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Sammanfattning 
 

 Uppsatsens syfte är undersöka hur herrtidningarna Café, Slitz och Moore 

skildrar maskuliniteter och vidare problematisera dessa. Detta görs med att titta närmare 

på begrepp som heteronormativitet och maskuliniteter. Uppsatsen bygger på en 

innehållsanalys av tre svenska herrtidningar från år 2002-2004. Först diskuteras 

innehållsanalys med inriktning på kritisk diskursanalys som metod. Sedan finns en 

genomgång av tidigare feministiska medieanalyser. Heteronormativitet och 

maskuliniteter diskuteras. Slutligen redovisas resultaten av analysen. Analysen visar att 

huvudsakligen två framställningar av maskuliniteter, "den nye mannen" [the new man] 

och "den nye grabben" [the new lad], kämpar om en hegemonisk position i tidningarnas 

reklaminnehåll. I tidningarnas övriga innehåll representeras huvudsakligen aktiva och 

framgångsrika män, antingen inom affärsliv eller sport, som den hegemoniska 

maskuliniteten. 

 

Nyckelord: Herrtidningar, maskuliniteter, innehållsanalys 
 
 

Summary 
 

 The purpose of this essay was to examine how the men's magazines Café, 

Slitz and Moore present masculinities and to problematize them. That is done by taking a 

closer look at terms such as heteronormativity and masculinities. The essay is based on 

an content analysis of three Swedish men's magazines from the years 2003-2004. Content 

analysis with an emphasis on critical discourse analysis as a research method is 

discussed. Then there is an short account of previous feminist media analysis. 

Heteronormativity and masculinity are presented. Finally the results of the analysis are 

accounted for. The analysis shows that two representations of masculinities, "the new 

man" and "the new lad", struggle for an hegemonic position in the magazine's 

advertisements. In the other content of the magazines the hegemonic masculinity is 

represented as an active and successful man in either business or sport. 

 
Key Words: Men's Magazines, masculinities, content analysis 
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Inledning 
 

Hälften av Sveriges befolkning i åldern 9-79 år läser en eller flera tidskrifter en 

genomsnittlig dag. Unga män läser i större utsträckning än andra grupper tidningar med 

bilder på nakna kvinnor (som till exempel porr- och herrtidningar). Den genomsnittliga 

lästiden är drygt en halvtimme. Veckopressen har varit i kris sedan på 1960 talet men på 

mitten av 1990 talet har krisen till stor del upphört. Upplagan per utgivningstillfälle ligger 

nu på 2 miljoner exemplar. Året 1998 kom 96 procent av veckopressens upplaga från tre 

förlag, Allers, Bonniersfären och Egmont. Allers står ensam för 68% av marknaden. 

Specialtidningar dvs. tidningar inom ett visst ämnesområde forstsätter att expandera. 

Fackpress är tidskrifter man huvudsakligen läser på grund av sitt yrke. Majoriteten av 

fackpress är utgivna av organisationer, föreningar eller förbund (Medie Sverige, 

1999/2000).  

Kvinnofrågor ses ofta som ett tillägg till existerande kunskap. Så började även 

forskningen kring kvinnor inom media. Feministiska medieforskare var till att börja med 

upptagna av kvinnors framställning och representation inom media. Det gjordes 

framförallt med innehållsanalys av media och forskning kring medias påverkan på 

användare. Innehållsanalyser visade att kvinnor var mycket dåligt och fel representerade 

inom media. Media visade stereotypa bilder av kvinnor som reproducerade traditionella 

könsroller. Damtidningar har kritiserats för att upprätthålla traditionell arbetsfördelning i 

hemmet, där de visar kvinnor som huvudansvariga för hem och barn. 

På nittiotalet dök en ny typ av tidningar upp. De är ofta kallade herrtidningar, eller 

modetidningar för män. Först ut var tidningen Café som först blev publicerad 1990. 

Många andra har följt efter bland annat Slitz och Moore. Tidningar av detta slag har 

tidigare kritiserats mycket av feministiska forskare. Den bild som där visas av kvinnor 

kan av många förstås som fel och förnedrande. Forskning kring detta ämne bygger ofta 

på tanken om att media har effekter på sin publik. Läsare eller tittare tar till sig budskap 

från media. Detta har problematiserats av många medieforskare men grundtanken bakom 

de flesta medieanalyser är att media påverkar sin publik. Man kan tänka sig medieanalys 

som en kedja där produktion, text och reception spelar lika stor roll.  
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Det har redan visats och konstaterats i många analyser att de bilder som visas av 

kvinnor är ensidiga och förnedrande. Även om den bild som presenteras av kvinnor i 

tidningarna kan vara av intresse i min analys kommer jag inte att lägga min centrala 

fokus på den. Jag kommer att titta närmare på heteronormativitet och hur tidningarna ser 

ut i förhållande till hegemonisk maskulinitet och andra underordnade maskuliniteter. Hur 

representeras män och kvinnor, separat och i förhållande till varandra? Hur presenteras 

män och maskuliniteter i tidningarnas material? Syftet med denna uppsats är att 

problematisera innehållet i herrtidningarna (Café/Slitz och Moore) utifrån hur 

hegemonisk maskulinitet presenteras. 

I första kapitlet diskuteras innehållsanalys med inriktning på kritisk diskursanalys 

som metod. Detta är viktigt eftersom det är den metod som kommer att användas för att 

analysera tidningarna. I andra kapitlet diskuteras analysens teoretiska bakgrund. Först 

kommer en genomgång av feministiska medieanalyser för att belysa mitt feministiska 

perspektiv. Efter det redogörs det för teorier kring heteronormativitet och maskulinitet för 

att närmare belysa mitt centrala fokus kring maskuliniteter. I tredje kapitlet presenteras 

analysens empiriska  bakgrund i form av en genomgång av teorier kring medieanalys 

generellt men specifikt livstilsmagasin för män. I fjärde kapitlet analyseras tidningarnas 

innehåll utifrån den metod och de teorier som tidigare har. Slutligen kommer en 

diskussion kring resultatet av analysen i kapitel fem.  
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1.Metodologisk utgångspunkt 
 

 Inledningsvis kommer en redogörelse för diskurs, ideologi, representation kritisk 

diskursanalys och slutligen innehållsanalys som metod. Innehållsanalys är huvudsakligen 

den metod som används i genomgången av materialet. Även om kritisk diskursanalys inte 

spelar central roll påverkar den synen på materialet. Först kommer det en allmän 

diskussion om diskurs som begrepp. Därefter finns det en beskrivning av ideologi och 

hegemoni och representation. Kritisk diskursanalys presenteras. Slutligen presenteras 

innehållsanalys som metod med fokus på hur feministiska forskare har användt sig av 

metoden. 

