljning har 
de bara haft i 2-3 månader. Urvalet av smink består av bassmink som foundation, 
concealer, färglös mascara, läppbalsam och ögonpennor.       
 
Den allmänna ökningen av intresset för manliga skönhetsprodukter beror på, enligt 
Fahlström, en kultursvängning. Det är många faktorer som har påverkat 
intresseökningen, däribland sportvärlden med fotbollsprofiler som visar att de kan 
vara både manliga och utseendemedvetna. Dessa män är fotbollskillar och stilikoner 
på en och samma gång samt använder märkesprodukter. Andra faktorer är reklam 
och media som visar ideala kroppsbilder, där fokus ligger på killars utseende. 
Ytterligare faktor är att det idag finns fler singelhushåll och mer jämställdhet, menar 
Fahlström och säger vidare: 
 
”Det är inte bara killarna som raggar upp tjejer idag utan tjejerna ställer mer krav 
på killarna. De vill inte ha vem som helst och är inte beroende av killar utan tjänar 
sin egen lön.” 
 
För att attrahera männen, försöker företaget ha en manlig men neutral hemsida. De 
lägger även vikt vid att hemsidan inte ska upplevas som grabbig eller fjollig. De 
riktar sig till killar med en viss livsstil eller medvetenhet. Andra viktiga aspekter som 
behövs tas hänsyn till vid marknadsföring av skönhetsprodukter till män är att vara 
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tydlig i början och ha en etikett som visar att det är för män till exempel for men, 
pour homme eller namn som shave. Språket är viktigt, likaså formen, designen och 
färgen på förpackningen. Det ska helst vara mörka maskulina färger som grått, svart 
och blått. Det ska också vara maskulina former, det vill säga inte runda. Även doften 
ska vara maskulin och inte dofta blommor utan gärna mysk eller träd, menar 
Fahlström 
 
De största utmaningarna med att sälja kvinnoladdade skönhetsprodukter är att inte få 
det att verka fjolligt utan naturligt och inte skrämma bort folk, menar Fahlström. 
Dessutom är det viktigt att visa för männen som visar intresse att de inte är ensamma 
om det. Det är således viktigt att visa att det är flera killar som använder produkter. 
Hon anser vidare att: 
 
”Jag tycker butikerna idag gör fel när de sätter herrprodukterna i skymundan. De 
måste visa att det är naturligt att använda de här produkterna. De här produkterna 
måste vara en naturlig del i produktutbudet.” 
 
Fahlström anser inte att grooming är en kortsiktig trend, eftersom det blir mer och 
mer normalt att använda sådana produkter. Det ligger i framtiden och detta beror på, 
enligt henne, att det är de yngre killarna som har anammat det. 

 

4.2 Respondentdata 
 
De tretton män som vi valde att göra djupintervjuer med har olika bakgrund och 
använder groomingprodukter olika mycket. Bland våra respondenter fanns det män 
som är retro-, metro- och homosexuella. Då de tretton männen inte använder 
groomingprodukter i samma utsträckning och dessutom använder produkterna med 
olika syften i åtanke gav intervjuerna information om olika aspekter av både 
köpprocessen och användningen.  
 
 

4.2.1 Respondenterna 
 
Daniel, 21 år, student, flickvän, har en syster och en bror, är intresserad av datorer, 
vänner och skidåkning. 
 
Markus, 22 år, golfspelare på elitnivå, singel, har en halvsyster, är intresserad av 
golf, personlig utveckling, vänner och dans. 
 
Jacob, 23 år, student, flickvän, har en syster och en bror, är intresserad av skidåkning 
och sport i allmänhet. 
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Jens, 23 år, student, singel, har en bror, är intresserad av golf, musik, film och sport i 
allmänhet.  
 
Matz, 24 år, investeringsfrämjare, pojkvän, har en syster och två halvsystrar, är 
intresserad av golf, shopping och vänner.  
 
Fabian, 25 år, egen företagare, singel, har två systrar, är intresserad av sport, vänner, 
datorer och resor. 
 
Henrik P, 25 år, student, singel, har en bror, är intresserad av familj, vänner och 
musik. 
 
Roger, 25 år, student, gift, har två systrar och en bror, är intresserad av golf. 
 
Henrik, 26 år, teknisk agent, flickvän, har en bror, är intresserad av litteratur, 
historia och musik.  
 
Carl-Fredrik, 27 år, jurist, singel, har en syster och en bror, är intresserad av politik 
och datorer. 
 
Magnus, 28 år, systemtekniker, singel, har en syster och en bror, är intresserad av 
datorer, film, shopping, resor och skidor.   
 
Martin, 28 år, försäljare, singel, har en syster, är intresserad av heraldik, kallbad och 
löpning. 
 
Jesper, 33 år, student och deltidsarbetare som teknisk säljare, flickvän, har två 
systrar, är intresserad av studentkåren och elektronik. 
 
 

4.2.2 Konsumtion 
 
En majoritet av männen visste inte innan intervjutillfället vad ordet grooming 
betydde. Av dem som hade en uppfattning om vad ordet innebär skiljde sig svaren åt. 
Vissa gav en detaljerad beskrivning av fenomenet, andra hade en mer kortfattad 
beskrivning.  
 
”Grooming är när man håller sig utseendemässigt i trim.” Jens, 23 år 
 
Männen i vår undersökning uttryckte sig lite vagt när vi frågade dem om de upplever 
sig själva som fåfänga. Majoriteten av respondenterna svarade att de ser sig själva 
som fåfänga. Respondenternas uppfattning om ordets innebörd och värdeladdning 
skiljde sig åt då vissa uppfattade ordet som positivt och andra det som negativt. 
Endast ett fåtal respondenter anser det vara helt och hållet positivt att vara och 
uppfattas som fåfäng.  



 50  

” Jag kanske lägger ner lite mer energi än vad jag behöver på att se bra ut men jag 
låter det inte gå ut över någon annan. Jag gillar att se bra ut.” Matz, 24 år 
 
Den största andelen av respondenterna menar att det finns olika grader av fåfänga. 
Dessa respondenter tycker att det är positivt att vara fåfäng så länge det inte går till 
överdrift. För dem innebär ordet fåfäng att bry sig om sitt utseende. En del 
respondenter menar vidare att samhället antagligen ser det som negativt, trots detta 
ser de det som positivt. 
  
”Inom vissa ramar är det positivt. Det kan slå över och bli negativt. Jag håller mig 
inom ramarna. Det kan bli negativt om man bara bryr sig om det (utseendet). Fåfäng 
till en viss nivå är positivt.” Markus, 22 år  
 
”Fåfäng kan vara att man bryr sig om sitt yttre men behöver inte innebära att man 
är väldigt stylad. Man kanske sätter en stolthet i att vara ”slafsig” men bara då man 
tycker att detta är mode. Man har en stil och den är man noga med.” Henrik, 26 år 
 
Vissa respondenter nämnde att de är fåfänga när det kommer till ett visst område, de 
områden som har nämnts är speciellt håret och kläder. Många nämnde att det är okej 
att lägga ner tid på sitt utseende när det är helg och fest.  
 
Övriga respondenter upplevde ordet fåfäng som mycket negativt laddat, men dessa 
skiljde på fåfänga och att bry sig om sitt utseende.  
 
”Ordet har en sådan negativ klang. Faktiskt, fåfänga är negativt laddat som fan!” 
Henrik P, 25 år 
 
Männen skiljer sig åt i hur många och vilka groomingprodukter de använder. Alla 
män äger någon typ av rakprodukt och nästan alla använder någon typ av produkt i 
anslutning till rakningen, exempelvis aftershave balm eller fuktighetskräm. De män 
som använder produkter efter rakningen är nöjda med resultatet det ger och vidare 
upplever de en skillnad i att huden har blivit mjukare och mindre irriterad efter att de 
har börjat använda produkten. Många av männen hade fått ett prov på produkten och 
efter det själva köpt en förpackning, andra hade lånat krämer från sin syster och vissa 
hade blivit influerade av flickvänners användning och påtryckning.  
 
Många av männen hade någon typ av fuktighetskräm, vissa hade endast hudkräm och 
andra hade både ansiktskräm och hudkräm. Alla som ägde ansiktskräm hade även 
hudkräm i sitt sortiment av groomingprodukter. Nästan alla upplever att de är torra i 
hyn efter rakning och de menar att de därför köper ansiktskrämer och after shave-
balm.  
 
”Det är praktiskt att ha en fuktighetskräm. Känner man sig torr i huden är det bara 
att använda den ett par dagar och sen är problemet avhjälpt.” Henrik, 26 år 
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Ungefär hälften av männen i vår undersökning använde regelbundet ansiktstvätt. De 
som använder ansiktstvätt är framför allt de män som har problem med sin hy i form 
av acne eller känslig hy i allmänhet. De flesta av dessa respondenter började använda 
ansiktstvätt och ansiktskräm när de var i 22-årsåldern.  
 
Majoriteten av respondenterna har någon gång gått på en salongsbehandling. Det är 
många som bara har gått enstaka gånger och behandlingarna som förekommer, är 
ansiktsbehandling, fotbehandling, massage och spabehandling. Av de respondenter 
som aldrig någonsin har prövat en salongsbehandling uttryckte dessa att de tyckte att 
det kostade för mycket pengar att gå på behandling. Det uttrycktes även att det är för 
intimt att gå på behandlingar samt att vissa behandlingar inte ger några resultat 
såvida de inte utförs regelbundet. Vissa av respondenterna har haft ett problem att 
lösa och därför gått på behandling, andra har gjort det mest för känslans skull.  
 
”Jag har varit på både massage och ansiktsbehandling. Det är lyxigt och det är bra 
för kroppen, det är härligt att bli behandlad.” Magnus, 28 år 
 
”Jag har varit en gång på ansiktsbehandling, det var när jag var i Malaysia. Jag vill 
gå mer men kommer mig aldrig för. Man ska hitta ett bra ställe att gå till och så 
kostar det ganska mycket. Men man borde unna sig det.” Matz, 24 år 
 
Nästan inga respondenter visste med säkerhet om deras manliga vänner går 
regelbundet på salongsbehandlingar. Uppfattningen var dock att de trodde att flera 
personer i deras omgivning gick på behandlingar.  
  
