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Abstrakt  

Detta är en studie som analyserar ett antal varianter av representationer av 

maskulinitet och manliga kroppar. Materialet bygger på utställningen ”Han i hennes 

ögon” av konstnären Britt Marie Trensmar. Uppsatsen har till syfte att studera vilka 

representationsformer av maskulinitet som uttrycks när kvinnor uppmanas att gestalta 

sin ”bild av mannen”. I uppsatsen ställs bilderna av manliga kroppar i relation till de 

mediala representationerna av maskulinitet vi vanligen möts av. Utifrån teorier om 

kroppar, genus, hegemonisk- och traditionell maskulinitet utforskas vilka egenskaper 

vi tillskriver maskulinitet och hur de går igen i andra representationsformer. Studiens 

slutsats är att fotograferna ser den manliga kroppen som en mångfasetterad 

konstruktion, med uttryck av den traditionella maskulinitetsnormen där muskler och 

arbete är viktiga egenskaper, samtidigt som det urskiljs en potential för en alternativ 

förståelse av manliga kroppar och vad maskulinitet kan innebära för män och kvinnor 

genom att utmana genusnormerna.  

 

Nyckelord: ”Han i hennes ögon”, heterosexuella matrisen, hegemonisk maskulinitet, 

visuell representation, manliga kroppar, motstånd. 

 

 

Abstract 

This is a studie that analyzes a number of variants of the representations of 

masculinity and male bodies. The material is based on the exhibition “He in her eyes” 

by the artist Britt Marie Trensmar. The essay is to study the representation of 

masculinity expressed when women asked to shape their “image of man”. In the paper 

the images of male bodies in relation to the media representations of masculinity we 

usually face. Based on theories about bodies, gender, hegemonic and traditional 

masculinity construction, with the expression of the traditional masculinity norm 

where muscles and work are important characteristics, while it identifies a potential 

for an alternative understanding of male bodies and masculinity may mean for men 

and women by challenging gender norms. 

 

Keyword: “He in her eyes”, heterosexual matrix, hegemonic masculinity, visual 

representation, male bodys, resistance.  
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1. Inledning  

”Han i hennes ögon” startade som ett fotoprojekt i början av 2000-talet av konstnären 

Britt Marie Trensmar, där kvinnor över hela världen uppmanades att skicka in sin bild 

av mannen. Detta projekt väckte mitt intresse dels då det utmanar den traditionella 

placeringen av manligt bakom kameran och kvinnligt framför kameran, aktivt och 

passivt, och dels väcktes tankar kring vad det kunde vara för representation av 

maskulinitet som gestaltades utifrån en sådan uppmaning. Dessa bilder fick ligga till 

grund för en studie om representation av maskulinitet ur ett kvinnligt perspektiv, 

kvinnors förhållande till ”mannen”. Samtidigt som jag är medveten om att det är 

problematiskt att generalisera manligt och kvinnligt på detta sätt och då studien 

egentligen inte kan sägas vara representativa i det stora hela, då det förekommer en 

relativt låg spridning både vad det gäller klass, sexualitet och etnicitet/nationalitet 

väljer jag att använda termerna manlig/kvinnlig blick. Med detta i medvetande uppstår 

ett annat intressant problem gällande blicken. Blicken, eller the gaze som det talas om 

inom konstvärlden, leder till frågor rörande om det finns variationer i blicken och om 

den är annorlunda beroende på genus och sexualitet hos betraktaren och beroende av 

genus och sexualitet på den som betraktas? Jag är medveten om denna problematik 

och långa diskussion som skulle komma ur den, och väljer därför att inte gå djupare in 

på den i detta arbete1.  

 Det är intressant ur ett genusvetenskapligt forskningssätt att studera 

dessa bilder på män eftersom det ej tidigare bedrivits någon forskning med denna 

utgångspunkt och att det är ett helt unikt material som samlats in (Trensmar 2009)2. 

Tidigare forskning av representationer har lagt fokus på där det är män, som på olika 

vis, står för det skapande om det så gäller fotografering, filmning som måleri, och där 

män synliggör sin eller den ”allmänna” synen på maskulinitet, vilket resulterar i en 

”manlig blick” på hur manlighet ska framställas och representeras (Lindberg 2002:5). 

Det är ur ett genusvetenskapligt perspektiv av stor vikt att ifrågasätta föreställningarna 

om ett manligt tolkningsföreträde och att det endast är män som har ”rätt” att visuellt 

skildra vad det innebär att vara man (Mulvey, 1989).  

                                                 
1 Laura Mulvey diskuterar i Visuell lust och narrativ film (1975) och i Eftertankar om ”Visuell lust och 
narrativ film” inspirerad av ”Duell i solen” kring en slag seendets transvestism där kvinnliga 
betraktare identifierar sig med den manliga blicken. Skulle andra begärskonstellationer ge variationer 
på point-of-view?    
2 Utifrån mitt samtal med Britt Marie Trensmar våren 2009. 
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Mitt material består utav bilder som privatpersoner tagit och sedan skickat in 

till en erkänd fotograf som har gjort en utställning utav dem, detta tillvägagångssätt 

väcker tankar kring vad som kan anses vara konst och vem som är konstnär. Det förs 

en livlig debatt inom konstnärsvärlden om vad som kan få kallas för konst och om det 

är tillåtet att göra ”vad som helst”3. Det är en mycket intressant frågeställning men jag 

kommer inte att diskutera det djupare i uppsatsen än att lyfta fram Pierre Bourdieus 

(1996) diskussion, i Photography – a middle-brown art, kring fotografiets varande 

som konstnärlig kreation samtidigt som det inte direkt har en ”profession” som kan 

jämföras med måleriet eller musiken. Denna problematik eftersom fotografiet 

refererar till en praktik som är fullt möjlig för vem som helst att utöva, både ur teknisk 

och ekonomisk synvinkel. För att det ska anses vara konst är en väg, menar Bourdieu, 

att det är av en annan praktik än den som är möjlig ”för andra” att utöva (Bourdieu, 

1996:16). Bourdieu visar en del av problematik som medföljer studier av fotografier, 

vem eller vad definierar när det blir konst eller en ”profession”, konstformen eller 

konstnären?    

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna studie är att studera ett antal fotografier där kvinnor har varit 

fotografen medan mannen har fått stå modell, detta för att jag är intresserad av hur 

dessa representationer av män förhåller sig till den mediala representationen av män 

och maskulinitet som vanligen möter oss när bilder på män dyker upp. Jag kommer att 

fokusera på den maskulinitet, eller feminitet, som dessa bilder representerar när 

kvinnor, både professionella och amatörfotografer väljer att se på en manlig kropp 

genom en kameralins. Kvinnorna har tagit bilder på män som finns i deras omgivning, 

i deras närhet och av män som de kanske inte känner. Min utgångspunkt är att studera 

om vissa bilder kan bestå utav tecken och koder som vi inte är vana att se och förstå 

maskulinitet i. Detta eftersom de bilder vi vanligen möts av har ett medialt ursprung 

och tagna med ett helt annat syfte och bakgrund än dessa bilder. Min avsikt är att 

genom att använda mig utav tidigare forskning, där det bl.a. bilder på män som 

                                                 
3 Se förslagsvis http://innominemeo.wordpress.com/2009/01/29/konst-ar-konst-debatt-ar-inte-konst/ 
eller http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/studenter-marscherade-for-den-fria-konsten-1.872141 
eller http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/skuggutredningen-underkanner-kulturutredningen-i-sitt-
remissvar-1.868406 för en inblick i hur omdebatterat ämnet är och två olika sidor. 
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figurerar i mediala sammanhang, reklam samt i olika mer finkulturella områden har 

studerats, kommer jag att spåra den maskulinitet som anses vara den traditionella, 

”rätta” maskuliniteten. Det som blir tydligt är att vad som anses vara maskulint 

förändras över tid och rum, men att det ändå finns vissa inslag som återkommer, 

framförallt att maskulinitet positioneras ”rätt” gentemot feminitet, med inslag av 

komponenterna klass, etnicitet och sexualitet (Connell, 1999).  

Jag vill dock göra klart att det inte kommer vara någon direkt jämförande 

analys av den mediala bilden av mannen i förhållande till de bilder jag nämnt ovan, 

men ändå så kommer mitt material att ställas i relation till den klassiska mediala 

maskulinitetsrepresentationen, för en studie i om det förekommer olikheter eller om 

det är så att tyngden ligger på likheterna dem emellan, detta eftersom det är den 

mediala representationen som vi dagligen möts av och som vi medvetet eller 

omedvetet jämför oss mot i vardagslivet (Allt är möjligt – en handbok i mediekritik, 

2004:16, 90). Jag vill poängtera att maskulinitet och studier av maskulinitet inte 

kräver en manlig kropp, utan förekommer även hos kvinnor (Connell, 1999:66), 

kvinnlig maskulinitet är dock ingenting som jag kommer att fokusera på i uppsatsen. 