 

1.1 Innehållsanalys med inriktning på kritisk diskursanalys 

 

Kvinnor har historiskt sett varit exkluderade från att definiera hur de skall prata 

eller pratas om inom vår kultur. Diskurs ser språket som en del av ideologi. Diskurs som 

ideologi har mest makt när vi är omedvetna om att den finns. Diskurs kan vara särskilt 

användbar för att analysera genus därför att den kopplar språket till frågor om makt och 

sociala processer. Diskurs konstruerar och rekonstruerar makt som en del av språket. Att 

se på diskurser kräver att vi ser språket som en materiell manifestation på hur vi 

distribuerar makt både offentligt och privat. Myra Macdonald (1995) ser en fara med att 

fokusera enbart på diskurs eftersom det kan nedtona maktens materiella sidor. Enligt 

henne kan man inte reducera materiella faktorer till enbart diskurs. Kvinnor blir 

marginaliserade inom medias manligt dominerade diskurser. Kvinnor blir inte tagna på 

allvar i samma grad som män inom media (Macdonald, 1995). Analys av media är alltid 

en maktanalys. Att se på popular culture som ett ställe där maktkamp äger rum kan ge 

feministiska forskare många möjligheter. Det att vara kvinna kan ha olika meningar och 

innebörd beroende på tid, klass, sexualitet, etnicitet och ålder. Man måste därför ta med 

dessa faktorer när man analyserar framställningar av kvinnor inom media (Hollows, 

2000). Diskurs är en viktig form av social praktik som både skapar den sociala världen 

och blir skapad av den sociala världen. Diskursiva praktiker bidrar till att skapa och 
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återskapa ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper som t.ex. kvinnor och män 

(Whinter och Philips, 2000). 

All media är producerad utifrån ideologi. Forskarens egen ideologi blir en del av 

den teori som formar forskningen. De metoder som feminister använder skiljer sig inte 

från andra forskare. Men de ämnen de väljer och den teoretiska grund de utgår ifrån 

återspeglar forskarens politiska intressen (Stokes, 2003). Analys av språk och diskurs är 

också starkt förknippad med ideologi. Ideologier utvecklas och används av olika sociala 

grupper för att rättfärdiga deras tolkningar av den sociala verkligheten. Det finns alltid en 

kamp mellan sociala grupper. Ideologi är en ständig kamp om makt. Det finns alltid en 

dominerad kultur och en dominerande kultur. Politisk hegemoni är ett ekonomiskt, 

kulturellt, politiskt och ideologiskt ledarskap. Hegemoni1 är enligt Antonio Gramsci en 

kulturell världsbild som appellerar till flera olika sociala grupper (Miegel & Johansson, 

2003). Ideologier bidrar till produktion och reproduktion av dominansrelationer. 

Ideologier existerar i ett samhälle där det finns dominansrelationer grundade i bland annat 

klass och kön. Trots detta kan det finnas flera betydelser av texter som ofta motsäger 

varandra, texter kan vara öppna för läsarens tolkningar. Hegemonin är aldrig stabil utan 

skiftande och ofullbordad (Whinter och Phillips, 2000). 

Representation kopplar mening och språk till kultur, människor ger saker och ting 

mening genom språket. En kultur kan dela språkets meningar och begreppen bakom dem. 

Språk består av olika tecken de kan både vara visuella, skrivna eller talade. 

Konstruktivistiska tolkandet av språk är ett närmande där man ser på språkets mening 

som konstruerad inom samhället. Vår mening som vi tror är fastställd inom språket är 

inte fastställd och därför kan mening av ord förändras över tid och rum. Läsaren är enligt 

Stuart Hall mycket viktig i produktionen av texternas mening. Hall diskuterar diskurs 

utifrån Foucaults teorier där han ser på diskurs som ett system av representation. Inom 

diskurs finns både språket, praktiken och olika institutionella regler (Hall, 1997). Diskurs 

omfattar även bilder och i analys av text med bilder är det viktigt att ta hänsyn till den 

visuella semiotikens särskilda egenskaper och relationen mellan språk och bilder 

(Whinter och Phillips, 2000). 

                                                 
1Particular social groups struggle in many different ways, including ideologically to win the 
consent of other groups and achieve a kind of ascendancy in both through and practice over them 
(Hall, 1997, sid. 48). 
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Kritisk diskursanalys ser det som sin uppgift att klarlägga den diskursiva 

praktikens roll i upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden. Syftet med kritisk 

diskursanalys är att bidra till social förändring. Kritisk diskursanalys ställer sig på de 

underordnades sida i ett politiskt syfte, frigörelse (Whinter och Phillips, 2000). Forskaren 

Norman Fairclaugh menar att varje kommunikativ händelse har tre dimensioner. Den är 

en text (tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det visuella). För det andra 

är kommunikation en diskursiv praktik som innebär produktion och konsumtion av texter. 

Slutligen är kommunikation en social praktik. Faircloughs tredimensionella modell kan 

ses som en analytisk ram som kan användas vid empirisk forskning. Enligt modellen ser 

forskaren på de produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten 

(diskursiv praktik) i samband med den bredare sociala praktik som den kommunikativa 

händelsen är en del av (social praktik). I sin analys av diskursiv praktik2 måste forskaren 

koncentrera sig på hur textförfattaren bygger på redan förutfattade meningar och 

diskurser för att skapa sin text, och hur textmottagare använder redan existerande 

diskurser för att tolka och konsumera texten. För att analysera den bredare sociala 

praktiken räcker det inte med diskursanalys, man måste kombinera den med relevant 

teori. Det centrala målet med den kritiska diskursanalysen är att kartlägga förbindelserna 

mellan språkbruk och social praktik. Summan av de diskurstyper som används inom en 

viss institution eller social domän kallar Fairclaugh för diskursordning. Man kan 

analysera konkreta fall av språkbruket som en del av den bredare diskursordningen. Varje 

kommunikativ händelse formar och formas av den bredare sociala praktiken genom dess 

förhållande till diskursordningen. I en konkret undersökning är diskursordningen ofta 

tydligt avgränsad för att underlätta undersökningen. Man måste avgränsa diskurser för att 

kunna analysera dem. Om man uppfattar avgränsningen av diskurser enbart som ett 

analytiskt verktyg kan man se på diskurser som något som forskaren själv konstruerar. 

Det innebär inte att diskurser saknar verklighetsinnehåll. Man måste alltid som forskare 

motivera varför man pekar ut en viss diskurs och dess gränser (Whinter och Phillips, 

2000).  

                                                 
2 Diskursiva praktiker - varigenom man producerar (skapar) texter och konsumerar (motar och 
tolkar) dem - ses som en viktig form av social praktik som bidrar till att konstituera den sociala 
världen, inklusive sociala identiteter och sociala relationer (Whinter och Phillips, 2000, sid. 67). 
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Det finns en lång feministisk tradition för innehållsanalys av media. 

Undersökningar har gjorts över hur kvinnor framställs i olika mediala sammanhang. Från 

1970-talet har betydelsen av stereotyper inom media diskuterats av många feministiska 

forskare. Stereotypa bilder av kvinnor representeras både inom tidningar och television. 