Alla respondenter använder både deodorant och parfym. Majoriteten av männen 
tycker att det viktigt och kul att lukta gott och därför har de inte bara en, utan ofta 
flera olika sorters parfymer.  
 
På frågan om vilken produkt eller behandling som respondenten skulle välja om han 
hade fått ett presentkort var svaren skiftande. Majoriteten av männen skulle välja att 
gå på en behandling, en minoritet skulle köpa en produkt. Av männen som skulle 
välja en behandling uttryckte de flesta att de i så fall skulle välja att gå på 
helkroppsmassage. De som ville få en behandling skulle välja att gå på 
ansiktsbehandling. Två stycken skulle gå på manikyr respektive pedikyr. Männen 
som skulle välja en produkt skulle välja en lyxig rengöringsprodukt.  
 
Hälften av respondenterna var positiva till att prova olika behandlingar. Av de 
behandlingar de kunde föreställa sig fanns det inga som de absolut inte kunde tänka 
sig att prova på en gång. Av de män som uttryckte gränser för vad de kunde tänka sig 
att prova på satte tre gränsen vid att vaxa kroppen. En respondent kunde inte tänka 
sig att använda rynkkräm då han tyckte att rynkor hör till det naturliga åldrandet. 
Endast en respondent kunde inte alls tänka sig att prova på någonting som var typiskt 
kvinnligt.  
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”Sånt som fixar naglar, vaxning och allt annat som är typiskt kvinnligt. Det är 
fjolligt.” Jacob, 23 år 
 
Vi ställde frågan om männen använder eller kunde tänka sig att använda 
groomingprodukter offentligt och fick skilda svar. Många respondenter uttryckte att 
de inte alls hade något problem med att använda de produkter offentligt som de 
ansåg vara unisex, framför allt ansiktskräm och hudkräm. Ingen av dem som 
använder smink kan tänka sig att använda detta offentligt. 
 
”Nej, jag undviker foundation offentligt, fuktighetskräm är ok.” Markus, 22 år  
 
 

4.2.3 Köpprocess  
 
Av de män som köpte skönhetsprodukter var alla så pass engagerade i sitt köp att de 
läste på förpackningen i butiken för att på så sätt kunna hitta en produkt som passade 
deras hy. Många var utöver det så engagerade att de läste på om olika produkter 
innan de gick iväg till butiken. Det var vanligt att männen jämförde priser på 
produkter, både mellan olika butiker och mellan olika märken. De män som visste 
precis vilken produkt de ville ha och de som alltid handlar samma produkt hade 
slutat jämföra produkter men uttryckte att de till en början hade gjort mycket 
informationssökande för att hitta rätt produkt till sin hy.  
 
”[…] det kan ta många veckor innan jag köper en produkt för att hitta det mest 
prisvärda.” Fabian, 25 år 
 
”Jag vet vad jag vill ha och därför frågar jag ofta inte personalen och går bara in 
och handlar. Jag brukar inte jämföra produkter.” Roger, 24 år  
 
De flesta män föredrar att handla skönhetsprodukter ensamma. Ingen svarade att de 
går eller skulle föredra att gå med en manlig vän. Vissa av männen som säger att de 
gärna handlar ensamma tillägger sedan att de ibland går med sin flickvän och att de 
inte har något emot om hon är med.  
 
Det är inte många män som känner sig lyxiga när de handlar skönhetsprodukter. 
Nästan alla köper skönhetsprodukter av praktiska skäl och ser därför köpet nästan 
som ett måste. Vissa män skiljer på billiga produkter och produkter som de lägger 
ner mer pengar på. Dessa dyrare produkter tycker de känns lyxigare att inhandla. Ett 
par män tycker att det är lyxigt att handla skönhetsprodukter oavsett pris och dessa 
män impulshandlar i större utsträckning än de övriga.  
 
”Det är kul att handla skönhetsprodukter! Jag känner mig lyxig, jag tycker att det är 
lite extra lyxigt i vardagen.” Magnus, 28 år  
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4.2.4 Referensgrupper och opinionsledare 
 
Flertalet av de intervjuade berättade att de inte vet vilka produkter eller märken som 
deras manliga vänner använder. Vidare berättade de att ämnet skönhetsprodukter inte 
är ett samtalsämne som brukar komma upp i diskussioner män emellan. Dock 
uttryckte en del män att även om skönhetsprodukter inte är något de talar om är det 
ändå något de lägger märke till. Vilket märke deras vänner använder observerades 
både efter träning och hemma i vännens badrum. Männen påverkas inte negativt om 
deras vänner tycker att det är fjantigt att de använder skönhetsprodukter men det 
framkom även att de litar på dem i val av produkter. Nästan alla uppgav att de 
påverkas av personalens åsikter. 
 
Många män uppgav att de ber om råd innan de handlar en skönhetsprodukt. Några 
män berättade att de innan de går till butiken rådfrågar flickvän eller syster. De flesta 
männen uppgav dock att de frågar personalen i butiken. Personalens roll i 
beslutsprocessen är viktig och nästan avgörande för vilken produkt de köper. Många 
män liknar butikspersonalen vid experter och männen litar på att personalen kan hitta 
en produkt som passar just deras hudtyp. Männen vill att butikspersonalen ska vara 
tillmötesgående och möta männen på deras nivå.  
 
”Jag litar helt och hållet på personalens och tror inte att de vill få mig att köpa en 
dyrare produkt som inte är bra. De borde veta bäst vad min hy behöver.” Carl-
Fredrik, 27 år 
 
”Personalens bemötande är viktigt, så viktigt att det är avgörande. Personalen måste 
både vara insatt och ta en för en kille; förstå att jag inte är lika insatt i produkterna 
som en tjej.” Magnus, 28 år 
 
En respondent uppgav att han är så insatt i olika skönhetsprodukter att han oftast inte 
behöver hjälp av personalen. Han frågar bara personalen om han behöver veta 
skillnader mellan två märken eller skillnader på produkter inom ett märke. Han 
uttryckte även att personalens åsikter endast påverkar honom till viss del.  
 
 

4.2.5 Maskulinitet 
 
Vi började detta tema med att fråga respondenterna om vilka produkter de upplever 
vara unisex. Svaren som framkom var varierande. En del tyckte att gränsen för vad 
som var kvinnligt gick vid ansiktskräm, andra satte gränsen vid renodlade 
sminkprodukter såsom ögonskugga och läppglans. Respondenterna tyckte dock inte 
att cerat eller täckstift var kvinnliga produkter. Hårbehandlingsprodukter som spray, 
vax och gelé uppfattas som unisex produkter. Ansiktstvätt används regelbundet av 
många respondenter och det uppfattas inte heller som en typiskt kvinnlig produkt. 
Alla respondenter nämnde hudlotion som en produkt som de uppfattade var unisex.  
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”Ansiktsmasker, deodoranter, hudkrämer och ansiktskräm är unisex. Dessa 
produkter är inte till ett speciellt kön. Killar kan använda dem men de gör det inte i 
större utsträckning för att de inte vet bättre.” Magnus, 28 år 
 
”Allt smink är feminint. Allt annat är unisex.” Fabian, 25 år 
 
Respondenterna upplevde det svårt att associera egenskaper till begreppet manlighet. 
Många män tog god tid på sig att svara. Svaren som framkom var exempel på den 
stereotypa mannen och kvinnans motsats. Vissa tog hjälp av yrken för att beskriva 
manlighet: snickare och skogshuggare och speciellt brandmän togs upp av ett par 
respondenter. Kroppsidealet för den typiske mannen var att han skulle vara vältränad, 
rimligt muskulös, fysiskt stark och ha breda axlar. Manlighet är enligt 
respondenterna inte osäkerhet eller känslosamhet. En respondent uppgav att han inte 
alls tänkte i termer som manligt och kvinnligt, han vill inte dela in människor i fack 
utan ser alla människor som enskilda individer.  
 
”Att inte gråta. Någon som är lite roughare, lite hårdare. Lite utseendemedveten 
men inte för mycket.” Jakob, 23 år 
 
”Inte så slipat, kantigt, rättfram. Inte så mycket krusiduller, inte rå men oslipad.” 
Martin, 28 år 
 
Nästan alla respondenter tyckte att det var ungefär lika viktigt att uppfattas som 
manlig av män som av kvinnor. Dessa män svarade antingen att det var lika viktigt 
eller att det inte spelade någon roll. Av resterande respondenter tyckte majoriteten att 
det var viktigare att uppfattas som manlig av andra kvinnor, främst då de inte ville 
uppfattas som fjolliga.  
 
”Det är viktigare (att uppfattas som manlig av andra kvinnor), man vill inte uppfattas 
som fjollig av andra kvinnor.” Henrik P, 25 år 
 
Ingen av männen uppgav att de har något emot om andra män använder smink, men 
många uppgav samtidigt att de själva inte har något för övers till denna aktivitet. 
Respondenterna tycker att det är upp till var och en om han vill använda smink. 
Männen upplever dock att det finns en skillnad mellan salongsbehandlingar och 
smink. Männen uttalade sig neutralt eller lite negativt om män som använder smink 
men neutralt eller positivt till män som går på salongsbehandlingar. Även här tycker 
respondenterna att det är upp till var och en om han vill gå på behandlingar. 
 
”Tycker att de är måna om sitt utseende och moderna och de saknar den fördomen 
att män som använder det är fjolliga.” Magnus, 28 år 
 
”Har man problem och vill dölja någonting så är det helt ok men vissa tjejer och 
killar har för mycket så att det ser ut som terrakotta. Normala mängder så är det upp 
till var och en.” Jesper, 33 år 
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4.2.6 Varumärken 
 
De flesta respondenter kunde nämna två till tre varumärken. Männen nämnde i stor 
utsträckning de märken som de använder sig av. När vi nämnde de märken som finns 
på marknaden nickade många igenkännande och berättade att de kände igen dessa 
märken också. Två respondenter kunde räkna upp fler märken än de andra. De 
vanligaste varumärken som männen använder och har hemma är Gillette, Nivea for 
Men och Biotherm Homme. Det finns respondenter som bara använder sig av billiga 
och mindre exklusiva märken som Axe och ACO. Andra respondenter håller sig till 
mer lyxiga märken som Dior och Clarins och kan inte alls tänka sig att byta ner sig 
till något billigare märke med sämre kvalitet.  
 