Jag kommer inte heller att undersöka hur och om män och kvinnor upplever någon 

slags identifikation med dessa representationer. Dessa bilder har inte till syfte att som 

i många mediala bilder att betraktaren ska känna lust eller identifikation med bilderna 

och igenom det konsumera, samtidigt som dessa bilder säkerligen är öppna fören 

sådan identifikation4.  

 

 Vilka maskuliniteter är det som kommer till uttryck i bildmaterialet 

och kan de sättas i relation till de maskuliniteter som representerats 

historiskt sett inom fin- och populärkultur?   

 Går det att skönja ett utmanande av normerande maskulinitet och 

genus som förknippas med manliga kroppar?   

 

 

                                                 
4 Jag hänvisar vidare till Susan Bordo (1999) och Sean Nixon (1996) för diskussion och analys av 
bilder som figurerar i en maskulin – till – maskulin relation med koder som uppmuntrar till njutning, 
identifikation och konsumtion.  
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1.2 Bakgrund, material och avgränsning 

Idén till att skriva denna uppsats fick jag efter att ha lyssnat på en intervju med Britt 

Marie Trensmar på Sveriges Radio P1 vintern 2009. Britt Marie Trensmar är 

konstnär, fotograf och skribent och har arbetat med att under 15 års tid med hjälp av 

kameran vrida på frågeställningar om ”bilden av människan”, vilket resulterat bl.a. i 

boken Mangrant. Det som var aktuellt i just detta radioprogram var konstutställningen 

”Han i hennes ögon”5 som hon arbetat med under ett par år. Projektet gick ut på att få 

kvinnor, vilka kvinnor som helst, att ta minst en bild av en man i sin närhet, skriva en 

liten kommentar och skicka in till henne. Efter hårt kämpande kom det att resultera i 

fotoutställningen ”Han i hennes ögon”. Trensmar gick in med syftet att studera vad 

mannen är när kvinnor har visuellt tolkningsföreträde och genom det försöka ge en 

mer varierad bild än den medierna förmedlar, helt enkelt ”befria mannen från 

machorollen” (www.trensmar.se). Jag tog kontakt med Britt Marie Trensmar och vi 

träffades en eftermiddag i Mariehamn. Vi samtalade ett par timmar och hon ställde sig 

positiv till att jag skulle få använda hennes bilder som material till min 

kandidatuppsats. Jag kom hem med 413 bilder och bestämde mig för att undersöka 

bilderna närmare - vad är det ”hon” ser när ”hon” tittar på ”honom”?  

Mitt material består alltså utav fotografier på män, tagna utav kvinnor6. 

Trensmar efterlyste under ett par år bilder på män tagna av kvinnor och fick in 

uppemot 500 bilder från Sverige, Åland, Spanien, Argentina och Danmark, vilka 

senare ställdes ut under 2007 i både Sverige och på Åland. Fotografierna är tagna av 

både professionella och amatörfotografer, under 1999-2007, av personer som har 

tänkt länge över vilken maskulinitet de vill presentera och personer som tog en bild av 

en man i all sin enkelhet. Det är både svart-vita bilder och bilder i färg. Det är bilder 

fotograferade i naturen, tagna i hemmet, och bilder tagna i en studio där Trensmar 

hade riggat upp en kamera med tillbehör. Bilderna är representationer på män i olika 

positioner och sammanhang. Det är bilder på helfigurer och ansikten, men även på 

valda kroppsdelar som händer, fötter, kön, ryggar, skuldror, ögon och på läppar. Män 

med kvinnor, män med djur, män med barn, män med blommor, män med instrument, 

                                                 
5 Därav namnet på uppsatsen. 
6 Om de vill definiera sig med annan könsidentitet eller genus, är ingenting som kommit fram under 
projektets gång, utan att det skulle vara denna dikotomi var gäller könens plats, har legat till grund. 
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män med maskiner, badande män, sovande män, arbetande män, frånvarande män, 

tillgängliga män och män som visar upp sig och sin kropp.  

Då jag har fått ta del av ett material som jag inte själv har varit delaktig i har 

ett antal urval redan skett innan materialet hamnade i min hand. Materialet bygger på 

ett visst antal bilder, som både varit och inte varit med på utställningen som Trensmar 

ordnade, men alla bilderna är insamlade i syfte att ställas ut. Så redan där, i 

utställningsfasen, har det skett ett urval och några bilder har valts bort. Jag fick ett 

antal bilder på en CD-skiva och mitt syfte har varit att alla bilderna som jag fått ska 

vara med i undersökningen på ett sätt, inte genom en detaljerad analys, utan mer som 

underlag för de olika kategorierna av bilder jag har skapat. Ur dessa grupper, som 

bygger på specifika teman som blir synliga i bilderna, har jag gjort ett urval på dem 

som ska analyseras mer detaljerat och sedan av dem vilka som ska presenteras i 

uppsatsens brödtext. Urvalet har skett utifrån bilder som jag tycker har någonting att 

berätta, som är ovanliga, men även av bilder som jag tycker är ”svåra” eftersom de 

inte har något tecken som jag direkt fastnade för. För att göra bilderna rättvisa så har 

jag försökt att reflektera över hur jag väljer och varför jag skulle fastna för någon bild 

framför en annan och vad det säger om mig och den studie jag gör.  

Jag kommer i fortsättningen att använda termerna bild och fotografi synonymt. 

Jag vill göra detta klart eftersom termen bild generellt sett har en vidare innebörd än 

vad termen fotografi har, och jag hoppas att det inte blir förvirrande. 

 

1.3 Forskningsläge 

När manskroppen började figurera i mode- och reklambilder med till synes nya koder 

tog forskningen av den samma fart. Bl.a. Sean Nixon (1996) började granska dessa 

representationer och argumenterar i boken Hard looks för att en ”ny” maskulinitet 

hade uppstått. Bakgrunden till detta menar Nixon var att även män började ses som en 

köpstark konsumtionsgrupp. Nixon är mest framträdande för sina studier kring 

genusrepresentationernas roll i kanaler som uppmanar till konsumtion. Susan Bordo, 

feministisk forskare inom Cultural Studies med fokus på kroppar, har i förutom att 

studerar hur bilder av manliga kroppar har förekommit inom reklamvärlden även 

studerar representationen av manskroppar i film och annan populärkultur i boken The 

Male Body (1999). Patrik Steorn (2006) analyserade i sin avhandling Nakna män - 

maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915, vilka representationer som 
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var vanliga av manskroppen i konst, måleri och skulptur, under 1900-talets början och 

vad de fyllde för funktion i sin samtid.  

Pierre Bourdieu, sociolog, kulturantropolog och medieteoretiker, har förutom 

sitt fokus på sociala relationer och sitt arbete med symboliska kapital och habitus 

skrivit om kamerans och fotografiets roll i samhället på 60-talet. Efter det har det 

tillkommit en ny forskningstradition som behandlar visuella studier. Förutom två 

olika forskningsfält, reklam- eller konststudier, har det varit dåligt med att studera 

representationer av manskroppen, även om det inom samhällsvetenskapen uppstår nya 

forskningsfällt och hur visuella studier börjar etablera sig (Aspers et al 2004:10). 

 Visuella studier är välkommet då jag anser att det varit svagt med 

undersökningar som behandlar och ifrågasätter alla de privata bilder som tas på 

människor och vilka representationer det skapar. Den här uppsatsen fyller det tomrum 

som funnits inom samhällsvetenskapen genom att bidra med en analys av vilka 

representationer som kommer till uttryck när ett antal amatör- och professionella 

fotografer uppmanas att presentera sin förståelse av manliga kroppar. Jag anser att det 

är av stort intresse att studera vilka representationer som cirkulerar i vår kultur när 

inte medierna har folkningsföreträde.  

 

2. Metod 

Jag ska använda mig utav representation som tillvägagångssätt för att tillgodose mig 

de verktyg jag anser mig behöva för att vidare kunna göra en bildanalys och på så sätt 

kunna ta del av olika komponenter som bilderna ger uttryck för. Fokus kommer att 

ligga på hur representation presenteras i boken Representation – Cultural 

Representations and Signifying Practices (2003) och utifrån den ge en historisk 

presentation av tillvägagångssättet, tolkat genom Stuart Hall och med inflikningar av 

andra författares tolkningar.  

 

2.1 Historisk utveckling av representation 

Att använda representation som verktyg för att göra en bildanalys har sin bakgrund i 

lingvistiken, i synnerhet i Ferdinand de Saussures arbeten med språksystem, tecken 

och dess betydelse. Saussure menade att alla begrepp är del utav ett system, ett 

språksystem, i vilken kommunikation sker genom koder och teckenkombinationer på 
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olika nivåer. En vidgning utav lingvistiken till semiotiken ger även utrymme att förstå 

ljud, bilder, ord, målningar, fotografier m.m. som tecken då de alla har en vilja att 

uttrycka eller kommunicera idéer och föreställningar (Hall, 2003:30f).  