Analyser av bilder kan vara viktiga för att tolka en texts betydelse därför får man inte 

glömma bilder när man utför en innehållsanalys (Low & Sherrard, 1999). Bilder spelar 

stor roll för tidningarna. Bilderna spelar ofta precis lika stor roll som texten, om inte 

större. Fotografier kan i vissa fall ses som bevis på verkligheten. Vi måste ifrågasätta 

bilder som de ser ut i tidningar. Varje fotografi har "fixats" till i olika dataprogram för att 

se "naturliga" ut (Hirdman, 2001).  

Att se på text som kulturell produkt är vanligt bland feministiska forskare som 

därför vill både analysera texten själv och de sociala processer som skapar den. Med 

kulturella texter menas skrivna texter, berättelser och visuella texter. Man kan analysera 

"texter" utan att ha kontakt med de som producerade texterna. Feministisk 

innehållsanalys kan också kallas dekonstruktion. När feministiska forskare omläser 

texterna utifrån nya synvinklar och dekonstruerar de centrala paradigmen inom texten 

kallas det också ofta för diskursanalys. Synen på att kulturella dokument också är med i 

att skapa normer och inte bara återspegla dem är centrala för feministiska forskare. 

Reinharz (1992) delar upp innehållsanalys i kvantitativ och kvalitativ. Med kvantitativ 

menar hon att man kan räkna olika fenomen och sedan kategorisera dem, innehållet är 

kvantifierat. Med kvalitativ innehållsanalys uteblir kvantifieringen och tolkningar av 

olika teman tar över (Reinharz, 1992). 

Media producerar medietexter som till exempel tidningar, böcker, film eller TV. 

Medietexter är en del av vår värld. De är sociala femomen som är relevanta för oss både 

som en del av samhället men också som forskare. Stokes (2003) kallar den analys där 

textens mening analyseras för semiotik (semiotics). Där menar hon att bilder och texter 

kan ha en viss symbolisk betydelse i en viss kontext. Med en semiotisk analys kan man 

dekonstruera texter och relatera dem till bredare samhällsdiskurser. Som metod är 

semiotik tolkande och är därför alltid subjektiv. Stokes tycker att tolkande analys av 

texter har blivit mindre populära inom mediestudier: 
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Within our field, there has been a move away from the study of text and 
towards the study of audiences and reception. This is regrettable, not least 
because in popular discussion, the content of media and cultural texts and 
its meaning remain interesting and important (Stokes, 2003, sid. 72) 
 

Stokes menar att även om det inte går att generalisera utifrån semiotiska analyser så kan 

de ge oss en djupare förståelse av texter än andra metoder. Hon menar också att det går 

att kombinera semiotisk analys med andra metoder som innehållsanalys för att få en 

djupare förståelse för det material man analyserar (Stokes, 2003). Att studera publik har 

varit populärt inom medieforskning. Först och främst har intresset varit att forska om 

medias påverkan på publiken. Kan en film, tidning eller reklam påverka läsaren/tittaren? 

Med receptionsanalys kan vi försöka att förstå hur media påverkar sin publik och vad det 

har för effekter i samhället. Man kan också ta reda på vad publiken tycker om, inte tycker 

om och varför.  

One of the most controversial ideas in media studies, and one of the most 
widely debated themes, is the notion that the media have "effects" (Stokes, 
2003, sid. 131).  

 

Idén om att media kan "orsaka" beteende hos publiken har det forskats mycket om. Först 

och främst har det forskats om ett eventuellt samband mellan våld i TV och tv-tittarnas 

våldsamma handlingar. Tittarnas/ läsarnas tolkning av texter var central inom dessa 

analyser. Fokuseringen på publiken (audiences) placerade meningsskapandet av 

medietexter hos publiken själv. Stokes menar att mycket av meningsskapandet av 

medietexter ligger hos de som producerar texterna. Det kan därför vara viktigt att även 

forska om hur texterna produceras och samtidigt fokusera på textens innehåll (Stokes, 

2003).  

Jag har i min egen analys valt kvalitativ innehållsanalys med inriktning på kritisk 

diskursanalys där jag har för avsikt att dra ut teman från de utvalda "livstilsmagasinen för 

män". Urvalet av tidningarna skedde så att jag gick till närmaste Presstop och frågade 

personalen om vilka tidningar var huvudsakligen köpta av män. Personalen pekade ut tre 

tidningar: Café, Slitz och Moore.  Sedan köpte jag de nyaste exemplaren av Café och Slitz 

(nr.12, 2003) och sedan beställde jag nästan ett år gamla exemplar av samma tidningar 

(nr.11, 2002) för att se eventuell förändring av innehållet över tid. När analysen 

påbörjades såg jag att jag hade fått hemskickad Slitz nr. 11 2003 istället för 2002. Det var 
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för sent för mig att beställa ny tidning eftersom processen av att beställa äldre exemplar 

av tidningar tar ett par veckor. Slutligen valde jag de senaste två numren av Moore (nr, 2 

och 3, 2003/2004) eftersom nr.1 var slutsåld och gick inte att få tag på. Äldre nummer av 

Moore gick inte att beställa eftersom tidningen publicerades för första gången år 2003. 

Jag gick till biblioteket och kopierade den information som fanns i TS-boken [svensk 

tidningsstatistik] om Café och Slitz för att få grundläggande uppgifter. Moore fanns inte 

med i TS-boken eftersom den har nyligen publicerats för första gången. Inledningsvis 

genomförde jag en analys av tidningarnas reklaminnehåll. Efter det återstod en grundlig 

läsning av tidningarnas text och bildmaterial. Vid analysen ses text och bild som en 

helhet eftersom de påverkar varandra. Arbetsmetoderna bestod av grundlig läsning både 

av bild och text om och om igen. Den grundliga läsningen ledde i sin tur till 

kategoriseringar eller teman utifrån tidningarnas innehåll både text och bild. Dessa 

belyses sedan och diskuteras närmare utifrån centrala begrepp med exempel både direkt 

från materialet och sedan vidare utifrån teorin. 
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2.Teoretisk bakgrund 
 
 Forskarens teoretiska utgångspunkt spelar stor roll i analys av medietexter. Den 

används för att närmare belysa de teman som finns i materialet. Först diskuteras några 

feministiska analyser av media, framförallt tidningar eftersom det är mitt material. 

Därefter diskuteras heteronormativitet och maskuliniteter. Eftersom syftet med uppsatsen 

är att se hur maskuliniteter presenteras i tidningarna är teorier kring heteronormativitet 

och maskuliniteter viktiga. 

 
2.1 Feministisk analys av media 
 

Tanken om att kvinnor måste kontrollera sina kroppar har ökat i takt med 

kvinnors frigörelse. Kvinnor kontrollerar sina kroppar med bland annat bantning och 

skönhetsoperationer. Den samhällsmässiga makten verkar inifrån i form av självdisciplin, 

själviakttagelse och självkontroll. Kvinnor måste vakta sin vikt och träna och forma sina 

kroppar som redskap.  

Media-den så kallade "tredje statsmakten"-har en avgörande roll i 
förmedlingen av idealen och de tekniker som finns för att uppnå 
dem. 