”Inte sådär jätteviktigt (med ett visst varumärke) men någon lite dyrare, finare 
märke är roligt att ha och använda. Kanske lite status att ha det på hyllan och visa 
upp.” Matz, 24 år 
 
Vi frågade hur viktigt det var att handla ett visst varumärke, dels generellt sätt och 
dels vid groomingprodukter. Vissa män svarade att det inte alls var viktigt och andra 
deklarerade att det var viktigt. Männen talade här om märkeslojalitet och att det 
känns tryggt att återvända till ett visst märke som de visste var bra. Det visade sig 
dock att det fanns skillnader inom vilka produkter som männen tycker det är viktigt 
att handla ett visst varumärke. Det framkom att det var viktigare att handla ett visst 
varumärke när parfym skulle inhandlas än när hudvårdsprodukter stod på listan. 
Majoriteten av respondenterna föredrog kvalitet framför varumärke och de hävdade 
att produktens funktionella fördelar sattes framför varumärket.  
 
Nästan ingen respondent är medveten om vilka varumärken hans vänner använder sig 
av. Många har dock en stark uppfattning om olika varumärken och vet precis vilka 
varumärken de absolut inte kan tänka sig att köpa oavsett vilket märke deras vänner 
har. De anser vidare att de inte skulle påverkas av deras vänners åsikter eller 
produktinnehav.   
 
”Märket måste passa min stil. Stilen måste passa min personlighet och doften måste 
passa med mig.” Martin, 28 år 
 
 

4.2.7 Marknadsmix 
 
Respondenterna uppgav att det var flera olika faktorer som spelade roll när de skulle 
köpa en groomingprodukt. De aspekter som framkom flest gånger var att funktionen, 
det vill säga innehållet, var viktigt och att produkten skulle hålla vad den lovade. 
Många uppgav att priset har en viss betydelse, men även doften och 
förpackningsdesignen. Männen föredrar en god design med stilren, neutral och enkel 
utformning.  
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”Less is more tycker jag. Absolut! Det ska inte vara så tillkrånglat.” Henrik P, 25 år 
 
Vid ansiktskrämer och ansiktstvättprodukter anser inte männen att det är viktigt att 
produkten är uttalad manlig istället för unisex. För de flesta respondenter spelar det 
ingen roll om produkten är unisex eller speciellt för män, om det inte handlar om 
parfymer då alla föredrar att doften är maskulin. Samtidigt hävdar ett fåtal att de 
gärna köper produkter som har en maskulin design så att dessa kan stå på hyllan i 
badrummet.  
 
Männen berättade att både doften, färgen, förpackningen och namnet på produkten 
måste vara maskulin för att produkten ska uppfattas som manlig. Ungefär hälften 
tycker att det är viktigt med namnet. Det ska associeras med manlighet eller 
innehålla ordet for men, homme eller helt enkelt vara ett renodlat mansmärke som 
Zirh exempelvis. Andra anser att det är löjligt med machonamn som brut eller hero.  
 
”För att en produkt ska uppfattas som maskulin är det viktigt att märket associeras 
med maskulinitet. Detta legitimerar användandet av skönhetsprodukter för män.” 
Jens, 23 år 
 
Förpackningen ska absolut inte ha färger som rosa eller lila. Det är viktigt att det är 
rätt färg eftersom detta är det första männen uppger att de lägger märke till. De 
föredrar mörka färger som svart, blått och grått vilket får dem att känna sig trygga. 
Att produkten ska vara blankpolerad och rejäl anses också viktig.  
 
Beträffande doften är även den mycket viktig. Männen vill vid köp av aftershave och 
parfym att det ska dofta maskulint men vid hudvårdsprodukter spelar doften en 
mindre roll. Musk, sandelträ och citrus är dofter som föredras medan alla håller sig 
borta från kvinnoförknippade dofter där blommor ingår.   
 
”Något för män måste lukta man. Vi vill inte lukta som kvinnor.” Fabian, 25 år 
 
”Doften är rätt viktig, neutral eller inte så söt så att den förväxlas med kvinnliga 
produkter.” Matz, 24 år  
 
En respondent påpekade att han önskade att reklamen skulle spegla produktens 
maskulina attribut och maskulina användare.  
 
”Reklam för hårda killar. Hårt idrottande killar, det ska finnas manliga killar i 
reklamen som exempelvis Peter Forsberg. Om Foppa använder det skulle jag också 
kunna tänka mig att använda det.” Jacob, 23 år 
 
Männens priskänslighet är högre för salongsbehandlingar än för produkter. Nästan 
alla män har någon gång gått på en salongsbehandling och dessa män säger att de 
gärna hade gått mer ofta och regelbundet om det inte hade varit för det höga priset. 
Männen uttalar även en medvetenhet om priset på groomingprodukter. Vissa män var 
inte alls priskänsliga och dessa män var villiga att betala ett högt pris för en produkt 
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som har ett starkt löfte. Många män kopplar ett högt pris till en hög kvalitet på 
produkten. Några av respondenterna uttryckte tydligt att ett lågt pris signalerar låg 
kvalitet.  
 
”Det är viktigt att det är rätt pris. Det får inte vara för dyrt och inte för billigt.” 
Markus, 22 år  
 
”Jag köper mina produkter på salonger och jag tror att det är lite dyrare pris där då 
det är riktigt bra produkter, men det är bara bra för då får man bra grejer.” 
Magnus, 28 år 
 
Alla män har handlat sina groomingprodukter i en fysisk butik. Endast en respondent 
hade innan intervjutillfället uppmärksammat att det finns företag på Internet som 
säljer groomingprodukter. Olika produkter inhandlades i olika typer av butiker. 
Hudkrämer handlar majoriteten av respondenterna i livsmedelsbutiker eller Apoteket. 
När männen köper ansiktskräm och ansiktstvätt köps dessa oftast i kosmetikbutiker 
såsom Kicks, Åhléns och lokala butiker.  
 
Männen ser både fördelar och nackdelar med att handla i de butikerna de går till. Den 
respondent som har uppmärksammat att det finns Internetföretag som säljer 
groomingprodukter ser en stor nackdel i att han inte får känna, dofta och prova olika 
produkter. Många respondenter upplever att de får bra hjälp i de kosmetikbutiker de 
handlar groomingprodukter i. Dock hävdade ett fåtal respondenter att de litar mer på 
personalen från salonger då de tror att dessa har en djupare kunskap om huden och 
vilka produkter som passar deras hudtyp.  
 
”Fördelen med att handla i en kosmetikbutik är att personalen är insatt i 
produkterna. Jag känner förtroende för personalen då de vet vad de säljer.” Roger, 
24 år 
 
Alla respondenter känner sig bekväma att handla i butiker som säljer 
skönhetsprodukter till både män och kvinnor. De känner att de i stor utsträckning 
hittar vad de behöver i dessa butiker och att det är lätt att genom att fråga personalen 
hitta produkter utöver deras planerade inköp. Nästan alla respondenter säger dock att 
om det var möjligt så skulle de handla groomingprodukter i en butik som bara har ett 
sortiment för män. Fördelarna som ses med att handla i en sådan butik tycker 
respondenterna är att personalen är mer medveten om hur mäns hy fungerar och vad 
den har för speciella behov. De tror även att de skulle känna sig mer bekväma i en 
sådan butik. Två respondenter är helt negativa till att handla i en butik som bara har 
ett sortiment för män och de tycker att deras behov av groomingprodukter i så fall 
skulle gå till överdrift.  
 
”Jag skulle handla på ett stort ställe, typ som Åhléns eller Kicks. Ett ställe som inte 
bara är för män. Det är inte så utstuderat och blir inte så stor grej av det.” Jacob, 23 
år  
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”Jag skulle hellre handla i en butik som riktar sig bara till killar eftersom deras 
produktsortiment är bara för killar och personalen är mer kunnig om mina behov.” 
Daniel, 21 år 
 
Vissa respondenter nämnde även att de vill vara pålästa när de ska handla 
groomingprodukter. De sa att de inte ville komma in i butiken och känna sig helt 
handfallna och utelämnade till personalens åsikter. Även om de inte har fullständig 
koll på vad de ska ha så vill de åtminstone ge ett sken av att de vet vad de pratar om.  
 
”Jag är påläst till 90 % innan jag går till butiken. […] Vill inte vara hjälplös eller 
osäker när man är ute och handlar.” Henrik, 26 år 
 
Det är samtidigt många av respondenterna som medgav att personalens åsikter och 
råd påverkar dem mycket. Männen sa att de lyssnar på personalens 
rekommendationer eftersom de har expertkunskap.  
 
Nästan alla respondenter uppgav att de har observerat reklam för manliga 
skönhetsprodukter. Respondenterna har främst sett reklamen på TV, Internet och i 
olika tidningar och tidskrifter för män. Vissa respondenter sa att de tyckte sig märka 
en ökning av reklam för groomingprodukter men många kunde dock inte erinra sig 
om exakt vad reklamen handlade om.  
 
Nästan alla som har sett och kommit ihåg reklam för groomingprodukter var positiv 
till den. Attityderna till reklamerna är att de är roliga att titta på, att de är estetiskt bra 
och underhållande.  
 
”Nivea for Men ser jag ganska ofta på Internet, speciellt på ESPN, där ser jag den 
varje dag. Gillette gör även reklam där och de är kanon! Jag får den känslan att det 
är en bra produkt, man litar på dem, de är välgjorda och välgenomtänkta.” Roger, 
24 år 
 
Ett fåtal respondenter uttryckte åsikter om att reklamen inte skulle få dem att köpa en 
speciell produkt men att den fungerade som informationskanal för att upplysa om 
vilka produkter som finns på marknaden. Vissa respondenter uttryckte även att de 
vill ha mer tekniska termer i reklamen för att de tilltalas av detta. En respondent 
ansåg att reklam inte bevisar att en produkt är bättre än andra. Han letar hellre efter 
märken som inte gör så mycket reklam, då dessa produkter kan vara lika bra eller 
bättre.  
 