Tecknet betraktas som en helhet bestående av tre oskiljbara delar: det 

betecknande är det synliga, det som har fysisk form i bilden; det betecknade är 

innebörden hos det betecknande och dessa två bildar tillsammans tecknet. För att 

sammankoppla det betecknande och det betecknade till ett tecken krävs en 

tolkningsakt av betraktaren (Sparrman, Torell & Åhrén Snickare, 2003:11f). De båda 

delarna är lika viktiga då de är med och producerar mening men det är relationen 

mellan dem, fixerade genom våra kulturella och lingvistiska koder, som är speciellt 

betydelsefulla för vår förståelse av begreppens betydelse (Hall, 2003:30f). Kort sagt 

så skedde det en utveckling från språk till att även innefatta kultur i med övergången 

från lingvistik till semiotik (Hall, 2003:36).  

Roland Barthes utvecklar under 60-talet den lingvistiska modellen genom att 

acceptera ett bredare fält av tecken och representationer, vilket leder till att metoden 

utvecklades till ett språksystem, vilket kan användas som verktyg för att analysera ur 

ett större perspektiv olika sociala och kulturella praktiker. Det som lyfts fram nu är att 

tolkningar aldrig kan producera en slutgiltig sanning utan kommer alltid att följas av 

andra tolkningar (Hall, 2003:41f). Betydelsen bestäms genom skillnader, vilket 

innebär att tecknet får sin betydelse genom att det skiljer sig från andra tecken, det får 

sitt värde i relation till andra tecken och är inbördes beroende av varandra. Tecknet 

ingår i strukturer och bildar strukturer.  

Michel Foucault är ytterligare en teoretiker som har vidareutvecklat metoden 

genom att lägga ett större fokus på kunskap och makt i sin representationsmodell än 

vad föregångarna gjorde. Det som Foucault fokuserar på var produktionen av kunskap 

som sker genom diskurser snarare än vad som tidigare endast förekom genom språket 

och dess betydelse i sig (Hall, 2003:42).  

 

2.2 Representationsmodell  

Jag tar som utgångspunkt för min analys att jag ser bilder som del i ett 

representationssystem i vilket vår förståelse för omvärlden konstrueras. Med det kan 

sägas att jag väljer att ha en konstuktionistisk utgångspunkt för min analys och studie, 
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där jag i med det ser den betydelse vi anser att ting har i världen är en konstruktion, en 

produktion i representationssystemet, i vilket vi kopplar samman begrepp och tecken 

med en viss innebörd. Huvudpoängen är att det inte finns en inneboende betydelse i 

tingen utan den betydelse vi anser att ting har, är någonting som konstrueras kulturellt 

och historiskt (Hall, 2003:24f). Begrepp är ordnade, organiserade, klassificerade i 

komplexa relationer till varandra. De har anknytning till materiella ting, och 

begreppen gör att vi kan använda oss av mentala representationskartor, föreställa oss 

tingen mentalt för oss i våra huvuden. Samtidigt som vi delar dessa begrepp kulturellt 

så är det en individuell och unik förståelse och tolkning. Vi kommunicerar eftersom vi 

delar och förstår världen på ett nästan liknande sätt. Det är det som vi menar när vi 

säger ”tillhör samma kultur” (Hall, 2003:18). Enkelt uttryck så är bildens betydelse 

inte inneboende i själva bilden utan uppstår i mötet mellan bild, betraktare och en 

social kontext. Därmed kan en och samma bild tillskrivas olika innebörd i olika 

situationer beroende på vem som tittar och när (Sparrman et al 2003:17). 

Det som intresserade Michel Foucault med representation var reglerna och 

praktikerna som producerar betydelsefulla ståndpunkter och ordande diskurser i olika 

historiska perioder. Med ”diskurs” menar Foucault en grupp av ståndpunkter vilka 

påbjuder ett språk och i med det ett regelverk för att tala om – ett sätt att representera 

kunskapen – en speciell händelse i en speciell historisk period. Diskurs handlar om att 

producera kunskap genom språk, alla praktiker är meningsskapande och influerar vad 

vi gör, vilket gör att alla praktiker har en diskursiv aspekt. Diskurs bestämmer om ett 

ämne är värt att tala om, den bestämmer hur idéer sätts i praktik och används för att 

reglera andra. När diskursiva händelser refererar till samma objekt, delar samma stil 

och stöder en gemensam strategi, då menar Foucault att de tillhör samma diskursiva 

formation (Hall, 2003:44).  

Kritik har riktats mot att dikursanalys skulle vara relativistisk. Om allt ses som 

präglat av språket finns inga yttre kriterier att relatera en diskurs till. Foucault 

förnekar inte att det kan finnas en riktig, materiell existens i världen, vad han menar är 

att ”ingenting har någon betydelse utanför diskursen” (Hall, 2003: 45). Idén bygger på 

att fysiska ting och praktiker faktiskt finns, men de får endast betydelse och blir 

kunskaps objekt inom diskursen. Vi kan endast ha kunskap om saker om de har en 

betydelse, det är diskursen – inte tingen i sig själva – som producerar kunskap (Hall, 

2003:45). Kritik har riktats mot den foucaultdianska diskursanalysen med 
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tyngdpunkten på att det vida maktbegreppet skulle bli problematiskt, att det blir 

poänglöst att se makt som ”allt” (Göran Bergström och Kerstin Boréus, 2005). 

Foucault säger att makten är överallt; inte därför att den omsluter allt, utan därför att 

den kommer överallt ifrån, men där det finns makt finns det även motstånd (Foucault, 

2002:103, 105). 

För att göra en analys med hjälp utav denna metod gäller det att se på bilden i 

flera steg: vilka olika betecknande komponenter kan man urskilja i bilden? Vad 

betyder de? Vilket är deras betecknande, vilka innebörder är det som vi förstår utifrån 

det betecknande och vilka tecken är det som skapas och representeras? Slutligen ska 

man titta på bilden i sin helhet och identifiera dess kulturella budskap och inneboende 

mening, bygger den på några ”myter” (Hall, 2003:40)?  

Yvonne Eriksson (2009) poängterar hur viktigt det är att man börjar med att 

beskriva bilden, att det utan en beskrivning är omöjligt att tolka och analysera bildens 

innehåll. Genom att beskriva bilden för sig själv definierar man också bildens olika 

element, och i allmänhet framträder bildinnehållet också tydligare i och med att man 

formulerar vad bilden föreställer. Vanligen lägger vi märke till det som är vanligt eller 

avvikande, därför är det viktigt att granska bilden så att även detaljer framträder 

(Eriksson, 2009:66). 

 

2.3 Reflektioner över min roll som forskare 

Flera forskare, med kanske Donna Haraway i spetsen, förespråkar hur viktigt det är 

med reflektioner över sin roll som forskare och den relation till undersökningen som 

man bygger upp under en studies gång. Nina Lykke (2008) uttrycker sig med 

utgångspunkt i Donna Haraway, tankar kring situerad kunskap7. Vad man än skriver 

om så kan kunskap aldrig bli objektiv och neutral utan är alltid beroende av den 

kontext i vilken den skapas. Hit hör då helt enkelt, som Lykke säger, forskarens 

placering rumsligt, tidsmässigt, kroppsligt och utifrån vilken historiskt maktposition 

texten tar. Utifrån detta ska man alltid som forskare reflextera över i vilken kontext 

man befinner sig och vad det medför för kunskapssyn som produceras. Bo Nilsson 

(1999) skriver om hur viktigt det är att reflektera över sitt material och studie och 

särskilt fundera på varför man har känt att just detta material varit angeläget att 

                                                 
7 Se förslagsvis: Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 
Perspective från 1988 av Donna Haraway. 
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studera. Nilsson menar att det är viktigt att göra klart för sig sina förutfattade 

meningar inför materialet, vad man som forskare ”känner” för materialet, och att det 

av etiska skäl är värt att granska känslans härkomst; helt enkelt problematisera sin roll 

som forskare. 

Jag håller med dessa forskare om att det är viktigt att reflektera över den 

förförståelse och fördomar som jag har med mig in i ett nytt projekt. Jag kan aldrig 

vara fri från min bakgrund i mötet med ett nytt material utan mina erfarenheter 

påverkar såklart mitt sätt att se och tolka information, och är delaktigt i hur jag väljer 

att se och tolka olika tecken. Allt detta kommer att ligga till grund för hur jag väljer 

att tolka och analysera mitt material. Det som kan vara värt att nämna är att de 

erfarenheter jag har av den manliga kroppen och maskulinitet är som kvinna, jag säger 

som Bordo, att jag vet inte hur det är att vara man och kan inte säga någonting om hur 

maskulinitet skulle påverka en då men jag kan säga någonting utifrån den position jag 

har nu (Bordo, 1999:34). Vidare så gör jag inte anspråk på att göra den enda eller rätta 

tolkningen utan snarare att detta är mitt sätt att se och läsa bildernas budskap, detta 

utifrån mina val av dels metod och dels teori men även utifrån vem jag är och med de 

västerländska glasögon som jag blivit socialiserad med. Synen är i högsta grad 

konstruerad och bilder tolkas utifrån tidigare kunskap, erfarenhet och bildning. Patrik 

Aspers, Paul Fuehrer och Árni Sverrisson (2004) menar att det är ingen slump att vi 

tycker mer om vissa bilder än andra då det är uttryck för sociala positioner och ett 

positionerande.  

Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson & Gert Z Nordström (2006) menar att 

som analytiker har vi helt fria händer att peka ut eller avgränsa de tecken eller 

teckenkombinationer som vi finner intressanta och angelägna i ett budskap. Men 

oavsett om studieobjektet är ett fotografi eller ett nyhetsuppslag, så ska de tecken eller 

teckenkedjor vi analyserar ringas in, med hänsyn och respekt för materialet. 

 

2.4 Etiska riktlinjer 

När det är fotografier som används vid forskning är det viktigt att reflektera över vad 

det är för bilder som används och hur de används. Vilka är det som bilderna 

föreställer och i vilket sammanhang kommer de att vistas i. Det är av betydelse för 

mig att Trensmar har en överenskommelse med dem som skickade in bilder till henne 

att de inte längre är att anse som privata och att de är ämnade att använda i ett syfte 
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för publicering och forskning. Detta underlättar användandet av fotografier som är 

tagna av privatpersoner, men samtidigt ger det inte mig som forskare rätt att använda 

bilderna hur som helst, utan jag anser att det måste ske med värdighet inför de som är 

avbildade och då det vilar ett ansvar på mig som forskare. Generellt sätt handlar 

forskningsetik om att man som forskare tar hänsyn till och skyddar sina informanter 

och andra deltagare som berörs av forskningen. Aspers, Fuehrer och Sverrisson 

(2004) diskuterar detta med fotografiers särart i samband med forskningsetik talas det 

om effekten som fotografier har, då det upplevs som ett konkret dokumenterande. Ett 

och samma fotografi kan upplevas och läsas på flera och mångtydiga sätt av 

betraktarna. Det som även gör det problematiskt är att fotografiet överskrider till 

exempel anonymiteten som kan skapas vad gäller det ”muntliga yttrandets 

anonymitet” (Aspers et al 2004:277)8. Dessa frågor öppnar för vidare problematik 

kring vad som anses vara privat och offentligt. Det kan diskuteras länge och väl kring 

vad som är privat och offentligt och lägger man till konstens vara eller icke vara blir 

det en diskussion som går utanför denna uppsats ramar. 

 

3. Teori 

Jag har blivit teoretiskt inspirerad utav Judith Butlers diskussioner kring den 

heterosexuella matrisen och hur hon utifrån den förstår kroppen, genus och begär. Jag 

kommer att använda mig utav R.W. Connells omdebatterade teori om maskuliniteter 

och den hegemoniska maskuliniteten, som tillsammans med bl.a. George L. Mosses 

resonemang kring den traditionella maskuliniteten, för en grund för hur jag väljer att 

se och förstå maskulinitet och dess variationer. Jag kommer även att lyfta fram ett 

antal teoretiker som analyserat representationer av maskulinitet i olika former, både 

fin- och populärkulturellt för att förstå hur vissa koder av maskulinitet kan tolkas. 

 

 

 

                                                 
8 För den som är mer intresserad av forskningsetiska principer hänvisar jag till Ventenskapsrådet 
http://www.vr.se/huvudmeny/etikforforskare/publikationerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a880006
3.html och Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
http://www.vr.se/huvudmeny/etikforforskare/publikationerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a880006
3.html. 
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3.1 Kroppen, genus och den heterosexuella matrisen 

Jag anser för att jag ska kunna föra en diskussion kring maskulinitet och mäns kroppar 

är det viktigt att tydliggöra att jag inte ser det som en given förbindelse. Michel 

Foucault har i Sexualitetens historia studerat hur disciplineringen av kroppen leder till 

att vi kan forma den och använder den för att hävda att det är någonting ”naturligt” 

med dess uttryck utifrån denna kontroll av kroppen, i vilken det hävdas att genus och 

dess relation till kroppen är ursprunglig, att manliga kroppar skulle vara naturligt 

maskulina och kvinnliga kroppar naturligt feminina. Jag väljer att förstå genus som en 

social praktik, som hela tiden refererar till kroppar och det kroppar gör, utan att vara 

ett resultat av kroppen (Connell, 1999:96, Butler, 1999:9).  

Judith Butler talar i sin bok Gender Trouble från 19909 om hur vi kan förstå 

relationen mellan kroppen (kön) och genus, och visar på hur viktig sexualitet är i 

förhållandet dem emellan. Kroppen har länge setts på och framställts som ett passivt 

verktyg som kan kläs i olika kulturella betydelser (Butler, 2007:58). Butler visar hur 

kroppar och kön är fulla utav tvister och inte är så självklara som vi många gånger 

tror. Vanligen uppfattas biologiskt kön – manligt och kvinnligt – som en 

grundläggande substans med tillkommande genuskonstruktion – maskulint och 

feminint – och med en tillhörande dragning könen emellan. Detta är endast en 

föreställning som vi indoktrineras av genom ett maktsystem, säger Butler och menar 

att det istället förhåller sig tvärtom. Via ett komplext samspel mellan makt och 

diskurser skapas en obligatorisk heterosexualitet, en heterosexuell matris, vilken 

ligger till grund för att legitimera de två könsidentiteterna (Butler, 1999:13, 23, 

Butler, 2007:7, 9). Butlers slutsats är att man inte kan tala om genus som en 

efterlikning av kön, som av naturen given, utan snarare att det är en kopia av en kopia 

utan något original, det går inte att skilja kön från genus då kön visar sig även det vara 

en genuskonstruktion. Genus och kön befinner sig på samma diskursiva nivå 

eftersom, som Butler säger, ”om könet redan är en genuspräglad kategori skulle det 

inte vara meningsfullt att definiera genus som könets kulturella tolkning. Genus borde 

då inte uppfattas blott som den innebörd som kulturen tilldelar på ett förhand givet 

kön; genus måste också syfta på den produktionsapparat varigenom könet över huvud 

taget blir till” (Butler, 2007:11, 13, 56, 86). Ett genus är inte kopplat till kön, vilket 

                                                 
9 Gender Trouble (1990) av Butler är en bok som kommit ut i flera nyutgåvor och jag kommer att 
använda mig av exemplaren Gender Trouble från 1999 och 2007. 
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innebär att en feminin genuskonstruktion kan kopplas till ett maskulint kön och vice 

versa (Butler, 1999:10). Om det är möjligt att tala om en ”man” med ett maskulint 

attribut och förstå detta attribut som en lycklig men tillfällig egenskap hos den 

mannen, då är det också möjligt att tala om en ”man” med ett feminint attribut. Och 

då vi väl skulle sluta med att prioritera ”man” och ”kvinna” som ursprungliga kärnor, 

blir det inte längre möjligt att avfärda dissonanta genusdrag som avvikande från 

normen (Butler, 2007:77). Genus bör inte tolkas som en fast utgångspunkt för olika 

agerande, utan genus är snarare en bräcklig identitet som bygger på ett praktiserande 

och uppvisande, av repetition, så finns det möjlighet för ett misslyckande av att 

repetera normerna ”rätt”, vilket resulterat i att det öppnas för att göra genus ”fel”. 

Resultatet av att lösa upp genusnormerna skulle bli att genusvarianterna snabbt 

förökade sig, att den fasta identiteten urholkades och att de naturaliserande 

berättelserna om den tvingande heterosexualiteten berövades sina huvudpersoner: 

”man” och ”kvinna” (Butler, 1999:179, Butler, 2007:228). Nilsson (1999) påpekar 

den kritik som andra teoretiker riktat mot Butlers teori i Gender Trouble. Det som 

kritiker ställt sig frågande till är hur ”jaget” ska lyckas finna alla dessa olika 

variationer av repetitionen av genuskoder. Vilka källor till kreativitet och motstånd 

måste subjekten känna till för att det ska kunna vara genomförbart (Nilsson, 

1999:166f).  

Connell menar att genom kroppsreflekterande praktiker bearbetas kroppar av 

sociala processer och dras på så sätt in i historien, men de upphör ändå inte att vara 

kroppar och kroppen är ofrånkomlig i konstruktionen av maskuliniteten: men vad som 

är ofrånkomligt är inte en gång för alla givet, då varken maskulinitet eller feminitet 

har ett givet kroppsligt ursprung (Connell, 1999:83, 93, Connell, 1987:179). Tydligt 

är att det inte kan finnas en feminitet eller maskulinitet som är mer sann eller falsk än 

en annan, då de varierar över tid och rum (Butler, 1999:180). Dock kan man förstå det 

som att män som uppfattas som normativa män ständigt iscensätter en maskulinitet 

som uppfattas som det som kallas för ”manligt” (Steorn, 2006:13). 