      (Johansson, 1999, sid. 37)   
 

Karin Ekman (1998) menar att tidningar är en underskattad maktfaktor i vårt 

samhälle. Tidningar som Solo och Slitz ger oss normer för hur kvinnlig respektive manlig 

sexualitet ska se ut. Dessa normer är ojämnställda och diskriminerande, budskapet som 

tidningarna förmedlar formar läsarna långt in i det vuxna livet. Sex säljer! Det som skrivs 

om i tidningarna normaliseras. Kvinnor och män representeras som raka motsatser till 

varandra. Stereotyper används mycket inom reklam. Reklam är för det mesta 

könsdiskriminerande. Den framgångsrike mannen, den vackra kvinnan och det gulliga 

barnet presenteras. Mannen framställs ofta som aktiv och stark, gärna i en framgångsrik 

yrkesroll. Kvinnor framställs som passiva objekt i större utsträckning (Ekman, 1998). 

Den manliga stereotypen kan vara lika begränsande som den kvinnliga eftersom 

den inte visar den mångfald som finns bland män. Ensidigheten i det manliga mot det 

kvinnliga bekräftas av media som i sin tur upprätthåller förutfattade meningar om män 

och kvinnor. Maria Edström och Maria Jacobson hittade tre rådande stereotyper av män 
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inom massmedia år 1994. Den första kallar de projektören, han är hängiven åt det 

uppdrag världen har gett honom, eller det projekt hann har valt själv. Han har 

självförtroende, han tar initiativ, agerar när det behövs. Den andra typen He-mannen är en 

hjälte som tar sig an fysiskt påtagliga projekt. Han är räddaren i nöden. Den tredje och 

sista typen är drömprinsen han är ung och poserar ofta. Han är en romantisk dröm för 

"alla" kvinnor (Edström & Jacobson; 1994). 

Sophie Elsässer diskuterar damtidningen Amelia i sin uppsats; Kvinnor, män och 

tänkvärda ting-på och mellan raderna i Amelia. Där diskuterar hon hur månadsmagasin 

får sin inkomst huvudsakligen från reklam, medan traditionell veckopress får 

huvudsakligen sin inkomst från försäljning. Mellan åren 1980 till 1990 har andelen 

veckotidningar minskat men andelen specialtidningar ökat. Livstilsmagasin har blivit 

vanligare inom tidningsbranschen. Amelia handlar om att bli kvinna och tidningar som 

Café och Slitz handlar om att bli man (Elässer, 1998).  

Slitz är tydligt kvinno-och mansdiskriminerande. De kvinnor som 
framträder är vanligen avklädda, utvikta och passiva. Män, däremot, är 
tuffa, självständiga sexatleter på väg att erövra världen och kvinnorna. 

         (Elsässer, 1998, sid. 42) 
 

 Sophie Elässer är inte den enda som har kritiserat herrtidningar som Café och 

Slitz. En av de mer kända samhällskritiska böckerna som bland annat kritiserar dessa två 

tidningar är boken Bimbobakslaget av Kristina Thulin och Jenny Östergren. De 

problematiserar bland annat tidningarna Café och Slitz innehåll utifrån ett kritiskt 

feministiskt perspektiv. De intervjuar fotografer, chefredaktörer och modeller. De 

genomför också en observation när en fotografering äger rum. De är mycket kritiska till 

hur kvinnor framställs i tidningarna och ser egentligen inte så mycket skillnad på 

tidningar som Café och Slitz och tidningar som allmänt klassificeras som porrtidningar 

(Thulin och Östergren, 2000).  

 

2.2 Heteronormativitet och maskuliniteter 
 

Synen på sexualitet har först och främst varit biologisk. Sex ses som någonting 

naturligt som styrs av människans sexuella drifter. Samlag mellan man och kvinna äger 

rum för att reproducera mänskligheten. Biologisk syn på sexualitet och könsskillnad har 
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inom genusvetenskap ofta klassificerats som essentialistisk. Synen på sexualitet som 

essentialistisk naturaliserar heterosexualitet. Heterosexualitet ses som den enda möjliga 

sexualiteten. Många ser på sexualitet som socialt konstruerad. Då anses det att 

sexualiteten är lärd och inte medfödd eller naturlig. Människan lär sig hur den ska bete 

sig sexuellt och med vem. Sexualitet ses som föränderlig inom olika kulturella kontexter 

och historiska perioder. Identitet som homosexuell eller heterosexuell är historiskt och 

kulturell specifik. Foucault ansåg att sexualitet blev naturaliserad för att förklara sociala 

och kulturella produkter. Kategorier som heterosexuell och homosexuell används för att 

kontrollera sexualiteten. De flesta feministiska teoretiker ser på sexualitet som socialt 

konstruerad. Vissa feministiska forskare främst inom psykoanalys och radikal feminism 

anklagades dock för att ha en essentialistisk syn på kvinnans naturliga sexualitet. Den 

naturaliserade bilden av manlig sexualitet ser på mannen som dominant och aktiv. Han 

vill "erövra" en svårfångad kvinna. Kvinnlig sexualitet ses ofta som underordnad och 

passiv, det finns en stereotyp av kvinnan som vill bli "tagen" av sin man. (Richardsson, 

1993). 

Feminism har de senaste trettio åren avslöjat genus och dess politiska och sociala 

rötter. Feministiska forskare har visat att genusrelationer är en del av samhällets större 

maktsystem. queerteorier har bidragit med mycket till maskulinitetsstudier med sitt 

ifrågasättande av heterosexualitet. Heterosexualitet har dekonstruerats och ifrågasatts 

precis som homosexualitet och samhällets dominerande normer har kritiserats. 

Föreställningar om aktiv/ passiv, manlig/kvinnlig och homosexuell/ heterosexuell har 

blivit mer flytande tack vare queerteorin. Nu kan heterosexualitet analyseras som en 

politisk kategori. Heterosexualitet är en del av det patriarkala kapitalistiska samhälle vi 

lever i. Män verkar vara rädda för den flytande egenskapen som genus har visat sig vara. 

De känner sig osäkra i sin "manlighet". Roger Horrocks ser på den socialiseringsprocess 

inom det patriarkala kapitalistiska samhället som "gör" män till män, som farlig och 

skadlig för många män. Han ser på män både som subjekt och objekt inom patriarkatet 

Rather, men are both the subjects and objects of oppression: they 
oppress women, but are themselves oppressed by patriarchal 
capitalism (Horrocks, 1995, sid. 175). 
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Maskulinitet är icke-femininitet. Allt som förknippas med kvinnor är icke-

maskulint. Passivitet, underordning och svaghet anses vara kvinnliga och därför icke-

manliga egenskaper. Maskulina egenskaper är aggression, dominans och styrka. Mäns 

rädsla för homosexualitet är också central för skapandet av maskulinitet. Homosexualitet 

förknippas med kvinnlighet och därför ingår homofobi i hegemonisk manlig identitet. 