”Ju mer TV-reklam som behövs för att sälja en produkt, desto mer skräp är 
produkten. Det måste säkert finnas produkter som är billigare men lika bra eller 
bättre.” Henrik, 26 år  
 
Ingen av respondenterna medgav att de skulle föredra en celebritet framför en vanlig 
modell i reklamer för groomingprodukter. Det var viktigare att modellen var 
maskulin. Det var dock ingen som hade någonting emot kändisar i reklamen:  
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”Det skulle inte vara fel om David Beckham gjorde reklam, jag tror att jag tilltalas 
av en reklam om det är en manlig modell som marknadsför produkten. Kändisar i 
reklam är trevligt och tilltalar mig.” Roger, 24 år 
 
 

4.2.8 Framtiden 
 
Ungefär hälften av respondenterna sa att de inte tror att de i framtiden kommer att 
använda sig av mer groomingprodukter än vad de använder för tillfället. De tycker 
att de är tillfredsställda med sina produkter idag och tror inte att de behöver utöka sin 
konsumtion. De respondenter som tror att de kanske skulle öka sin konsumtion i 
framtiden om det blir mer vanligt för män att använda groomingprodukter tror att de 
skulle göra det på grund av att samhällets opinion är så viktig. De uppgav dock att de 
inte tror att de skulle ha ett behov av det.  
 
”Ja, det kanske hade påverkat en, men behovet finns nog inte.” Martin, 28 år 
 
”Förr eller senare skulle det väl påverka. Min uppfattning kommer att ändras om det 
blir vanligt. Samhället och den allmänna opinionen är viktigare än mina kompisars 
åsikter. Om tio år kan jag tänka mig att jag kommer att kunna använda det.” Jacob, 
23  
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5 ANALYS 
 
Analyskapitlet är uppdelat efter de teman som presenterades i teorikapitlet: 
maskulinitet, självbild, referensgrupper, varumärken och kommunikation. Analysen 
bygger på det empiriska material som är framtaget ur expert- och 
respondentintervjuer och de teorier vi har presenterat och sammanvävs i en löpande 
text.  
 
 
 
De första fyra temana följer samma ordning som litteraturgenomgången och i dessa 
analyseras männens attityder till groomingprodukter och vad dessa eventuellt kan 
bero på. Delar av denna information ligger till grund för den andra delen av analysen: 
kommunikation. Detta avsnitt innefattar även en självständig analys byggd på det 
empiriska material som framkommit från expert- och respondentintervjuerna.  

 

5.1 Analys av attityder 
 

5.1.1 Maskulinitet och groomingprodukter 
 
Männen döljer inte att de använder groomingprodukter och att de går på 
salongsbehandlingar. Att gå på behandlingar och att använda groomingprodukter kan 
ses som bevis på att de bryr sig om sitt utseende. Vid diskussion med respondenterna 
om ordet fåfänga framkom att användningen och uppfattningen om ordet skiljde sig 
åt och vi upptäckte att ordets innebörd har förändrats då majoriteten av männen 
likställde fåfänga med att bry sig om sitt utseende. Männen uppfattade således inte 
ordet som en överdriven omsorg om sitt utseende, vilket är Nationalencyklopedins 
definition. Det var inte fåfänga i sig som var negativt utan snarare graden av fåfänga 
som bestämde när denna övergick till att bli något negativt. Att män använder smink 
betraktas av våra respondenter inte som överdriven fåfänga utan det anses visa på 
fjollighet, vilket tyder på att smink fortfarande är ett känsligt område för män. 
Eftersom fåfänga och skönhet ofta går hand i hand kan det vara viktigt att beakta den 
här förändrade uppfattningen.  
 
Nästan alla våra respondenter tyckte att det var viktigt att vara maskulin. De tyckte 
inte att de blev mindre manliga för att de använde skönhetsprodukter och inte heller 
att de blev mer manliga av att inte använda skönhetsprodukter. Således ser vi att 
maskulinitet inte har något med produktanvändningen av unisexprodukter att göra 
men vi tycker oss skönja att männen tycker att det är viktigt att produkterna har 
maskulina attribut.  
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Craiks i Edwards (1997) uttalande om att det nya mansidealet som exponeras i media 
har bidragit till att männen har blivit mer objektifierade stärktes av experternas 
yttranden om att så var fallet. Detta fenomen tror vi har varit den primära 
anledningen till den ökade acceptansen av manlig fåfänga. Även det nya 
konsumtionssamhället, där andelen singelhushåll har ökat och som i sin tur har 
bidragit till förändringen av manliga konsumtionsvanor, anser vi ligger till grund för 
denna ökade acceptans. Det nya konsumtionssamhället, där mannen numera är en 
lika betydelsefull konsument som kvinnan, har enligt Sturrock & Pioch (1998) 
bidragit till att förändra synen på män och kvinnor eftersom det idag inte är lika 
uppenbart att mannen är betraktaren och kvinnan objektet.  
 
Konstruktionen av maskulinitet och femininitet verkar inte vara lika rigid som den 
var tidigare, vilket visas i att männen i vår undersökning inte ens kunde förklara vad 
de ansåg vara manligt. En maskulin man behöver idag inte vara som den stereotypa 
mannen. Idag kan männen ta hand om sitt yttre och vara intresserade av shopping 
utan att betraktas som mindre maskulina, menar Edwards (1997). Vi kan urskilja 
detta i våra respondenters svar då några har uttryckt att shopping är ett av deras 
intressen. Samhällstrycket kan påverka männen genom att krav ställs på dem att även 
de ska se bra ut. Vi anser att det kan vara den moderna synen på jämlikhet som gör 
det viktigt för båda könen att ha ett behagligt yttre för att attrahera det motsatta 
könet. Det framkom att männen upplever det viktigare att vara maskulin för 
kvinnornas skull än för männens och det visar på att kvinnan kan utgöra en stor roll i 
förändringen av mansrollen. Samtidigt visar Connells (1995) studie att även andra 
män deltar i förändringen eftersom heterosexuella män upplever sig själva ha makt 
över homosexuella män och kvinnor. Då det framkom att de män som använder 
smink idag inte vågar göra detta offentligt tror vi tyder på att männen är osäkra på 
hur andra män och kvinnor uppfattar dem. Vi tror vidare att anledningen till denna 
osäkerhet kan sammankopplas med att respondenterna förknippar användningen av 
smink med femininitet. Männens osäkerhet kring användningen av smink kan 
förklaras med hjälp av Connells uttalande om att femininitet är relaterat till 
homosexualitet och att homosexuella män därtill är underordnade de heterosexuella 
männen. På så sätt deltar de heterosexuella männen i förändringen av attityderna till 
att män använder kvinnoförknippade skönhetsprodukter.  
 
Att männen inte vågar använda smink offentligt kan även tyda på att de har lågt 
självförtroende då Solomon et al (1999) menar att personer med lågt självförtroende 
är rädda för att avvika från den allmänna normen och det allmänt accepterade 
 
 

5.1.2 Självbild, symbolisk konsumtion och 
groomingprodukter 
 
Sturrock & Pioch (1998) menar att olika stimuli ligger till grund för mäns 
konsumtion av groomingprodukter och att män inte bara konsumerar på grund av 
produktens funktionella fördelar utan även för att ändra sin kroppsbild och därmed 
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självbild. Den vanligaste anledningen till att våra respondenter hade köpt olika 
groomingprodukter var att de hade ett problem att lösa, vanligtvis acne eller torr hy. 
När männen hade problem med huden ville de gärna avhjälpa det och många 
använde eller var villiga att använda foundation i täckande syfte. Några av männen i 
vår undersökning nämnde att de ville visa upp en speciell image i både sin 
professionella och privata sfär. De ansåg det viktigt att se presentabel ut på arbetet 
och att ha en image som stämmer överens med den norm som finns i deras 
professionella sfär. Det kan tänkas att de vill åtnjuta respekt genom ett välvårdat 
yttre. Genom att köpa och använda groomingprodukter kan männen skaffa sig en 
särskild image både i den professionella och i den privata sfären. Utifrån Sturrock & 
Piochs (1998) studie kan det tolkas som att det är attraktion, image och hälsa som är 
de viktigaste anledningarna till att våra respondenter köper groomingprodukter.  
 
Njutning är ytterligare en faktor som Sturrock & Pioch (1998) menar kan ligga till 
grund för köp. Vi upptäckte att majoriteten av männen i vår undersökning inte såg 
någon större njutning i att använda groomingprodukter. Hos de få som tyckte att det 
var njutningsfullt med groomingprodukter upplevdes framför allt denna njutning i att 
handla dyra produkter och varumärken. Vi upptäckte att de som upplevde denna 
njutning inte handlade produkterna för att de hade ett särskilt problem att lösa utan 
för att de bryr sig om sitt utseende. De såg det som njutningsfullt och ett sätt att 
skämma bort sig själva att köpa de här produkterna. De som handlade 
groomingprodukter ur ett hälsoperspektiv kände inte någon njutning i att handla 
produkterna och såg inköpet mer som ett nödvändigt ont för att lösa ett problem som 
exempelvis grov acne.  
 
 

5.1.3 Referensgrupper, opinionsledarskap och 
groomingprodukter  
 
De direkta referensgrupper som påverkar männen i vår undersökning är främst deras 
respektive, personal i butik samt familj och vänner. Dessa referensgrupper hade olika 
funktioner beroende på i vilket skede de påverkade männen och referensgrupperna 
påverkar respondenterna olika mycket, vilket stämmer överens med Solomon et al:s 
(1999) teori om att det finns tre former av referensgruppspåverkan och att dessa 
kommer in i olika skeden.  
 