 

3.2 Hegemonisk maskulinitet 

Utifrån Connells diskussion kring maskuliniteter kommer jag att använda begreppet 

hegemonisk maskulinitet för att förklara den hierarki som finns mellan olika 

maskuliniteter. Eftersom det förekommer ett samspel mellan kön, etnicitet/”ras”, klass 
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och sexualitet har det även börjat uppmärksammats och diskuteras den multipla 

konstellationer av maskulinitet som existerar och inte blott en maskulina överordning 

av det feminina (Connell, 1987:63f, Connell, 1999:55,100, Nixon, 1996:14). Att lägga 

märke till de olika maskulinitetsformerna är enligt Connell inte tillräckligt, det är av 

större intresse att se relationerna som skapats dem emellan, relationer av allianser, 

dominans och underordning, att det existerar en genusordning inom maskuliniteter 

och att förstå dessa relationer i termer av makt (Connell, 1999:57, Nilsson, 1999:17, 

35).  Utifrån denna ordning har det sedan skapats en slags hierarki utifrån hur man ser 

på olika maskulinitetsformer i den samtida västvärlden (Connell, 1999:10, 100, 

Connell, 1987:110). Utifrån detta kan man urskilja en maskulinitet som står över dem 

andra, en hegemonisk maskulinitet som uppfyller de egenskaper som en normerande 

maskulinitet innefattar vid en given tidpunkt. Hegemonibegreppet härstammar 

egentligen från Gramscis analys av klassrelationer och hänvisar till den kulturella 

dynamik som gör att en grupp kan hävda och upprätthålla en ledande position i 

relationer mellan människor. Den makt som hegemonin utövar kännetecknas av det 

framgångsrikt hävdandet av auktoritet snarare än direkt våld. Vidare så kan vem som 

utmana och ta över hegemonins överhet då det inte är en statisk karaktärstyp och i 

med det en historiskt föränderlig relation, liksom de övriga maskulinitetsformerna 

(Connell, 1999:100f, 58). Det som är intressant med den normerande, hegemoniska 

maskuliniteten är att få verkliga män lever upp till den normativa standarden, men 

trots detta fortlever den eftersom majoriteten av män drar fördel utav den genom dess 

patriarkala utdelning; underordningen av kvinnor (Connell, 1999:103, Hirdman, 

2008:20).  

 Jag ser teorierna om den hegemoniska maskuliniteten användbara för mig i 

min förståelse av hur det förekommer flera maskuliniteter i en hierarkisk ordning och 

hur en av dem kan behålla en ledande position, med egenskaper som vi lär oss att 

förknippa med maskulinitet. De marginaliserade maskuliniteterna lever vidare och vi 

kan även se spår av dem i mitt material, och hur de ibland förmår utmanar hegemonin.  

 

3.3 Den ”traditionella” maskuliniteten 

Idealet för maskulinitet och vad som förknippas med manlighet har under historiens 

gång förändrats. George L. Mosse menar i The image of man (1996) att det mansideal 

som etablerades vid 1900-talets början ligger till grund för vilka egenskaper som vi 
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förknippar med maskulinitet i vår samtid. Medan jag anser att man kan urskilja en 

stereotyp bild som följt med från antikens dagar fram till nutid: maskulinitet är en 

muskulös kropp, vilket även David Gauntlett (2002) anser, stommen för maskulinitet 

är tankeanknytningen den har med muskler. Sara Grogan (1999) har studerat 

normerna för en manskropp under antiken där en manlig kropp skulle vara bredaxlad, 

ha smala höfter med väldefinierade muskler i sin bok Body Image. Detta ideal har 

legat till grund för en definition av maskulinitet genom historien fram till 1700-talet 

då, som Abigail Solomon-Godeau (1999) visar i Manliga bekymmer: kris i 

representationen, att två skilda representationer av manskroppen blir dominerande; 

den starke virile krigaren samtidigt som en mer androgyn pojke, detta på bekostnad av 

representation av kvinnobilder, vilket öppnade för två olika uttryck av den ideala 

manligheten; en ”maskuliniserad” manlighet och en ”feminiserad” manlighet 

(Solomon-Godeau, 1999:23, 202f). Under 1800-talet började representationer av den 

kvinnliga kroppen figurera som mål för erotiska blickar, medan den borgerliga 

klassen krävde en ultraviril maskulinitet som kunde garantera familjens reproduktion. 

En mans virilitet skulle enligt denna tid visa sig på hans kropp och då i egenskap av 

en välutvecklad muskulatur, våldsamt uppträdande samt äga modets och 

frikostighetens egenskaper (Garb, 2002:17, 95f). Uppvisandet av den manliga 

kroppen ska förstås som en kroppslig affär män emellan och dess funktion i samhället. 

Det kan vara i syfte att symbolisera en fullgod medborgare i samhället, symbol för 

nationen och då används kroppen som en förmedlare av egenskaper som man vill att 

nationen ska förknippas med eller som ett tecken på civilisation och patriarkal 

fertilitet (Hirdman, 2008, Nilsson, 1999, Steorn, 2006). Det maskulina idealet i sin 

egen styrka och skönhet blev en symbol för samhället och nationen (Mosse, 1996:23). 

Egenskaper som följde med denna stereotyp var dygder som självkontroll, mod och 

styrka. Nakenheten var en viktig komponent i det fysiska utseendet och mäns kroppar 

skulle utmärkas av skarpt och tydligt framträdande muskler samt smidighet och 

rörlighet (Mosse, 1996:4f). En ideal manskropp under 1900-talets början skulle vara 

proportionerligt vältränad, extremt muskulös och hård (Grogan, 1999:17). Susan 

Bordo (1999) beskriver utvecklingen från det att mansidealet representerade nationen 

genom deras vältränade kroppar i början på 1900-talet till att under 50-talet och 

framåt mot 80-talet då manliga kroppar började figurera i olika modereportage, vilket 

öppnade för en ny representationsform av maskulinitet; en ”feminin” atlet som genom 
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lutande, smidiga, spända muskler fick en kropp som symboliserade rörelse och sexuell 

aktivitet (Bordo, 1999:171). Sean Nixon (1996) talar om att det under mitten på 80-

talet uppstod nya sätta att titta på män genom att nya koder blev tydliga i reklamen, 

bl.a. genom att män och maskulinitet skildrades genom s.k. ”close up”, närbilder på 

utvalda kroppsdelar. Den hegemoniska maskuliniteten är föränderlig, och Nixon 

(1996) menar att det viktigt att identifiera vilka komponenter som anses vara normala 

och inneboende i den hegemoniska maskuliniteten i vår samtid. Historisk förändring 

synliggör maskulinitet som en komplex och ur vissa synvinklar riskabel konstruktion 

(Connell, 1999:23). 

 En genomgång av tidigare studier på området maskulinitet och representation 

anser jag är av intresse och ger mig verktyg för hur jag kan tolka och förstå koder av 

maskulinitet och hur manliga kroppar har framställts i kulturella bilder och hur jag 

kan nyttja dem i min förståelse av andra bilder på manliga kroppar. 

 

4. Analys 

Analysen bygger på sex olika teman under vilka de 413 bilderna är ordnade och 

förmedlar var sin maskulinitets typ. Inom varje grupp har jag valt ut ett par bilder som 

fått representera hela grupperingen av maskulinitetsvarianten. Det är tydligt att de 

flesta bilderna är genomtänkta, som om fotograferna har känt att ett stort ansvar har 

lagts på dem, nu när de ska presentera sin syn på mannen och i med det vilken slags 

maskulinitet de förknippar honom med.  

 

4.1 Traditionell maskulinitet? 

Maskulinitet ses som ståndpunkten i att “vara en man” i den västerländska kulturen. 

Sedan vad det maskulina idealet mer konkret innebär varierar över tid, men 

genomgående så sammankopplas maskulinitet med muskulösa kroppar, ibland är det 

mer muskler som ska eftersträvas och i vissa perioder mindre (Gauntlett, 2002:9, 81). 

Muskulösa kroppar finns avbildade i materialet, så visst förknippas män och 

maskulinitet med muskler, även om långt ifrån alla bilderna förmedlade en sådan 

representation. Att det i så hög grad är den muskulösa som ska företräda maskulinitet 

som kropp på den offentliga bildarenan kan förstås utifrån att en tydlig muskulatur 

blir ett sätt att omgärda kroppen med anspelningar på kraft, aktivitet och handling. 
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Den muskulösa kroppen är skapad, planerad och verkställd och ur det perspektivet blir 

den ett tecken på ett slags mental manlig styrka och framgång (Hirdman, 2008:60, 

Grogan,1999:58). Samtidigt som maskulinitet kopplas samman med muskler och 

vältränade kroppar, så får det som Grogan (1999) menar, inte gå till överdrift som vid 

t. ex body-building, eftersom det för tankarna till män som tänker för mycket på sina 

kroppar, vilket i sin tur får kroppen att närma sig det feminina. Objektiverad kropp är 

kvinnligt och body-building är att objektivera kroppen. Alltså för mycket muskler är 

lika med fokus på kroppen, vilket är lika med feminitet. Det kulturella idealet är 

slankhet och ”naturlig” muskulatur (Grogan, 1999:59, 72). Den hegemoniska 

maskuliniteten ses som en galjonsfigur med ett yttre som är både hårt avvisande och 

samtidigt visuellt inbjudande (Steorn, 2006:221). Det fanns heller inga 

representationer utav kroppsbyggare i materialet vilket kan härledas till att det är 

ingenting som tilltalade fotograferna eller som Grogan påpekar så är det kulturellt 

svårsmält i konstruktionen av maskulinitet. 