Detta hindrar ofta manlig gemenskap. Män behöver någon "ursäkt" för att umgås som till 

exempel sport eller bodybuilding. Manlig osäkerhet kan i vissa fall leda till en 

hypermaskulinitet där de egenskaper som typiskt förknippas med maskulinitet blir 

överdrivna, aggressionen och homofobin blir extrem (Klein, 1993). 

Vi kan endast se maskulinitet som en del av en bredare struktur. Maskulinitet 

existerar endast i kontrast till femininitet. Connell (1995) menar att många försök finns 

att definiera maskulinitet. Det finns en essentialistisk förklarning; män är maskulina 

därför att de är män. Det finns en positivistisk förklarning; maskulinitet är vad män 

faktiskt är. Det finns en normativ förklarning; maskulinitet är vad män borde vara. Det 

finns en semiotisk förklarning; maskulinitet är icke-feminininitet. Problemet med 

maskulinitet är att den knappt går att definiera. Samhällets genusordning bygger på 

kvinnors underordning av män, arbetsfördelning baserad på kön och heterosexualitet. 

Denna genusordning är inte fast och oföränderlig. Samhällets genusordningen är socialt 

konstruerad genom interaktion mellan människor. Enligt Connell (1995) är det endast 

genusordning som forskaren kan forska om. Forskningen kan tydliggöra genusrelationer 

och förhoppningsvis även förklara dem. Reproduktionen är en av de mest avgörande 

faktorerna inom den rådande genusordningen. För Connell är det centralt att det finns 

mångfaldiga maskuliniteter. Dessa är förknippade med bland annat etnicitet, klass och 

ålder. Hegemonisk maskulinitet är den maskulinitet som har den hegemoniska positionen 

inom vissa genusrelationer, en position som alltid är stridande. Den hegemoniska 

maskulinitet vi har inom vårt samhälle upprätthålls av patriarkatet och dominansen av 

heterosexuella män över homosexuella män. Mäns förhållande till maskuliniteter och det 

hegemoniska projektet är komplicerat. Det finns grupper av marginaliserade män som 

måste förhandla sin ställning inom genusordningen utifrån den hegemoniska 

maskuliniteten, exempel på detta är homosexuella män (Connell, 1995). 
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Maskuliniteter kan studeras i förhållande till varandra och till femininitet. Många 

studier om maskulinitet/er har kommit fram till att manlig könsidentitet kan ha negativa 

konsekvenser för män. Maskuliniteter bör analyseras som sociala och kulturella 

konstruktioner. Män blir män genom socialisation. Genom förhandlingar formas 

kollektiva uppfattningar om maskulinitet och femininitet som accepteras som absoluta 

sanningar. Diskurser avgör således vad som är accepterat att tala om. En person kan inte 

sägas vara av manligt kön om det inte existerar föreställningar om vad manligt kön är för 

någonting. (Nilsson, 1999).  

Sean Nixon (1997) vill inte prata om maskulinitet utan om maskuliniteter som är 

föränderliga genom tid och rum. Många maskuliniteter kan existera samtidigt. Han ser på 

genusordningen på det viset att maskuliniteter skapas i förhållande till andra 

maskuliniteter och i förhållande till femininitet. Medelklass maskulinitet kan ha vissa 

saker gemensamt med arbetarklass maskulinitet och andra saker gemensamt med 

medelklass femininitet. Många har forskat kring hur kvinnor blir objektifierade som 

sexobjekt inom reklam. Nixon frågar sig om detsamma håller på att hända med män. 

Skönhets och modeindustrin har upptäckt en helt ny marknad, män. Manliga mode- och 

livstilsmagasin hade en stor uppgång under början av 1990-talet. Män har blivit en del av 

skönhetsindustrin. De solar, bantar, går på gymmet och genomgår skönhetsoperationer i 

allt större utsträckning. Detta kallar Nixon för "den nya mannen" (the new man). Män blir 

allt oftare gjorda till sexualobjekt inom reklam (Nixon, 1997). En ny manlig 

subjektsposition har skapats som är starkt förknippad med mode, stil, konsumtion och 

"tittande" (Nilsson, 1999).  

Deana A. Rohlinger (2002) har undersökt hur män oftare blir gjorda till 

sexualobjekt (eroticized) inom reklam. Ekonomiska förklarningar har använts för att 

förklara män som sexualobjekt inom reklam. Nu när kvinnor jobbar utanför hemmet i allt 

större utsträckning har kvinnor blivit starkare som konsumenter. Bilder av lättklädda män 

ska både tilltala "frigjorda" kvinnor och "den nya mannen" som allt mer blir upptagen av 

sitt utseende. De ekonomiska förklarningarna går ut på att det finns mycket pengar att 

tjäna på lättklädda manliga modeller, både hos kvinnliga och manliga konsumenter. Men 

Rohlinger frågar sig om det även kan finnas kulturella förklarningar till sexualiseringen 

av män inom reklam. Bilder av mannen som "sexualobjekt" har spridit sig inom 
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herrtidningar de senaste åren. På dessa bilder representerar den manliga lättklädda 

modellen ett fysiskt och sexuellt ideal då en "attraktiv" och muskulös man sätts på 

display. Inom massmedias kontext är jämställdheten uppnådd. Kvinnors "frigörelse" blev 

till ett marknadsverktyg för att sälja cigarretter , kläder och tamponger. På samma sätt har 

homosexuellas frigörelse lett till marknadsföring som riktar sig till homosexuella och "the 

gay dollar". Tillverkare ansåg att gay-konsumenter hade mycket pengar att spendera på 

märkesvaror. Stora företag började annonsera med hjälp av kända "homosexuella" i 

tidningar som Esquire och GQ. Men budskapet i reklamen är ofta tvetydigt för att 

företagen inte vill förknippa sig direkt med homosexuella konsumenter. De bedriver 

därför en "dubbel marknadsförning" i herrtidningarna där heterosexuella kan se lättklädda 

modeller och jämföra sig med dem och homosexuella män kan se dem som sexuella 

objekt. Rohlinger analyserade fem olika kända herrtidningar åren 1987-1997 för att se 

hur många bilder som ansågs vara "erotic male" alltså en man som framstod som 

objektifierad. Resultaten var att 37 % av alla bilderna var av en "erotic male". Mäns 

kroppar används i dag inom reklam för att sälja alltig från sågar till tuggummi. Kroppen 

blir ett objekt som ska disciplineras och manipuleras. Män reagerar i allt större 

utsträckning på en konsumentkultur som inte accepterar de män som inte är tillräckligt 

smala, unga eller attraktiva. År 1997 spenderade amerikanska män 130 miljoner dollar på 

skönhetsoperationer. Samma år var över 60% av reklam i herrtidningarna för kläder eller 

skönhetsprodukter (Rohlinger, 2002). 
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3.Empirisk bakgrund 
 

 De tidningar som analyseras, Café, Slitz och Moore finns inte isolerade i ett 

tomrum. De har historiska rötter hos andra tidningar, huvudsakligen från England och 

USA. För att tidningarna skall kunna sättas i rätt kontext är det viktigt att presentera deras 

historiska baggrund både internationellt och här i Sverige. 