Informationspåverkan sker när männen söker information, och detta uppfattade vi att 
de gjorde genom att fråga experter och specialister. Vi fann att många av männen 
först fick sitt intresse väckt på grund av ett problem de hade eller för att de insåg att 
det fanns möjlighet att med hjälp av produkter försköna sitt yttre och därefter började 
söka information genom experter. Det är väsentligt för företag att ta hänsyn till att 
butiks- och salongspersonal är en viktig referensgrupp som påverkar männen i detta 
skede mest. Användarpåverkan sker när individen beslutar sig för att handla en viss 
produkt eller varumärke och de referensgrupper som påverkar i detta skede är för 
våra respondenter deras respektive, familjemedlemmar och kvinnliga vänner. 
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Värdeuttryckande påverkan sker när individen har köpt eller har börjat använda en 
viss produkt eller varumärke som förhöjer bilden av en själv, men vi kan inte urskilja 
att våra respondenter tyckte att det var något eller någon speciell som påverkade dem 
i detta skede. Detta kan bero på att det är svårt att uttrycka värde med hjälp av 
groomingprodukter då detta inte är en produkt som de kan visa upp att de använder 
utanför badrumsskåpets hylla.  
 
Respondenternas manliga vänner utgör inte en referensgrupp i större utsträckning. 
Detta kan bero på att männen inte talar om groomingprodukter med varandra och att 
användandet av groomingprodukter inte är lika utbredd som skönhetsprodukter är för 
kvinnor. Vidare påverkades männen i vår undersökning inte särskilt mycket av 
sekundära referensgrupper såsom celebriteter då dessa inte är en grupp som männen 
anser att de kan identifiera sig med. Detta kan bero på det som Solomon et al (1999) 
menar, att sekundära referensgrupper är avlägsna individen och att det är närheten till 
referensgrupper som oftast avgör hur troligt det är att vissa personer kommer att 
utgöra en referensgrupp. 
 
Av Dubois (2000) referensgruppsfunktioner anser vi att den normgivande funktionen 
är viktigast. Männen i vår undersökning känner ett tryck av att följa de normer som 
deras referensgrupper sätter, exempelvis i arbetet där männen känner att det krävs av 
dem att se ut och klä sig på ett visst sätt för att bli accepterad. Ett exempel på detta är 
att ingen av männen vill använda smink offentligt. Detta kan tänkas bero på att de 
vill följa samhällets normer vilket stämmer överens med vad Dubois uttrycker om att 
människor kan agera och anpassa sig efter de normer som gäller.  
 
De opinionsledare som har mest inflytande på männens konsumtion var personal i 
skönhetssalonger och kosmetikbutiker. Dessa ansågs inneha en expertkunskap och 
genom detta upplevde männen i vår undersökning att de hade ett förtroende för dem 
och deras råd därför värdesattes högt. Precis som Hoyer & McInnis (2001) menar så 
utgör butikspersonalen experter som har förstahandskunskap om produkter och 
genom detta påverkas konsumenten. Dessa opinionsledare utgör vidare en värdefull 
informationskälla för männen och deras åsikter är nästintill avgörande vid köp, vilket 
även beskrivs av Solomon et al (1999). Andra opinionsledare för respondenterna 
utgörs av deras respektive och syskon, men dessa fungerade mer som 
informationskällor.   
 
 

5.1.4 Varumärkets betydelse för groomingprodukter 
 
Vi identifierade att alla män var involverade i sina köp i början. Detta är både de män 
som köper avancerade produkter för att lösa ett specifikt problem samt dyra märken 
för njutningens skull såväl som de som handlade billigare varumärken i 
dagligvaruhandelsbutiker. Männen tenderar att söka information om olika märken 
efter att de har bestämt sig för att köpa en groomingprodukt. I ett senare skede då de 
har utvärderat och bestämt sig för vilka märken de föredrar blir de lojala och slutar 
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jämföra varumärken. Vi har uppmärksammat att varumärket fungerar som en garanti 
och riskreducerare för männen vilket kan vara en anledning till att de oftast är lojala 
sina märken. Melins (1997) studier om varumärkets funktion ur konsumentens 
perspektiv visar vidare att varumärket underlättar vid konsumentens valsituation vid 
återköp, vilket stämmer överens med vad som framkom i våra respondentintervjuer. 
 
Innan undersökningens genomförande antog vi att vissa groomingprodukter kunde 
användas som symbolisk konsumtion, speciellt vid köp av dyra märken. Detta 
antagande kunde dock inte styrkas fullt ut då männen vi intervjuade ansåg att 
varumärket var av underordnad betydelse i förhållande till andra faktorer, såsom 
produktegenskaper. Männen ansåg istället att det var viktigare med märken på 
kläder. Detta tror vi beror på att andra inte ser vilket groomingmärke som 
konsumeras då detta inte syns utåt som det gör med märken på kläder. Den 
symboliska funktionen kommer istället in då individer köper dyra märken för deras 
egen skull och för att de anser sig vara värda det. Det uttrycktes till exempel av några 
av våra respondenter att de kände sig lyxiga och såg det som njutningsfullt att 
inhandla dyra märken såsom Dior och Lancôme.  
 
Enligt Melin (1997) får kunden genom varumärket kunskap om produktens pris, 
kvalitet och funktion. Då männen i vår studie har olika syften med sina köp är det 
därmed naturligt att de efterfrågar olika varumärken. Vi har urskilt en tendens till att 
de respondenter som använder produkter för hälsoproblem, exempelvis att lösa grova 
hudproblem använder sig av dyrare varumärken. Billiga varumärken användes främst 
som en del av den dagliga morgonrutinen för män som inte hade lika grova problem 
utan snarare köpte i syfte att öka sin attraktionskraft. Det kan förmodligen bero på att 
männen kopplar dyra varumärken med hög kvalitet och att hög kvalitet behövs för att 
lösa deras problem. De förväntar sig att ett dyrt varumärke ska ge bättre resultat än 
ett billigt. Om männen värdesätter en produkts funktion högt är detta viktigare än 
priset på produkten. Männen ansåg vidare att varumärkets betydelse var viktigare vid 
köp av parfym och after shave än vid köp av hudvårdprodukter där funktion och hög 
kvalitet är det primära.  
 
 

5.2 Kommunikation 
 
5.2.1 Produkt 
 
Enligt Hill & O’Sullivan (1999) är syftet med kärnprodukten att lösa kundens 
problem eller att uppfylla dennes behov. Vi har märkt att produktens innehåll samt 
produktens funktion är de aspekter som de flesta männen i vår undersökning värderar 
högst. Det framkom av undersökningen att en del av männen som började med 
skönhetsprodukter gjorde det just för att de hade ett särskilt problem att lösa, 
exempelvis acneproblem och känslig hy efter rakning. Därmed har de krav på att 
innehållet i produkten i första hand skall möta deras behov och lösa deras problem. 
Detta kan tänkas vara viktigast vid exempelvis produkter såsom ansiktstvätt och after 
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shave-balm då männens problem i första hand handlar om att reducera sina 
acneproblem och torra hy.  
 
Det kan tänkas att de män som endast använder grundläggande produkter såsom 
deodorant och parfym inte ens tänker tanken på att de skulle behöva använda 
ytterligare produkter. Vi tror att om männen fick information om vilka produkter som 
existerar på marknaden skulle de upptäcka att de har ett behov att tillfredsställa och 
därefter fortsätta köpa produkter. Detta baserar vi på de män i vår undersökning som 
använder groomingprodukter eftersom de successivt har utökat sitt sortiment efter 
det att de har fått mer information om utbudet på marknaden.  
 
Den verkliga produkten, vilken bland annat innefattar förpackning och design, 
kommer för majoriteten av respondenterna i andra hand. Dessa egenskaper spelade 
en stor men inte avgörande roll för vilken produkt som köptes. Beroende på männens 
kunskap om produkterna och hur påverkbara de är av personalen har den verkliga 
produktens roll olika betydelse. Som framkom av expertintervjuerna så övertygas de 
flesta män till köp oavsett färg, namn och pris på produkten om salongspersonal 
genom sin roll som expert berättar för den manlige kunden att han är i behov av en 
viss produkt. Det kan därför antas att vid köp i kosmetikbutiker där den personliga 
servicen inte är lika tydlig och expertkunskaperna hos personalen inte lika 
framträdande, att produktförpackning och design spelar en större roll än vid köp på 
salong. De groomingprodukter som finns på marknaden idag är ofta utformade så att 
de attraherar männen genom dessa aspekter.  
 
Männens krav på produktutformningen skiljde sig åt då några ansåg det viktigt att 
den skulle vara maskulin, medan det för andra spelade en mindre roll. Männen 
föredrar dock en design som är stilren, neutral och enkel oavsett om produkten är 
uttalad maskulin eller unisex. Vi märkte dock inte att det var någon skillnad i 
preferenserna av färg eller förpackningsdesign mellan de retrosexuella och de 
metrosexuella vilket kan tyda på att det inte är förpackningarna som är den 
avgörande faktorn till att de retrosexuella männen inte köper fler produkter.  
 
De flesta av våra respondenter uttryckte att det var viktigt att förpackningen hade 
maskulina färger såsom svart, mörkblått och grått och inte pastellfärger vilket även 
alla experter vi talade med var överens om. Vi upplevde att färgsättningen var ett sätt 
för männen att hitta mansprodukter i butiken bland alla kvinnoprodukter men även 
ett sätt att för dem själva legitimera sitt användande. Vidare var det viktigt att doften 
i en produkt skulle vara maskulin samt att den inte skulle förknippas med femininitet 
om att de skulle köpa produkten. Detta gällde främst vid after shave och deodoranter 
medan doften vid köp av en hudkräm inte var av avgörande faktor. Beträffande 
ansiktskrämer föredrog männen snarare en mild maskulin eller en neutral doft. Det 
framkom även att namnet på produkten hade viss betydelse för att männen skulle 
tilltalas av produkten. Namnet skulle för våra respondenter markera att det var 
legitimt att använda dessa produkter, antingen genom att produkten fick ett tillägg i 
form av pour Homme, for Men eller att produkten var uttalad unisex. Även önskemål 
om förpackningsmaterial framkom i intervjuerna vilket är ett tecken på att männen 
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vet vad de vill ha och att de gärna vill hitta detta utan problem i butiken. Även 
Barthel i Craig (1992) menar att just dessa produktegenskaper är viktiga om de ska 
tilltala männen och få dem att köpa produkten. Den verkliga produkten anser vi vara 
mycket viktig för legitimeringen av användandet av groomingprodukter. Det kan 
vara ett sätt att locka männen till att få dem att börja intressera sig för 
skönhetsprodukter då maskulina förpackningar och snygg design legitimerar att det 
är naturligt för män att använda produkterna.  
 