 

                

                Bild 1.                                                                       Bild 2. 

 

Bilderna ovan är de tillsynes mest vältränade männen i bildmaterialet och de uppfyller 

på sitt sätt de krav som ställs på en representation som visar maskulinitet genom 

kroppen, detta genom att visa en lagom muskulös, atletisk kropp förmedlas 

föreställningar om mannen som person. Det är intressant att det inte förekom 

representationer av mer muskulösa män utan att idealet är att det ska se ”naturligt” ut, 

samtidigt som musklerna finns där och viljan att visa upp dem. Det ligger en 

attraktion i att män visar upp kroppar som leder tanken till aktivitet och i med det 

virilitet. Nilsson (1999) skriver om hur maskuliniteten, under 1900-talet, förmedlade 

tankar, genom en muskulös kropp, om hur de inre, personliga egenskaperna skulle 

vara. I representationer av maskulinitet där kroppen används som tecken var det 
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viktigt att den var vältränad eftersom det uppfattades som att mannen brydde sig om 

hygien, hade moral och tog ett samhällsansvar, vilket är egenskaper som är viktiga att 

förknippa med maskulinitet (Nilsson, 1999:87). Idealet förmedlades i diskurser där 

vältränade manskroppar med skarpa, väldefinierade muskler, sammanfördas med 

karaktärsdrag som handlingskraft, självkontroll, auktoritet och ursprunglighet. 

Egenskaper som associeras med den traditionella maskuliniteten än idag.  

 Förutom att visa upp bilder på rent faktiskt vältränade kroppar eller kroppar 

som tränar eller rör sig på något fysikt krävande sätt kan bilder av hårt (kroppsligt) 

arbetande män föra betraktarens tankar mot en kropp som uppfyller maskulinitets 

ideal. Connell (1999) menar att hårt kroppsarbete bokstavligen förbrukade arbetarnas 

kroppar i fabrikerna och gruvor; och denna förstörelse, ett bevis på arbetets och 

arbetarnas tuffhet, kan vara en metod för att demonstrera maskulinitet. Bilder på 

kroppsligt hårt arbetande män förekom frekvent och speciellt tillsynens på 

kolarbetare, stenhuggare och verkstadsarbetare. Det är inte det fysiska arbetet som 

representeras utan bilderna fungera snarare som att föra våra tankar till vad de brukar 

göra, ju smutsigare desto bättre då det förstärker maskuliniteten istället för kroppen. 

         

   Bild 3.                                                                Bild 4.                                               Bild 5.   

 

Ett enkelt sätt att representera den atletiska manskroppen, där det blir en slags 

”naturlig” kroppsträning är att använda bilder på män som utövar någon slags idrott. 

Inom masskulturen har idrott och sport har blivit den ledande definitionen på 

maskulinitet. Idrotten visar oavbrutet upp manliga kroppar i rörelse, samtidigt så 

öppnar denna reproduktion av maskulinitet som konstitueras genom kroppsliga 

handlingar innebär att genus blir sårbart när handlingarna inte kan utövas, vid fysisk 

oförmåga förslagsvis (Connell, 1999:80f). Utifrån detta resonemang, och vi är alla 

familjära med den mängden massmedial sport som presenteras, är det tänkvärt att det 

inte var en enda bild i materialet som återgav dessa massmediala sportbilder. Jag 

uppfattar det som en slags mättnad på representationer av den formen, vi kan det och 
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det är inte längre intressant. Det är inte en representationsform av maskulinitet vi 

behöver återge eftersom den är närvarande och högst påtaglig inom medier. 

Förutom att visa upp maskulinitet i form av vältränade kroppar så konstrueras 

maskulinitet även genom verksamheter där kroppen inte är i fokus utan kostymen 

eller titeln. Connell (1999) menar att idrottens hierarkiska, tävlingsinriktade struktur 

kan överföras till arbetsplatser i allmänhet, där ekonomiska omständigheter och 

organisatoriska strukturer påverkar skapandet av maskuliniteten på dess mest intima 

nivå. Maskulinitet utformas genom att arbeta hårt och klättra på karriärsstegen, samt 

att uppfylla kraven på att vara en lyckad familjeförsörjare (Nilsson, 1999: 87f). 

 

                       

                 Bild 5.                                 Bild 6.                               Bild 7.                               Bild 8. 

 

Det som blir tydligt i dessa representationer är att männen har trätt in i en roll där det 

gäller att upprätthålla föreställningen om vad det innebär att vara man, en ”riktig” 

man. Alla har inte den fysik som hegemonisk maskulinitet lagt beslag på utan de gör 

maskulinitet med andra hjälpmedel som en yrkesroll och titel. Fotografierna är tagna 

ur ett grodperspektiv, vilket påverkar hur vi uppfattar maktfördelningen (bild 7, 8). 

Beroende på vem som avbildas och ur vilken synvinkel bilden är tagen påverkas och 

förskjuts makten. Här är det tydligt att fotografen vill representera en manlighet som 

uttrycker makt, pondus och framgång. I två av bilderna blir betraktaren verkligen 

utmanad, med blicken säger han uttryckligen att han inte tycker om eller vill bli 

beskådad (bild 5, 6, 8). Susan Bordo (1999) tar upp att det är vanligt bland manliga 

modeller att stirrar utmanande och stridslystet på betraktaren för att visa vem det är 

som bestämmer. Han vill inte att det skulle kunna uppstå några oklarheter kring hans 

maskulinitet genom att förväxlas med feminitet, genom att han blir betraktad (Bordo, 

1999:171). Bild 5 tolkar jag som ett sätt att ironisera och parodiera över dessa koder.  
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 I många bilder uttrycker fotografen en slags känsla av att samtidigt som 

mannen finns där är han aldrig riktigt närvarande. Han finns där men släpper inte in 

någon på livet, han är alltid på väg någon annanstans. 

     
Bild 9.                                               Bild 10.                                                     Bild 11.  

 

Andra sätt att uttrycka en hegemonisk maskulinitet, förutom ovan valda poser, ser jag 

i de miljöer eller ting som finns med i representationerna. Det kan vara miljöer som 

traditionella associeras med manlighet och maskulinitet, genom att de vanligen 

fungerar exkluderande för kvinnor, eller så utför de aktiviteter som traditionellt sätt 

associeras med maskulinitet. Typiska sysslor och områden som skildras i bilderna är 

jobb i verkstaden, fiske, boxning, körning med långtradare, öldrickande, husbygge, 

ute på jakt eller tittar på och köper bil. 

 

                 

           Bild 12.                                    Bild 13.                                                                        Bild 14.       

 

4.2 Den nya maskuliniteten? 

Genom historien har avbildandet av män vilat på två arketyper: den sensuella 

”feminiserade” unga mannen och den mer ”virila” vuxna mannen. Det är framför allt 

den unga manskroppen som erotiseras. De unga pojkkropparna har tillåtits vara 

förförande, lekfulla, passiva, där att flirta med, eftersom de inte utgjort något reellt hot 

mot maskulina heroiska ideal (Hirdman, 2008:57). Den yngre, mer feminina, 

sensuella mannen och den muskulösa mannen har emellertid alltmer smält samman 

till en offentlig bildkultur. Under åttiotalet började mer öppet erotiserade bilder av 
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män användas i reklamen, vilket öppnade upp för bilder på nakna eller semi-nakna 

manliga kroppar att figurera och bli vanliga i mainstream västerländska medier, med 

viss reservation för att könsorganet sällan visades (Hirdman, 2008:58, 

Grogan,1999:17). 

 

    
Bild 15.                               Bild 16.                          Bild 17.                                Bild 18. 