 

3.1 "Livstilsmagasin" för män 

 

Tidningar för män har en lång historisk bakgrund även om tidningar  för det mesta 

har ansetts vara en feminin genre. Den första tidningen för män The Gentlemans Journal 

startade 1692. Annars är tidningar för manliga läsare relativt nytt fenomen. Playboy 

lanserades år 1950 för manliga läsare. Annars var de flesta tidningar som riktade sig till 

manliga läsare så kallade specialtidningar. De handlade om specifika intressen som till 

exempel film, sport eller bilar. Esquire startade år 1930 som en generell tidning för män. 

Tidningen GQ startade sedan i mitten av åttiotalet och tidningen Arena 1986. 

Medieforskare har sett ett samband mellan "livstilsmagasinens" tillkomst och det 

konsumtionssamhälle vi lever i. Tidningarna finns helt enkelt därför att det finns en 

"marknad" av manliga konsumenter att utnyttja. Under 1990-talet lanserades så kallade 

"livstilsmagasin" för män [men´s lifestyle magazines]. De skilde sig från andra tidningar 

som hade riktat sig till manliga läsare. Tidningar som, Loaded och FHM publicerades i 

USA och England. Tidningar av detta slag lanserades ofta som modemagasin med kända 

manliga modeller på omslaget. Innehållet bestod utav artiklar om mode, karriär och 

relationer. Den maskulinitet som huvudsakligen framställdes var av "den nye mannen" 

[the new man] som var modemedveten och kroppsfixerad men heterosexuell. Många av 

tidningarna ändrade senare inriktning och började ha lättklädda kvinnliga modeller på 

omslaget istället. Den maskulinitet som presenterades var "grabbigare" än förr. 

"Grabben" framstod som den önskade maskuliniteten [the new lad]. Tidningarnas 

innehåll blev drickande, sport och sex i allt större utsträckning. Den första tidningen som 

bytte till en "grabbigare" stil var tidningen Loaded. Omslaget är enormt viktigt för 

tidningar som är beroende av köpare i affärer och kiosker. Någonting måste nå deras 
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uppmärksamhet, lättklädda kvinnor visade sig vara svaret. Innehållet blev huvudsakligen 

bilar, musik, sport, brudar och alkohol. Detta satte en trend för nya "grabbigare" 

tidningar. Tidningar av detta slag kan ses som ett slags uppror mot feminism och den 

"mjuke" mannen från sjuttiotalet (Jackson et al, 2001). 

De företag som gör reklam för sina produkter i tidningarna har en stor makt över 

tidningarnas innehåll eftersom tidningarna är väldigt beroende av reklaminkomst för sin 

överlevnad. Tidningarna har blivit en sorts utställningsmonter för olika varor. 

Reklambranschen kontrollerar på sätt och vis tidningsbranschen (Jackson et al, 2001). 

 

3.2 Svenska "livstilsmagasin" för män 

 

Först ut i Sverige var tidningen Café som lanserade sig som en modetidning för 

män år 1990 utan någon särskilt definierad målgrupp. Café skulle ägna sig åt "manliga" 

ämnen som till exempel bilar, alkohol och sport. Café definierar sig själv som 

modetidning för män och är inspirerad av utländska tidningar som The Face och Arena. 

Café försökte först att ha kända män på omslaget men när de bytte ut kända män till 

lättklädda kvinnor tredubblades tidningens upplaga trots dalande upplagor inom 

tidningsbranschen i allmänhet (Thulin och Östergren, 2000). Tidningen Café har ökat sin 

upplaga från 19558 exemplar 1992 till 46100 exemplar 1998 (TS-boken, 2000). Fredrik 

Helmertz var Cafés Chefredaktör 1990-1998 han säger i en intervju i Bimbobakslaget; 

"Att män tittar på kvinnor är ofrånkomligt, det är en biologisk 
grundinstinkt. Det innebär inte att män kastar sig över varenda tjej de ser i 
kortkort, män har olika faser i sitt liv. Det kan tyckas odemokratiskt och 
felaktigt, men så är det och så kommer det vara om tusen år också." 
               (Thulin och Östergren, 2000, sid. 143) 
 

Tidningen Slitz började som en musiktidning. Slitz började även ha lättklädda 

modeller på omslagen. Dock med lite annorlunda framtoning än Café hade gjort tidigare. 

De ville locka till sig en ny grupp manliga läsare. Killen-next-door som gillar öl, bilar 

och brudar men känner inte igen sig i engelska pop-tidningar eller karriärinriktade 

finanstidningar. Med de lättklädda modellerna på omslaget tredubblade även Slitz sin 

upplaga (Thulin och Östergren, 2000) från 18600 1994 till 62300 1999 (TS-Boken, 

2000). Av TS-registrerade tidskrifter med störst räckvidd bland ungdomar 15-24 år 
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hamnar Slitz på femte plats. Den läses totalt av 12 % ungdomar 15-24 år. Det finns en 

stor skillnad mellan könen. 20% av män men endast 4% av kvinnorna i åldern 15-24 år 

läste tidningen. Över TS-registrerade tidskrifter med huvudsakligen manliga läsare 

hamnade Slitz också på femte plats med 5% av manliga läsare mellan 15-79 år. Största 

gruppen manliga läsare fanns bland 15-24 åringar eller 20%. Kristina Thulin och Jenny 

Östergren försökte intervjua Slitz chefredaktör Matz Draugge men detta slutade med ett 

argt telefonsamtal. När Kristina Thulin beskriver Slitz som en tidning där kvinnor 

framställs som sexobjekt blir svaret: 

-Vi gör ingen sådan tidning, kanske det förekom för några år sen men inte 
nu. Slitz är en underhållningstidning för män. Några frågar varför det bara 
är kvinnor på bilderna . Men det är precis som med damtidningarna, där är 
det inte männen man intervjuar.  

                                                                      (Thulin och Östergren, 2000, sid. 140) 
 

 Tidningen Moore är den nyaste på marknaden av dessa tre. Den blev publicerad 

för första gången i september 2003.  På grund av hur ny den är finns det ingen 

information om den i TS-boken eller annan statistik över tidningar. Den påminner i sitt 

utseende om tidningen Slitz och det kan bero på att fotografen Bingó Rimér är tidningens 

chefredaktör. Han jobbade på Slitz som fotograf när den ändrade stil från musiktidning 

till grabbtidning. Kristina Thulin och Jenny Östergren intervjuar Bingo Rimér i sin bok 

Bimbobakslaget: 

Vad tror du ligger bakom de senaste årens trend att ha avklädda tjejer på 
tidningsomslagen? 
- I en tidning som vänder sig till män är det naturligt att visa bilder på 
nakna kvinnor. Det är inget konstigt med det, och det handlar inte om 
någon trend eller något fenomen, som en del tidningar skriver. Killar 
reagerar spontant fysiskt med hela kroppen om de får se en snygg naken 
tjej, medan tjejer kanske tänder på andra saker. Jag tror att det finns 
biologiska skillnader mellan könen som gör att man inte kan driva 
jämställdheten till sin spets i alla lägen. 