 
5.2.2 Pris 
 
Genom våra intervjuer kom vi fram till att pris var av underordnad betydelse i 
förhållande till faktorer som produktegenskaper. Vi kan således dra slutsatsen att 
männen i vår undersökning är relativt prisokänsliga. Det skiljer dock i 
priskänsligheten mellan produkter och salongsbehandlingar då respondenterna är 
känsligare för ett högre pris på salongsbehandlingar. Detta kan bero på att männen 
ser behandlingar som en lyxvara och inte något som uppfyller ett basalt behov. Vi 
upplever att männen i större utsträckning skulle gå på salongsbehandlingar om det 
var billigare eller om de hade upplevt i större grad att de hade haft ett behov som 
skulle tillfredställas. Männen verkar inte ha tillit till resultaten från behandlingarna 
och menar att de måste gå regelbundet för att se några resultat vilket de anser är för 
kostsamt. 
 
Enligt Kotler & Armstrong, (2005) signalerar ett högt pris en hög kvalitet och detta 
är något som även bekräftas av djupintervjuerna med männen. Männen är inte lika 
priskänsliga beträffande dyra produkter om produkten ger dem ett mervärde i form 
av exklusivitet eller prestige. Vidare uttrycker männen att ett alltför lågt pris 
signalerar undermålig kvalitet på en produkt och männen kan inte tänka sig att köpa 
en produkt som är prissatt alltför lågt. Männens prisokänslighet kan vidare tänkas 
bero på, som Kotler & Armstrong menar, att de inte har lika många substitut till sina 
produkter. Det kan tänkas att männen i framtiden blir mindre prisokänsliga om 
produktutbudet för män ökar. En annan tänkbar faktor skulle kunna vara att män 
upplever mer entusiasm, effektivitet och stolthet under konsumtion än vad kvinnor 
gör och därmed inte sätter priset i första hand, ett beteende som tas upp av Hoyer & 
McInnis (2001).  
 
Vad som tydligt framkommit i expertintervjuerna är att om männen litar på att 
produkten ska fylla en viss funktion eller om de har blivit rekommenderade den av 
en expert spelar priset knappt någon roll. Även detta kan vara ett tecken på att de 
känner sig osäkra om sin kunskap om produkter på marknaden och att de därför är 
villiga att betala ett högt pris för att få rätt produkt direkt.  
 
 

 
 



 67  

5.2.3 Plats 
 
Plats är en viktig beståndsdel i marknadsmixen eftersom det är här interaktionen 
mellan säljare och kund sker. Vi har märkt att personalens kunskap och påverkan är 
en avgörande faktor för männens köp av produkter då männen har stor tillit till denna 
referensgrupp. Beroende på vilket märke männen efterfrågar samt vilken kompetens 
de efterfrågar hos personalen påverkar detta vilken butik männen väljer. Behovet av 
personalens hjälp beror vidare på huruvida männen uppfattar köpet som ett rutinköp 
eller ej, då ett sådant inte kräver en hög involvering.  
 
Vi hade innan vår undersökning en uppfattning om att män skulle föredra att handla i 
en butik på Internet framför en fysisk butik på grund av att de skulle kunna finna det 
genant att köpa skönhetsprodukter på en plats där kvinnliga produkter dominerar och 
att där bli expedierade av kvinnlig personal. Det visade sig dock att vår uppfattning 
inte kunde stärkas då vi upptäckte att männen i vår undersökning ännu inte har 
hunnit bli lojala några märken och att de därmed föredrar att köpa produkter i en 
fysisk butik eftersom de där kan lukta och känna på produkterna men även få tillgång 
till kompetent personal. Det framkom dock i expertintervjuerna att män gärna håller 
sig till ett märke när väl har hittat ett de föredrar och mestadels rådfrågar personalen 
vid de första köpen och därmed torde det finnas en potential i att även sälja produkter 
via Internet till män som redan vet vad de vill ha. Det är främst av bekvämlighetsskäl 
som männen skulle köpa produkter via nätet och inte på grund av att de skulle spara 
pengar då de ansåg att fraktkostnaden som tillkom reducerade de insparade pengarna. 
Då det har framkommit tidigare i analysen att sminkprodukter är ett känsligt område 
för män torde det speciellt finnas en potential i att sälja dessa typer av produkter via 
Internet.  
 
Det fanns skilda åsikter bland männen om huruvida det skulle vara mer eller mindre 
intressant att köpa produkter i en butik riktad enbart till män, än i en butik för både 
kvinnor och män. Vissa ansåg att de skulle få bättre hjälp av personalen och 
förväntade sig att dessa har mer expertkunskap om deras hy än vad personalen har i 
en butik för både kvinnor och män. De som var negativa till att köpa produkter i 
butiker med ett sortiment endast för män kände att det inte var tillräckligt maskulint 
och att det skulle vara för utstuderat att handla i en sådan butik. Dessa män verkade 
helst vilja dölja att de använde produkter överhuvudtaget.   
 
 

5.2.4 Promotion 
 
Av de komponenter i promotionmixen som Fill (2002) presenterar har reklam, 
försäljningspromotion, Internetmarknadsföring och personlig försäljning introducerat 
groomingprodukter för våra respondenter. Att männen är positiva till reklam som de 
ser tyder på att de har lagt märke till reklamen. Då Jarlbro (1995) hävdar att 
människor tenderar att komma ihåg reklam med innehåll som berör dem kan 
männens uppmärksamhet på reklamen vara ett tecken på att de har ett intresse för 
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groomingprodukter. Det torde därmed vara effektivt att kommunicera med männen 
genom reklam då Fill menar att det genom reklam går att nå en stor grupp människor 
och skapa uppmärksamhet samt informera om vad som finns på marknaden. Intresset 
för groomingprodukter hos de yngre männen har ökat men vi upptäckte under 
studiens gång att männen behöver information om vilka märken och produkter för 
män det finns att använda. Vidare kan reklam användas för att simulera att en känd 
person använder groomingprodukter, men männen i vår undersökning gav 
indikationer på att de inte trodde att de skulle ändra på sitt beteende på grund av att 
celebriteter förekommer i reklam. I den fasen som marknaden befinner sig i idag 
anser vi att reklam är ett av de viktigaste promotionverktygen för att kommunicera 
med männen då de är i behov av information.  
 
På samma sätt som männen är mottagliga för reklam för groomingprodukter på TV 
antar vi att de är mottagliga för reklam på Internet. Då männen i vårt ålderssegment 
frekvent använder Internet kan även detta vara en kanal att nå många män. 
Internetmarknadsföring bör lämpligen vara ett effektivt sätt att nå många kunder, 
befintliga som potentiella.  
 
Vi tror inte att extra värden på produkter i form av prisreduceringar eller 
kupongerbjudanden skulle vara lika givande eftersom vi har upptäckt att männen inte 
är särskilt priskänsliga samt att de inte är så involverade i sina köp. Sådana 
erbjudanden skulle istället kunna skicka en signal om att det är en låg kvalitet på 
produkten. Männen förknippar lågt pris med dålig kvalitet och skulle därför inte köpa 
produkter med dessa erbjudanden då de värderar innehållet i första hand. Däremot 
tror vi att prova på-erbjudanden både i salonger och i butiker, skulle vara verksamt 
eftersom det är ett sätt för männen att få testa produkten utan att behöva lägga ner för 
mycket tid och energi på att själva leta upp den rätta produkten. Detta antagande 
bygger vi på Hoyer & McInnis (2001) konstaterande om att män vanligtvis baserar 
beslut på tidigare erfarenhet, till skillnad från vad kvinnor gör. Vidare anser vi att 
prova på-erbjudanden är väsentliga för företagen då detta gör att de fångar männen i 
ett tidigt stadium vilket är viktigt då de flesta männen är lojala sina märken. Det kan 
annars vara svårt för företagen att överta männen från ett annat märke som de redan 
är fästa vid.   
 
Männen i vår studie har ett stort intresse för sport och de upplever att män som 
sportar är maskulina. Genom att sponsra sportevenemang kan företag och deras 
groomingmärke få uppmärksamhet och samtidigt kopplas till maskulinitet. Detta 
torde vara ett bra sätt då Belch & Belch (2001) menar att sponsring är ett sätt för 
företag öka medvetenheten om sitt märke och även förmedla sin image. Vidare 
menar författarna att endorsement är något som används inom sport och vi ser 
därmed även detta som ett positivt sätt för företagen att kommunicera sitt märke med 
männen och att legitimera användningen av groomingprodukter. 
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6 SLUTDISKUSSION  
 
I det här avslutande kapitlet har vi för avsikt att diskutera de resultat som 
undersökningen har genererat. Vi avslutar kapitlet med att ge förslag till vidare 
forskning.  
 
 
 

6.1 Slutsatser 
 
Begreppet grooming var okänt för de flesta män i vår undersökning. Detta kan tänkas 
bero på att begreppet fortfarande inte är helt vedertaget i Sverige. I våra intervjuer 
med Nivea for Men, Grooming AB och Make up Store framkom det att dessa företag 
använder begreppet flitigt. Vi anser att begreppet grooming behöver kommuniceras 
mer för att männen ska lära sig vad det betyder. Dessutom anser vi att det kan vara 
bra att män får ett eget begrepp som beskriver deras skönhetsprodukter, för att det på 
så sätt blir mer motiverat för dem att köpa skönhetsprodukter. Genom att männen får 
ett eget ord minskar således associationen till att kvinnor är de primära användarna 
av skönhetsprodukter. 
 
Vi trodde före undersökningen att den största utmaningen med att kommunicera till 
män skulle ligga i att skönhetsprodukter uppfattas och förknippas med kvinnliga 
användare. Det visade sig dock att den största utmaningen snarare var att männen 
inte kände ett behov av att använda skönhetsprodukter. På grund av detta anser vi att 
branschen måste satsa mycket på att informera män om fördelarna med att använda 
skönhetsprodukter och även lyfta fram produkternas funktionella fördelar. Generellt 
sätt gäller det att skapa ett behov hos män eller åtminstone få dem att inse att de kan 
lösa eventuella problem med diverse produkter. Detta är viktigt för att män ska få in 
mer produkter i sin vardag. 
 