 

Det figurerade en del erotiskt kodade bilder i materialet, som mycket väl kan passera 

som reklambilder med syfte att attrahera en framtida konsument, både manlig och 

kvinnlig. Susan Bordo (1999) menar att bilder med en ung manskropp och muskler 

som ser ut att vara gjorda för rörelse, för sex, fungerar bättre som lockelse till 

identifikation än kraftiga och uppumpade manliga kroppar. Bordo menar att koder 

som är nya är att modellen inte stirrar utmanande, stridslystet på betraktaren, vilket 

många andra manliga modeller brukade göra. Istället visar han frivillig underkastelse 

och erbjuder sig själv utan aggressivitet att bli betraktad (Bordo, 1999:171). Dock 

finns det traditionellt hos många en föreställning om att ett passivt beroende av en 

annans persons blick inte går att förena med att vara en riktig man. Det uppfattas som 

feminint att vara uppvisande, vilket innebär att män inte ”ska/kan” vara objekt för 

någon annans blick (Bordo, 1999:172f). I rollen av betraktare behöver jag inte känna 

mig utmanad eller att jag måste vika undan med blicken först när jag studerar bilderna 

ovan. Männen visar med hela sitt kroppsspråk att de är till för betraktaren och låter sig 

beskådas. Muskulösa, manliga kroppar som ändå visar sig tillgängliga. Det skapas en 

kombination av en inte alltför hård maskulinitet med mjukhet och sensualitet genom 

att sammanlänkad med hans mjuka läppar, ögon och hudton med en viss muskelmassa 

(Nixon, 1996:2). Dessa representationer av manliga kroppar har även legat till grund 

för hur kodningen av erotiska bilder på män riktade till kvinnor sett ut, och det verkar 

som att det är samma koder som kvinnorna fångar upp i sin representation av mannen.   
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 Förutom dessa nakna eller semi-nakna representationer av manskroppen finns 

spår utav andra nya sätt att skildra män att finna i flera av bilderna. Det är förutom ett 

par skildringar av androgyna unga personer även vanligt med bilder på kroppsdelar 

som händer, skuldror, fötter, ögon och läppar. Sean Nixon (1996) menar att det nya 

sättet att skildra män och maskulinitet var genom att använda sig utav ”close up” på 

utvalda kroppsdelar, exempelvis ansiktet, bröst, armar, mage och rumpa och att det 

skapar ett underminerande utav de mer etablerade koderna för maskulinitet, så som 

aggression och makt genom att fokusera på delar av kroppen. Det ger utrymme för ett 

nytt sätt att se på män och att manliga kroppsdelar kan avbildas och tillåtas att se på 

med njutning. Bilder som är tagna ur ett ”close up” perspektiv på läppar (bild 20) 

sänder ut starka konnotationer till feminitet och fungerar med att underminera 

maskuliniteten och mannen, vilken näve i bild 21 inte verkar vara intresserad av. 

Bilder på händer verkar snarare tagna i syfte att visa hur betydelsefulla de är, antingen 

i egenskap av att hävda maskulinitet, som med en knuten näve, eller att visa på deras 

mångfald, genom avbildningar på dem meckande med motorer, diskande, reda upp 

nät eller om de ska användas för närhet med smekningar.   

                 

          Bild 19.                               Bild 20.                                      Bild 21. 

 

4.3 Kroppen 

Utav alla de 413 bilder som skickades in till Britt Marie Trensmar var förutom 

ansiktet, nakna män är ett populärt tema. Det kunde vara i helfigur eller halvfigur, 

framifrån eller bakifrån. Manliga kroppar som är nästan helt avklädda förekommer i 

reklambilder, men jag tycker ändå att dessa representationer av maskulinitet var 

spännande eftersom det är inte ur dessa synvinklar som manskroppen vanligen 

presenteras.  
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Bild 22.                                               Bild 23.                                                                        Bild 24. 

 

Representationerna av manskroppen visar inte den styrka och aggression som 

vanligen krävs, det en position där mannen inte gör anspråk på att hävda maskulinitet, 

vilket ger ett intryck av att vara mer sårbar. Samtidigt så är han omedveten om vår 

betraktande blick, han behöver inte mäta sig med oss för han vet inte om eller bryr sig 

inte om att vi tittar. Det ligger nästan någonting obehagligt över att se manskroppen så 

känslig och sårbar, antagligen för att det inte är så vi vanligen möter bilder på män, 

och då speciellt inte bilder på nakna män.  

 På några av bilderna föreställande nakna kroppar var könsorganet synligt, 

antingen i fokus eller ”bara” där. Susan Bordo (1999) har studerat hur maskulinitet 

uttrycks i populärkulturen och hur penisen fått representera någonting mer än endast 

manlig könsorgan. Medan större delen utav kvinnors kroppar kan signalera sexuella 

symboler när den representeras, ses manskroppen endast vara i egenskap av en 

sexuellt laddad kroppsdel, hans könsorgan (Bordo, 1999:36f). Bordo menar att 

maskuliniteten inte kan existera utan en hård penis, och är inte den synlig får en hård, 

muskulös kropp symbolisera det samma. Samtidigt som maskulinitet och män 

representeras genom en hård, erigerad penis, visar Bordo på det komplexa genom att 

penis är den enda kroppsdelen som samtidigt som den kan vara hård, är den även 

mjukare än mjukast, men att det går inte hem i vår kultur, där det ”värsta” män kan 

råka ut för är att bli sedda som ”mjuka” av sin omgivning (Bordo, 1999:44, 55). 

Utifrån detta resonemang av Bordo tycker jag att det är otroligt intressant att 

representationerna av manligt könsorgan är med en slak, mjuk penis. Den hårda 

erigerade penisen fanns inte representerad överhuvudtaget. Är det kvinnornas sätt att 

vilja se och visa sin man som den han är, som kön där penis kan betyda någonting mer 

än att vara en representation för hård och manlig maskulinitet? Könsorganet finns där, 

det är meningsfull och fullt av betydelser, erotiserat, utlyft men även ett mysterium. 
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Bilderna förmedlar även koder som säger att penisen är nyttjad och ligger slappt och 

vilar, mannen skulle kunna vara förbrukad, använd men samtidigt är det tecken som 

visar att han fortfarande är omtyckt och uppskattad. Mannen kommer inte att bli 

avvisad bara för att penisen inte visar sig som evigt hård.  

 

               

      Bild 25.                                     Bild 26.                                                                           Bild 27. 

 

4.4 Mjuka män? 

Samtidigt som det förekommer bilder som försöker upprätthålla den hårda 

maskuliniteten så varvas dem med bilder som snarare vill lyfta fram maskulinitet som 

mjukt och vänlig. Vi har bilderna på de nakna kropparna ovan, där ”close up”, 

synvinklar och perspektiv, färgsättning får oss att se manskroppen med den mjukhet 

som en kropp kan besitta. Förutom hur fotografierna är tagna, påverkar poseringen av 

modellen hur vi tolkar koderna och tecken, vilka färgkombinationer och aktiviteter är 

det mannen tar sig för. Han böjer ner blicken eller möter oss med en blick som verkar 

säga att han inte vill oss någonting illa, han vill inte själv heller råka illa ut. Han vill 

helst bara gosa och genomföra sköna aktiviteter, han finns där och behöver inte göra 

anspråk på att utföra aktiviteter som normen menar är tvungna för att ses som en man. 

 

               

           Bild 28.                         Bild 29.                                                           Bild 30.                        Bild 31. 

              

Grogan (1999) presenterar i sin bok Body Image Rowena Chapmans studie av hur det 

en historisk förändring i hur den manliga kroppen representeras och synliggörs. 
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Chapman menar att den ökade uppmärksamheten på ett kvinnligt sexuellt begär av 

manskroppen ledde till en ökning av manliga kroppar på vykort, kalendrar och 

posters. En bästsäljande bild enligt Chapman var bilden av en muskulös man som 

håller i en baby. Det är en representation som jag anser har inspirerat många kvinnor i 

detta projekt (Bild 32). En stor del utav fotografierna representerade en man med ett 

eller flera barn i varierande ålder. Representationer av en maskulinitet som gärna 

umgås med barn verkar attraherar många kvinnor. Det kan vara ett sexuellt begär som 

riktar sig till den maskulinitet som framkallas när den tar hand om ett barn. En 

maskulinitet som säger att samtidigt som den ger beskydd är den pålitlig och trygg.  

 

                              

                    Bild 32.                                   Bild 33.                              Bild 34. 

 

Förutom att män tillsammans med barn var tilltalande för en stor del av fotograferna 

så var även blommor och djur ett förekommande rekvisita till den manliga modellen. 

Jag ser det som ett försök att synliggöra nya uttryck för män och en strävan mot att 

skapa nya konnotationer till maskuliniteten och dess kodning, blommor ska inte 

endast vara förbehållet feminitet, utan män ska även kunna plocka och njuta utav dem. 

Då maskulinitet förknippas med blommor är när det sker i syfte att uppvakta eller 

glädja en eventuell partner, det ingår inte i maskuliniteten att själv njuta utav 

blommor. Vi skrattar ju lite medlidsamt åt Disneys Tjuren Ferdinand på julaftonen. 

 

    

Bild 35.                                                     Bild  36.                        Bild  37.                      Bild 38. 
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4.5 Åldern som faktor? 

Vad bilder på äldre män ger uttryck för, är att de inte längre känner att de måste 

uppvisa någon slags maskulinitet som definieras genom ett hävdande som yngre män 

möjligen gör. Nilsson (1999) diskuterar hur det sker en förändring i upprätthållande 

av något slags maskulinitetsideal i samband med att kroppen förändras. Äldre män 

behöver ofta inte vara lika stereotypa i sin manlighet utan har en större förmåga att 

samordna både maskulina och feminina uttryck och göranden (Nilsson, 1999:164f). 

De tillåts kulturellt sätt att visa kroppsliga uttryck som inte upprätthåller den dikotomi 

som genusordningen förespråkar. De måste inte tvunget förmedla en maskulinitet som 

bygger på egenskaper som hårdhet, aggression och framåtanda utan kan tillåta 

kroppen att sjunka ihop, och visa en slags sårbarhet bland de nöjen som de tillåter sig 

själva. De maskulina kroppsliga idealen hör ihop med en ynglings kropp som en 

åldrande kropp inte kan uppfylla (Nilsson, 157f). 