                                                                      (Thulin och Östergren, 2000, sid. 133) 
 
 Man kan se i intervjuerna med de tre redaktörerna att deras syn på kön och 

könsskillnader i grunden bygger på essentialistiskt tänkande och biologisk skillnad. 

Kvinnor och män är i sin natur olika och det är ingenting konstigt med det. Män reagerar 

fysiologiskt när de ser en vacker kvinna. Det är helt naturligt att tidningar som riktar sig 
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till en manlig målgrupp visar bilder på nakna eller halvnakna kvinnor. Det kan vara 

intressant att fråga sig om chefredaktörernas syn på kön och könsskillnader återspeglas i 

tidningarnas innehåll. Är den bild som presenteras så att det finns en naturlig skillnad 

mellan män och kvinnor som gör att man inte kan driva jämställdheten till sin spets i alla 

lägen? Hur påverkar redaktörernas ideologi den maskulinitet som presenteras i 

tidningarna? Dessa frågor och flera skall jag nu försöka att besvara i min analys av dessa 

tre tidningar riktade till manliga läsare. 
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4.Analys 
 

 Reklambranschen har stort inflytande i tidningsbranschen. Vilken reklam som 

finns i tidningarna kan återspegla tidningens målgrupp. Analysen påbörjas med en 

genomgång av tidningarnas reklaminnehåll. Därefter beskrivs tidningarnas utseende och 

generella innehåll för att sätta dem i en bredare kontext. Sedan följer exempel på 

kvinnors framställning inom tidningarna och en reflektion av innehållet utifrån tidigare 

feministiska analyser av tidningar av samma slag. I fjärde temat kommer exempel på 

heteronormativitet i tidningarna utifrån teorier om heteronormativitet. Därefter 

problematiseras hur relationer mellan män och kvinnor framställs i tidningarna. 

Maskuliniteter är centrala för analysen och därför finns det en genomgång av hur 

maskuliniteter presenteras i tidningarnas material. Till slut problematiseras hur männens 

kroppar och utseende spelar roll inom tidningarna. 

 

4.1 Tidningarnas reklaminnehåll 

 

Café nr.11 2002 (omslag; se bilaga 1.1) var totalt 250 sidor och kostade 42.50 kr. 

av 250 sidor totalt innehöll 117 sidor reklam eller 47% av tidningens totala innehåll. 

Störst andel reklam var för mode (kläder, skor och accessoarer) eller 31%. Näst störst 

andel reklam var för teknik (mobiltelefoni, datorer, bilar, DVD, film, musik, tv-spel osv.) 

eller 23%. Skönhetsvård (parfym, after shave, hårvård osv.) hade en andel på 15%. 

Därefter kom mat/dryck och resor med 14% huvudsakligen sprit och ölreklam. 

Armbandsur hade en andel på 9% och annat en andel på 8% (exempel på annat är reklam 

för radiokanaler, tv-stationer mm).  

Café nr. 12 2003 (omslag; se bilaga 1.2) var totalt 226 sidor och kostade 49 kr. 

Totalt 105,5 sidor innehöll reklam eller 47% av tidningens totala innehåll. Teknik ledde 

då med 34% av all reklam i tidningen. 24% av totala andelen reklam var för mode. 16% 

lika för skönhetsvård och armbandsur. Mat/dryck och resor hade en andel på 9% och 

annat hade en andel på 1%.  

Slitz nr. 11 2003 (omslag; se bilaga 1.3) var totalt 149 sidor och kostade 49 kr. 73 

sidor reklam fanns i tidningen eller 49% av tidningens totala innehåll. Reklam för teknik 
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utgjorde 41% av tidningens totala reklaminnehåll. Reklam för mode hade en andel på 

22%. Reklam för armbandsur utgjorde 10% av den totala reklamen. Annat utgjorde totalt 

13% av reklamen. Skönhetsvård och mat/dryck och resor utgjorde 7% av den totala 

reklamen.  

Slitz nr. 12 2003 (omslag; se bilaga 1.4) var totalt 158 sidor och kostade 49 kr. 

Tidningen innehöll 60 sidor reklam som är 38% av tidningens totala innehåll. Teknik 

utgjorde 47% av den totala reklamen. Reklam för mode var 19%. Annat utgjorde 16%. 

Armbandsur och mat/dryck och resor utgjorde 7% vardera. Slutligen utgjorde 

skönhetsvård för 4% av den totala reklamen.  

Moore nr. 2 2003 (omslag; se bilaga 1.5) var totalt 100 sidor och kostade 29 kr. 

27% av tidningens innehåll var reklam. Mode utgjorde 38% av tidningens totala 

reklamandel. Teknik utgjorde 19% av tidningens reklam. Mat/dryck och resor samt annat 

hade en andel på 15% var. Skönhetsvård utgjorde 8% av tidningens totala reklam. 

Armbandsur utgjorde till slut 5% av tidningens totala reklamutbud.  

Moore nr. 3 2004 (omslag; se bilaga 1.6) var totalt 100 sidor och kostade 29 kr. 

24% av tidningens innehåll var reklam. Man kan därför säga att från en fjärde del till 

hälften av tidningarnas innehåll är reklam. Teknik utgjorde 39% av tidningens totala 

reklaminnehåll. Skönhetsvård 22%, mode 17% annat 13% och mat/dryck och resor 9%. 

Utifrån analysen kan man se att allt från 24 till 49 procent av tidningarnas innehåll 

är reklam. Reklambilderna innehöll till stor del bilder på "erotic male" dvs. en man som 

tittar eggande mot de manliga läsarna. Man kan utifrån denna analys se att annonsörer är 

enormt viktiga för tidningarnas överlevnad. Tidningarna varierar lite i sitt reklaminnehåll. 

Mode utgjorde största delen av Café's reklam år 2002 men teknik utgjorde största delen 

av reklam i samma tidning år 2003.  Nästan hälften av Slitz reklaminnehåll var teknik i 

både nummer 11 och 12 år 2003. Moore är mer varierande i sitt reklamutbud som man 

kan tänka sig hos en ny tidning som fortfarande håller på att etablera sig bland 

annonsörer. Moore nr. 2 2003 innehåller modereklam till den största delen. Moore nr. 3. 

2004 innehåller teknikprylar till den största delen. Kanske är den "grabbiga" typen mer 

intresserad av bilar och mobiltelefoner än kläder och parfym? 
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4.2 Presentation av tidningarna 
 
 Tidningarna varierar i sin längd från Café som är tjockast eller 250 sidor till 

Moore som är kortast eller 98 sidor. Tidningarnas reklamandel är stor från 24 till 49 

procent. Alla utom en av de sex utvalda tidningarna hade en lättklädd kvinna på 

omslaget. Det ända undantaget var Cafés omslag från December 2003 (nr. 12 2003) där 

den kände fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic visas med bar överkropp. Detta omslag 

finns dock innanför en plastfilm där en bild på en lättklädd kvinna är det som syns när 

man tittar i hyllan i affären. Café, Slitz och Moore är alla relativt lika i sitt innehåll. 