Det är viktigt att notera att majoriteten av männen anser sig vara fåfänga och inte 
tycker att detta är något negativt eftersom de likställer ordet med att bry sig om sitt 
utseende. De anser vidare att det är när fåfänga går till överdrift som innebörden blir 
negativ. Dock inser männen att begreppet rymmer mer än den snäva definitionen att 
bry sig om sitt utseende. Detta är viktigt för företag i skönhetsbranschen att känna till 
då fåfänga och skönhet ofta hör ihop.  
 
Gränsen för vad som är en feminin respektive en maskulin produkt var inte så tydlig 
som vi först hade uppfattning om. Vi trodde till exempel att dag- och nattkrämer var 
produkter som männen skulle uppleva som feminina och att de skulle associera 
användningen av dessa med kvinnor. Dessutom framkom det i vår undersökning att 
produkter som var unisex uppskattades av männen. Det är således inte ett måste att 
alla groomingprodukter ska vara uttalade mansprodukter.  
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Det framkom i vår studie att smink fortfarande är ett känsligt område för män 
eftersom männen i stor utsträckning förknippade dessa produkter med kvinnor. 
Företag i skönhetsbranschen bör således vara försiktiga med kommunikationen av 
dessa produkter och positionera dessa så att de inte förknippas alltför mycket med 
kvinnlig användning.  
 
Vidare trodde vi att användning av dyra märkesprodukter inom grooming kunde ses 
som symbolisk konsumtion men detta antagande kunde dock inte styrkas fullt ut, 
eftersom männen vi intervjuade ansåg att varumärket är underordnat produktens 
funktionella egenskaper. Varumärket var istället viktigare vid köp av kläder eller 
andra produkter där märket syns tydligt. Detta är förståeligt eftersom män inte kan 
visa vilket groomingmärke de konsumerar och då dessa inte syns utåt som det gör 
med märken på kläder. Teorin om symbolisk konsumtion kan dock inte helt uteslutas 
eftersom den symboliska funktionen kan komma in då individen köper dyra 
varumärken för sin egen skull. Det blir således symbolisk konsumtion för individen 
själv eftersom vissa män uttryckte att de kände sig lyxiga av att inhandla dyra 
varumärken. 
 
Vi fann att respondenterna sällan var införstådda i vilken nytta användningen av 
olika produkter gav och att de inte visste att det finns skillnader mellan män och 
kvinnors hy. Det kan därför vara av intresse att visa att produkter ger resultat och att 
det gör skillnad mellan att använda och att inte använda, samt att det är bättre att 
använda produkter som är speciellt framtagna för den manliga hyn. Det är således 
viktigt för företag i skönhetsbranschen att lyfta fram vilka problem män kan lösa om 
de använder vissa typer av produkter då detta anses vara den primära anledningen till 
varför de flesta köper groomingprodukter.   
 
Vi anser vidare att det kan vara riskfyllt för företag att segmentera efter grupperna 
metrosexuella, retrosexuella och homosexuella män. Om företag väljer att göra detta 
finns risken att de därigenom endast når minoritetssegment och därmed missar den 
stora massan. Genom vår undersökning fick vi fram att även de som inte var 
metrosexuella tyckte att det var viktigt att vårda sitt yttre. Om företag skulle utesluta 
alla retrosexuella män för att de inte använder sig av så många groomingprodukter 
skulle detta innebära att de missade ett stort segment som kanske hade använt fler 
produkter om de fick lära sig mer om fördelarna med användandet dessa.  
 
Eftersom groomingprodukter fortfarande är relativt nytt fenomen för många män 
anser vi att män kan gynnas av att personalen informerar om vilka produkter som 
finns, samt få dem att prova olika produkter genom exempelvis varuprover i butiker 
och salonger. Framför allt är det viktigt att butiks- och salongspersonal utbildar 
männen och försöker få dem att se att de har ett behov som kan avhjälpas med 
diverse produkter. Vi tror att män kan övertygas om att handla exempelvis en 
mjukgörande kräm i samband med att de köper en parfym, after shave-balm eller 
rakprodukt om personalen visar på att denna produkt existerar. Genom våra 
respondenter har vi sett att personalens roll i köpet är stor och att dessa är 
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opinionsledare och genom personal i kosmetikbutiker och salonger kan männen 
således bli introducerade till nya groomingprodukter. 
 
Vår studie visar att männen värdesätter maskulinitet i groomingproduktens design. 
Männen har önskemål om att produkterna ska vara utformade på så sätt att det syns 
att det är en produkt för män. Färgen såväl som förpackningsutformning och design 
är tillsammans viktiga attribut för att männen ska uppfatta produkten som maskulin. 
Vi tror att en maskulin förpackning med sådant färg- och formspråk är särskilt viktig 
på groomingprodukter i nuläget då dessa produkter fortfarande befinner sig i ett 
tidigt stadium.  
 
En viktig aspekt att ta hänsyn till vid utformningen av marknadsmixen är att männen 
sammankopplar pris och kvalitet. Det är angeläget för företag i skönhetsbranschen att 
sätta ett pris på groomingprodukter som inte är för lågt då det framgår i vår studie att 
ett alltför lågt pris signalerar undermålig kvalitet på produkten. De flesta män i vår 
studie tror vidare att en produkt som är alltför billig inte alls kan fylla sin funktion.   
 
Det framkom att kvalitet var viktigt för männen och att de är beredda på att lägga ut 
mycket pengar om produkten lovar att den löser ett problem. Det är således viktigt 
för företag i skönhetsbranschen att ha i åtanke att inte lova för mycket med 
produkten då männen ofta är drastiska och kan överge produkten och märket om 
detta inte lever upp till vad det lovade.  
 
Männen i vår studie föredrar idag att handla i fysiska butiker framför Internetbutiker. 
Detta utesluter inte att det finns potential i att handla via denna plats men denna 
potential kunde inte stärkas genom vår studie. De män i vår studie som tyckte att det 
var för utstuderat att handla skönhetsprodukter skulle föredra att handla dessa i större 
butiker. Det här är viktigt för företag i skönhetsbranschen att veta så att de kan 
anpassa sina butiker efter målgruppens önskemål.  
 
Reklam som innehåller maskulina män tilltalar männen och det kan då vara viktigt 
att i reklamen visa att även maskulina män använder groomingprodukter. Den stora 
anledningen till att reklam torde vara ett av de viktigaste promotionsverktygen att 
kommunicera grooming till män är att de generellt sätt fortfarande befinner sig i ett 
stadium där de behöver bli informerade om fördelarna med att använda dessa 
produkter. Männen i vår undersökning tycker att män som sportar är maskulina och 
med den informationen anser vi att företag i skönhetsbranschen även kan sponsra 
sportevenemang så att män tillåts göra en naturlig koppling mellan maskulinitet och 
groomingprodukter.  
 
 

6. 2 Vårt bidrag och förslag till vidare forskning 
 
Vi hoppas att vi med denna undersökning har bidragit till att skapa en ökad förståelse 
för vilka aspekter som är viktiga för marknadsförare i skönhetsbranschen att ta 
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hänsyn till vid utformningen av marknadsmixen. Vårt bidrag med studien är vidare 
att vi har tittat allmänt på branschen och inte på specifika företags förutsättningar då 
detta kanske skulle ha givit en djupare insikt om just det företagets förutsättningar 
men vid en sådan studie inte insikt för branschen som helhet. 
 
Vi anser att vår studie har genererat kunskap om viktiga aspekter som företag 
behöver ha i åtanke när de ska kommunicera med männen men att det fortfarande 
finns kunskapsluckor att fylla.  
 
Den studie som vi har genomfört var relativt liten och grundades på ett fåtal 
intervjuer och därför anser vi att det skulle vara intressant att komplettera vår studie 
med en större kvantitativ undersökning på yngre män i Sverige. Det skulle dessutom 
vara intressant att studera även äldre män och deras attityder till groomingprodukter 
och se hur dessa skiljer sig från de yngre männens.  
 
Då vi har uteslutit att undersöka hur den kulturella bakgrunden påverkar männen i 
deras konsumtion hade det varit intressant att även undersöka hur kulturen påverkar 
mäns konsumtion av groomingprodukter och vad olika kulturer har för påverkan på 
mäns uppfattning om hur viktigt det är att vårda sitt yttre. En sådan studie hade varit 
betydelsefull då den hade gett företag i skönhetsbranschen insikt om hur de på en 
global arena kan anpassa sina produkter efter olika kulturer. 
 
Vidare tror vi att en studie som jämför kvinnor och mäns olika förhållande till 
skönhetsprodukter skulle vara givande då därmed skillnaderna mellan könens 
konsumtion av skönhetsprodukter uppenbaras och analyseras. Detta hade varit 
önskvärt då företag genom en sådan studie lättare kan se vad exakt som skiljer 
männens preferenser från kvinnornas och genom den informationen utforma 
könsspecifik kommunikation.   
 
Som vi presenterat i våra slutsatser är det viktigt för företag i skönhetsbranschen att 
inse att män inte tror att de har ett behov av att handla groomingprodukter. Det kan 
därför vara av intresse för skönhetsbranschen att mer djupgående undersöka hur män 
uppfattar reklam för groomingprodukter för att därmed kartlägga vad de har för 
preferenser och utforma reklam som både attraherar och utbildar dem.  
 
Vi vidhåller att området kring svenska män och skönhetsprodukter fortfarande är 
outforskat och att det finns stor potential i att djupare förstå männens behov och 
önskemål vad gäller groomingprodukter. Betydelsen av det manliga segmentet inom 
skönhetsbranschen är växande och vi tror att den kommer att bli större i framtiden då 
acceptansen för manliga skönhetsprodukter är ökande och inte verkar vara en 
kortsiktig trend.  
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Appendix I 
 
Frågeformulär till Nivea, intervju med Gabriele Schneider 
 
 
Allmänt: 
1. Kan du berätta lite allmänt om Nivea for Men? Exempelvis varför ni startade, 

kunder, vilka marknader ni är representerade på, etcetera.  