 

   

Bild 39.                                              Bild 40.                                                              Bild 41. 

 

4.6 Utmanande av ordnade genusuttryck? 

Det fanns ett par representationer av maskulinitet som jag anser kan fungera 

utmanande gentemot de övriga maskuliniteter som finns representerade. Det är män 

som agerar enligt normer som traditionellt är förbehållet kvinnor. De allra tydligaste 

är de bilder på män som inte bara ser ut som att de umgås med barn för att det är kul, 

utan verkar ta hand om det. Det är representationer som utmanar tänkandet kring vad 

det innebär med maskulinitet. Det blir inte maskulinitet endast för att män utövar det, 

blir dessa representationer ett sätt för män att utöva feminitet eller sker det en 

utvidgning av maskulinitetsbegreppet?    
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Bild 42.                                                          Bild 43.                                                         Bild 44. 

 

Jag anser att det är ett sätt att tänja ut hur vi ser på genus och vad som är förbehållet 

maskulinitet och feminitet. För ett par år sen var det en ovanlig syn att se pappor 

gående på promenad med barnvagn medan det är en relativt vanlig syn idag, vilket jag 

anser är ett exempel på hur fort vi omtolkar och anpassar oss efter vad vi anser att de 

två genusen gör och kan göra. 

 

                

               Bild 45.                                                         Bild 46.                       Bild 47. 

 

Det fanns även ett antal bilder som ville utmana den heterosexuella matrisens 

ordnande kring vad män kan göra och inte göra mot varandra. Att en fullvuxen son 

”tillåts” ligga vilandes i sin faders knä hör inte till vanligheterna i offentlig 

representation av vad män gör (bild 45). Bild 46 ser ut att själv vilja ifrågasätta vilka 

normer som följer med en manlig kropp, ett slags vara insnärjd i någonting man inte 

kan klara ut, balansgången mellan verktygslåda och docka, och vad bultar hjärtat för 

mitt i de hela. I några utav bilderna återgavs den närhet män kan känna till varandra, 

beröring och njutning av varandras sällskap, bl.a. bild 47, vilken relation har de äldre 

männen och vad är det dem kan tänkas tala om? 

 

 27



       

     Bild 48.                                                               Bild 49.                         Bild 50. 

 

Butler nämner drag som ett uttryckssätt för genus som en bräcklig identitet, vilken 

bygger på ett praktiserande och uppvisande, av repetition som då öppnar för 

möjligheterna att göra genus ”fel”. Genus är inte kopplat till kön, vilket innebär att en 

feminin genuskonstruktion kan göras på ett maskulint kön (Butler, 1999:10). Butler 

säger att om det är möjligt att tala om en ”man” med ett maskulint attribut och förstå 

detta attribut som en lycklig men tillfällig egenskap hos den mannen, då är det också 

möjligt att tala om en ”man” med ett feminint attribut. Det är viktigt att de olika 

genusuttrycken synliggörs, då de fungerar utmanade gentemot de normerande 

representationerna av maskulinitet. Jag anser att representationer av ”lek” med 

genuselement fungerar utmanade av den heterosexuella matris som ordnar våra liv 

utifrån föreställningar kring genus och sexualitet som kroppars ”naturliga” uttryck och 

begär och att det i materialet kommer till uttryck en slags variation av genuskoder. 

Bild 48 spelar på koderna mellan vad som gör genus, är det kroppen (som här är 

atletisk och muskulös) eller är det attributen och kläderna (strumpbyxor och smink) 

som gör det? Bild 50 visar på en praktik som används i görandet av genus, 

sminkningen. Bild 49 är en representation av hur genus kan gå från maskulin på 

manlig kropp till feminin på manlig kropp. 

    

5. Slutdiskussion 

I analysen såg jag mig kunna urskilja sex olika maskuliniteter, dels den traditionella 

maskuliniteten där sammankopplingen med muskler är central. Är det inte musklerna 

som är i fokus är det mannens yrke, titel eller intressen som är framträdande. Det är 

dessa komponenter som vi vanligen möts av och som vi lär oss att förstå maskulinitet 

igenom. Det finns en slags önskan om att vilja se manskroppen som en motpol till det 

feminina och där den muskulösa kroppen får spela en stor roll i den konstruktionen. 
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Den populärkulturella maskulinitetstyp som i mitten på 1900-talet skapades för att 

attrahera ett kvinnligt begär återkommer här, det är den muskulösa mannen som med 

ett villigt och tillgängligt kroppsspråk ska uppmana till sexuella aktiviteter, vilket 

visar sin komplexitet då han ofta är avbildad med barn eller djur, vilket inte har 

sexuella konnotationer. 

 Det fanns även en del representationer av manliga kroppar som inte 

associerades med en maskulinitet som medier av olika slag förmedlar; det är 

representationer av det manliga könsorganet med en penis som inte är erigerad och 

hård, utan mjuk, slapp och vilandes. Många bilder verkade just vilja fylla maskulinitet 

med en mjukare framtoning, han blir mer feminin, vänlig och representationerna går 

mot att visa en mer sårbar maskulinitet, som att fotograferna till dessa bilder verkar 

säga att mannen inte behöver visa sig stor, stark och viril för att vara trygg med sin 

position i samhället och i relation till kvinnan.  

 Jag ställde mig frågande i uppsatsens inledning om det skulle kunna gå att 

urskilja en slags utmanade maskulinitet, en maskulinitet som består utav andra tecken 

och som kan fungera som ett alternativ till den hegemoniska maskuliniteten. Jag 

tycker mig kunna urskilja att ett motstånd mot de trånga maskulinitetsvarianterna 

genom att synliggöra andra former av kroppsuttryck. De alternativa genusuttryck som 

kommer till uttryck är bland annat dragande med hjälp av kvinnliga attribut, gestalta 

ett omvårdande som inte vanligen förknippas med maskulinitet och manligt görande.   

 Jag föreställer mig att om fler representationer av olika varianter på kroppsliga 

uttryck skapar en tolerans kring vad kroppar gör och att distinktionen mellan 

maskulinitet och feminitet inte behöver vara så totalitär i sitt bindande till manligt 

eller kvinnligt kön.  

 

5.1 Förslag till fortsatt forskning  

Det finns öppningar för fortsatt forskning utifrån de frågeställningar som har 

ventilerats under denna uppsats. Det som jag tänker närmast på är hur andra uppfattar 

dessa bilder. Utifrån samma material med intervju som kompletterande metod hade 

man kunnat studera hur dessa bilder ses och förstås utifrån andra människors 

tolkningar av dessa representationer av manliga kroppar. Jag anser att det hade blivit 

en mycket intressant undersökning eftersom bilderna är speciella och till viss del 
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fungerar utmanande av de maskulinitets representationer vi vanligen kommer i 

kontakt med. Vilka känslor ger dessa bilder upphov till och vad händer med tittaren? 

Dessa bilder har hängt i en utställningslokal och har beskådats av en massa 

människor, att forska vidare på hur de reaktionerna blev vore av intresse, det skulle 

öppna för flera tänkvärda infallsvinklar och perspektiv på hur man ska se och tolka 

bilder som vanligtvis inte fluorerar i medierna. 

Vidare hade det varit av stort intresse att studera hur fotograferna kände och 

tänkte kring att gestalta maskulinitet och hur de ser på den manliga kroppen och män. 

Var det svårt, spännande, öppnade det för vidare tankar kring maskulinitet och 

manlighet? Hur upplevde modellerna som ställde upp på projektet? Varför ställde de 

upp, hur kändes det? Var det svårt, ovant eller helt ”naturligt”? Tycker de att det blev 

representativa bilder för maskulinitets ideal som vi har i vår kultur? Kunde de känna 

igen sig i bilden som de stod modell för? Det är tydligt att fotograferna blivit 

påverkade och influerade av olika maskulinitetstyper som gestaltas offentligt. Vad 

som även hade varit intressant att studera är hur de maskuliniteter som jag har studerat 

och identifierat materialet blir levda och hur männen som lever dessa maskuliniteter 

ser sig som subjekt och agenter i sina egna liv. Identifikationen till andra 

representationer hade varit av vikt att undersöka närmare. 

Med bilderna skickades det även med en bit text som var del i utställningen, 

det är ingenting jag har studerat, men det skulle vara intressant att göra en kombinerad 

textanalys på dem i förhållande till bilderna. Utifrån text och bild i kombination skulle 

en intressant studie kunna göra av hur dessa kvinnor uppfattar mannen utan att vända 

sig till dem personligen för intervju. 

Kan detta projektet fungera som en arena för att synliggöra kvinnors blick på 

män och maskulinitet och vår delaktighet i görandet av genus och kroppar? Finns det 

en speciell kvinnlig blick och hur gestaltas den, är den beroende av sexualitet och 

begär till andra kroppar och genus?  

Det finns flera intressanta frågeställningar som kommer ur materialet och som 

öppnar för fortsatt forskning. 
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