2. Hur verkar mäns attityder till smink och hudvård vara?  

3. Vad finns det för skönhetstrender just nu för män?  

4. Hur skiljer sig utbudet för män gentemot det för kvinnor?  

5. Vilka män riktar sig Nivea for Men till?  

6. Vad har ni för information om dem som köper produkterna?   

 

Kommunikation: 

7. Upplever ni att det krävs stor skillnad i kommunikationen till män gentemot 

kvinnor? 

8. Vilka medier använder ni för att kommunicera med männen? 

9. Vilka är utmaningarna med att kommunicera så kallade ”kvinnoladdade” produkter 

till män?  

10. Är prissättningen mot män densamma som den är mot kvinnor?  

 

Avslutningsvis: 

11. Vad tror du har påverkat den ökning av försäljning som branschen upplever?  

12. Vad har ni för syn på framtiden? Är grooming en kortsiktig trend eller tror ni att 

marknaden kommer fortsätta expandera? I så fall inom vilka områden?  

 
 
 
 



   

Frågeformulär till Make up Store, intervju med Sanna Henriksson 
 
 
Allmänt om efterfråga och utbud:  
1. Upplever ni en ökad efterfrågan för skönhetsprodukter från män? 

2. Hur stor del av era kunder består av män (som handlar till sig själva)? 

3. Har ni en produktlinje speciellt för män och när introducerades den i så fall? 

4. Vad säljer ni för produkter till män? 

 
Männen och deras vanor: 
5. Vad handlar männen mest, respektive minst av?  

6. Vilken ålder är det på männen som handlar här? 

7. Ser ni skillnader på vad olika åldrar köper för olika produkter?  

8. Kommer männen ensamma eller flera på en gång?  

9. Är de pålästa när de kommer? Är de där för att köpa eller mer för att få 

information? 

10. Vad upplever ni att männen är intresserade av (för produkter) när det hålls en 

sminkkurs för män? 

11. Hur trendkänsliga är killarna? Vad finns det för trender just nu? 

12. Upplever ni om det finns några likheter mellan männen som handlar i butiken?  

13. Ser ni skillnader i män och kvinnors behov eller köpmönster? Exempelvis vad de 

lägger vikten vid när de köper? 

14. Hur verkar mäns attityder till smink och hudvård vara? Är det skillnader 

män/kvinnor eller män som handlar till sig själva/män som handlar till flickvännen? 

 
Kommunikation: 
15. Vem är ansvarig för kommunikationen/marknadsföringen? 

16. Vilka kanaler använder ni för att kommunicera med kunder (både kvinnor och 

män)?  

 

17. Skiljer ni er i ert sätt att kommunicera med män gentemot hur ni kommunicerar 

med kvinnor?  

18. Hur känsliga verkar män vara för erbjudanden?  

19. Vad har ni reflekterat om mäns reaktioner på förpackning och doft? 

20. Hur priskänsliga verkar män vara jämfört med kvinnor? 

21. Skiljer sig prissättningen mellan produkter för män, respektive för kvinnor? 



   

22. Hur tror ni merchandisingen i butiken påverkar? 

23. Vad finns det för skillnader i språket, i reklamen, till män gentemot till kvinnor?  

24. Hur upplever ni att personalen påverkar männens produktköp? 

 
 
 



   

Frågeformulär till LenHud, intervju med Teresa Enggren 
 
 
Allmänt om efterfråga och utbud: 
1. Upplever ni en ökad efterfrågan på salongsbehandlingar för män?  

2. Hur stor del av era kunder består av män (som handlar till sig själva)? 

3. Har ni alltid erbjudit behandlingar för män?  

4. Vad har ni för produkter och behandlingar för män? 

 
Männen och deras vanor: 
5. Vad handlar männen mest respektive minst av, eller inte alls?  

6. Vilken ålder är det på männen som handlar skönhetsbehandlingar här?  

7. Ser ni åldersrelaterade skillnader i männens produktval?  

8. Kommer männen ensamma eller flera på en gång?  

9. Är de pålästa när de kommer in i butiken? Kommer de främst in för att köpa eller 

mer för att få information?  

10. Hur trendkänsliga är killarna? Vad finns det för trender just nu?  

11. Upplever ni att det finns några likheter mellan männen som handlar i butiken?  

12. Ser ni skillnader i män och kvinnors behov eller köpmönster? Exempelvis vad de 

lägger vikten vid när de köper? 

13. Hur handlar män era tjänster?  

14. Hur verkar mäns attityder till skönhetsbehandlingar och hudvård vara?  
 

Kommunikation: 
15. Vem är ansvarig för kommunikationen/marknadsföringen?  

16. Hur väljer ni att kommunicera med kunder (kvinnor och män)? 

17. Skiljer ni er i ert sätt att kommunikationen till män gentemot kvinnorna? 

18. Vad har ni reflekterat om mäns reaktioner på förpackning och doft? 

19. Hur priskänsliga upplever ni att män är jämfört med kvinnor?  

20. Skiljer sig prissättningen mellan produkter och tjänster för män, respektive 

kvinnor?  

21. Vad finns det för skillnader i språket, i reklamen, till män gentemot till kvinnor?  

22. På vilket sätt kommunicerar Ni att Ni har behandlingar för kvinnor OCH män?  

23. Upplever Ni att det finns några problem med att ha en salong som erbjuder 

behandlingar för båda könen?  

21. Skiljer sig prissättningen mellan produkter för män, respektive för kvinnor? 



   

Frågeformulär till Grooming AB, intervju med Karin Fahlström  
 
 
Allmänt om utbud och efterfrågan  

1. Kan du berätta lite allmänt om Grooming AB.  

2. Vilka produktkategorier säljer ni mest av?  

3. Hur verkar mäns attityder till smink och hudvård vara?  

4. Vilka män riktar ni er till?  

5. Vad har ni för information om dem som köper produkterna?  

 

Kommunikation: 

6. Vilka är utmaningarna med att kommunicera så kallade ”kvinnoladdade” produkter 

till män?  

7. Vad är viktigt att tänka på när man ska kommunicera med män? 

 

Avslutningsvis: 

8. Vad tror du har påverkat den ökning av försäljning som branschen upplever?  

9. Vad har ni för syn på framtiden? Är grooming en kortsiktig trend eller tror ni att 

marknaden kommer fortsätta expandera? I så fall inom vilka områden?  

 
 

 



   

 Appendix II 
 
Frågeformulär till männen 
 
Bakgrund 
Ålder 
Civilstånd 
Syskon 
Ockupation 
Fritidsintressen  
 
Konsumtion  
Vet du vad grooming är? 
 
Vår definition:  
Ordet grooming kommer i denna uppsats framför allt att syfta på mäns kroppsvård 
genom diverse skönhetsprodukter och icke-kirurgiska behandlingar.  
 
Ser du dig själv som fåfäng? 
Hur uppfattar du ordet fåfäng? Positivt eller negativt. 
Vad har du för skönhetsprodukter hemma?  
Varför köpte du produkterna? (problemlösning) ålder, attraktionskraft, hälsoskäl? 
Var har du köpt produkterna? Vilken butik? Salong eller på nätet eller fysisk butik? 
Hur länge har du använt skönhetsprodukter? 
Brukar du använda skönhetsprodukter offentligt, ex efter träning? 
Har du någonsin gått på en salongsbehandling, massage, använt ansiktsmask, 
vaxning eller liknande? Varför, varför inte? Vad skulle få dig att gå på salonger? 
Känner du någon som gör det?  
Finns det några produkter och behandlingar du absolut inte skulle tänka dig att köpa? 
Om du får ett presentkort på någon skönhetsprodukt (antingen en produkt eller 
service) vad skulle du köpa för det?  
 
Köpprocess 
Hur engagerad är du i dina köp? Dvs brukar du jämföra olika produkter i kvalitet, pris 
mm.  
Impulshandlar du skönhetsprodukter eller är det planerade köp?  
Brukar du handla skönhetsprodukter ensam eller tillsammans med någon? 
 
Referensgrupper och opinionsledare  
Ber du om råd när du ska köpa en produkt?  
I så fall vem/vilka frågar du om råd när du ska köpa en produkt? Varför?  
Vet du om och i så fall vilka produkter dina kompisar använder? Påverkar det dig i 
dina köp? 
Vad vill du ha för hjälp av personalen när du köper en produkt?  
Hur mycket påverkar personalens åsikter ditt köp? 
 
Maskulinitet 
Vilka skönhetsprodukter upplever du vara unisex? 
Vad associerar du med manlighet? 
Tycker du att David Beckham och Fredrik Ljungberg är maskulina? 



   

Hur viktigt är det för dig att upplevas som maskulin av andra män? 
Hur viktigt är det för dig att upplevas som maskulin av kvinnor?  
Vad krävs det för att en produkt ska upplevas som maskulin för dig? 
Vad anser du om män som går på skönhetsbehandlingar?  
Vad anser du om män som använder smink?  
 
Varumärken  
Vilka varumärken känner du till inom skönhetsbranschen för män? Använder du 
något av dessa? 
Hur viktigt är det att handla ett visst varumärke? Både generellt sätt och för 
skönhetsprodukter.  
Är det viktigt att märket stämmer överens med din image? 
 
Marknadsmixen  
Vilka är de avgörande faktorer när du ska köpa en produkt? 
 
produkt  
Hur påverkar namnet på produkten dig?  
Hur påverkar förpackningsutformningen dig? 
Hur viktigt är det för dig att en produkt är uttalad för män och inte unisex?  
 
pris  
Hur viktigt är priset när du köper en produkt?  
 
plats  
Var handlar du dina produkter? Vad är fördelarna med att handla där? Finns det 
några nackdelar med att handla där?  
Skulle du föredra att handla skönhetsprodukter i affärer som är riktade endast till män 
eller är det ok att handla i affärer där kvinnliga produkter dominerar?  
 
promotion 
Ser du ofta reklam för skönhetsprodukter och var ser du den iså fall?   
Vad anser du om reklamerna? Tilltalar de dig? Varför?  
På vilket sätt skulle det vara lättast att nå dig? (TV, bio, tidning, Internet, 
reklampelare mm) 
Skulle du föredra att det var en kändis i reklamen framför en vanlig man? Varför?  
 
Avslut  
Om det skulle vara vanligare för män att använda skönhetsprodukter, skulle det 
påverka din konsumtion?  
 
Tack, har du något mer att tillägga? 
 