Tidningen Café har en del främst i tidningen som heter förspel där olika korta inslag plus 

bilder finns om olika artister, musik och andra korta artiklar. Slitz har en väldigt lik 

inledning på sina tidningar som de nämner index, allt som gör livet värt att leva. Där finns 

inslag om bland annat politik, musik, nakenbilder på kändisar och självtester. Moore 

inleder sina tidningar med detaljer som påminner mycket om Cafés förspel och Slitz 

index, korta artistintervjuer, musik och film presenteras kort. Sedan finns det ofta längre 

diskussion/ krönikor om musik, film, dataspel m.m. En "intervju" med en vacker kvinna 

ofta modell eller kändis där bilder på kvinnorna lättklädda följer med. En intervju med en 

framgångsrik man i antingen affärsliv eller annat är vanliga då medföljer bilder på 

mannen fullt klädd. Reportage om olika samhällsproblem eller kriminalitet finns också i 

många utav tidningarna. Intervjuer eller reportage om tjuvar och mord finns med. Sport, 

hälsa och sex är också vanligt mot slutet av tidningarna. Där finns också ofta reportage 

om kläder och mode. Man kan därför säga att tidningarnas struktur är väldigt lika även 

om det kan finnas olika vikt vid olika ämnen inom varje tidning. Café som lanserar sig 

som modetidning för män har helt klart mest vikt vid mode för män och modereportage 

av olika slag. Slitz har fler "teknikorienterade" reportage om bilar, DVD spelare osv. 

Moore har till större del än de andra tidningarna "intervjuer" med lättklädda modeller 

plus medföljande bilder på dem. Om man jämför med utländska tidningar kan man säga 

att Café liknar mest de engelska modemagasinen för män som GQ, Arena och The Face. 

Kläder och mode är centralt inom tidningen. Slitz och Moore liknar till en större del den 

engelska tidningen Loaded som ska locka till sig manliga läsare med bilder på lättklädda 

kvinnor. Man kan säga att Moore som den nyaste av de tre tidningarna har gått längst i 

den trenden.  
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4.3 Framställning av kvinnor inom tidningarna 

 

 Många feministiska forskare har analyserat bilder på kvinnor i herrtidningar. 

Sophie Elässer har bland andra kritiserat den bild av kvinnor som presenteras i 

herrtidningar (Elässer, 1998). Det har även Kristina Thulin och Jenny Östergren gjort. De 

jämför de bilder som visas i "livstilsmagasin för män" med de bilder av kvinnor som 

visas i "vanliga porrtidningar", tidningarna bidrar till en översexualisering av kvinnor 

(Thulin och Östergren, 2000). Även om min uppsats huvudsakligen handlar om män och 

maskuliniteter inom texter i livstilsmagasin för män kan det vara intressant att se hur 

kvinnorna presenteras. Hur kvinnor framställs kan indirekt visa vilket budskap tidningen 

har till män om kvinnor. 

Café: I Café nr.11, 2002 intervjuas modellen Frida Andersson. I artikeln finns bilder på 

en lättklädd Frida med bar överkropp;  

Det fullkomligt skiner om henne när hon går längs gatan. Hon för sig på 
det där proffsiga sättet som skiljer modeller från vanliga snygga tjejer, 
men i övrigt beter hon sig inte alls som en internationell stjärna, hon är 
sällsynt jordnära och naturlig och verkar påfallande omedveten om sin 
egen status och karisma.  

   (Café, nr.11, 2002, sid.196) 
 

Hon säger för övrigt i intervjun att även om hennes kropp passar bra till bikinijobb ser 

hon alltid till att det blir smakfullt, hon ställer inte up på "bimbojobb". I Café nr.12, 2003 

intervjuas dokusåpa stjärnan Emma Andersson ur Expedition: Robinson. Hon följer med 

en fotograf tillbaka till ön Tengah (där Robinson spelades in) och fotograferas lättklädd 

på stranden.  

Slitz: I Slitz nr.11, 2003 intervjuas "brutalsnygga" Sarah Hansen. Medföljande bilder 

visar en lättklädd Sarah med bar överkropp och den ena handen över brösten. När Sarah 

blir tillfrågad av Slitz reporter om hon är romantisk blir svaret; 

 
Jag tycker att jag är precis lagom romantisk. Jag uppskattar romantiska 
saker, men ibland kan det bli lite fjantigt. Att hitta sängen täckt av 
rosenblad en fredagskväll är visserligen trevligt, men helst inte varje 
fredag! Det får gärna vara lite hårdare tag än så.  
                                                                              (Slitz, nr.11, 2003, sid.79) 
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Längre bak i samma nummer av Slitz intervjuas Katie Price mer känd under modell 

namnet Jordan. Hon presenteras som modellen med världens mest omskrivna bröst. 

Bilderna visar en helt naken Jordan med små gula fjädrar som täcker de mest intima 

områdena. 

Jag älskar mina bröst som de är nu - de är så stora. Det första jag gör varje 
morgon är att klämma på dem för att kontrollera att de finns kvar, att 
alltihop inte är en dröm. Men kirurgin har inte hjälpt min karriär. Jag var 
ju framgångsrik modell i flera år före operationen.  
                                                                              (Slitz, nr.11, 2003, sid.94) 

 

Moore: I Moore intervjuas sångerskan och modellen Isabelle Filling, numera bara 

Izabelle av Moores reporter. Intervjun faller i skuggan av bilderna av en mycket lättklädd 

Izabelle i och vid ett flygplan (Moore, nr.2, 2003, sid.40-44). Senare i samma tidning 

visas ett bildreportage och intervju med två svenska playboymodeller, Elita Löfblad och 

Alexandra Andersson. På bilderna är de mer eller mindre nakna i sexuella poser. I nästa 

nummer av Moore intervjuas Monica Jonsson som trots sin chans att bli modell satsar på 

juridikstudier. Bilder på Monica med bar överkropp finns medföljande.  

Det finns gott om svenska tjejer som skulle gå över lik för att få bli 
modeller, tjäna stora pengar och uppmärksammas av de solbrända och 
bakåtslickade rikemansgossarna kring Stureplan…Jag skulle aldrig låta 
modelljobb gå före mina studier.  
                                                                       (Moore, nr.3, 2004, sid.41-42) 

 

Senare i samma nummer finns bilder på en lättklädd Natacha Peyre och intervju. 

Frisörskan från Ibiza tycker att killen ska betala räkningen på restaurang inte för att hon 

är snål, det har bara alltid blivit så. Och om hon hade tre önskningar skulle hon önska sig 

obegränsat med pengar, lycka åt alla hon känner och att bli "Playmate of the year" i 

Playboy. 

Sammanfattning: Bildreportage av lättklädda kvinnor under förutsättningen "intervju" 

förekommer i alla tidningarna. De flesta är kända som modeller, artister eller TV-stjärnor. 

En modell är intervjuad för att hon är "brutalsnygg" och en annan för att hon har 

"världens mest omskrivna bröst". Modellerna pratar om karriär och sex och en av dem 

erkänner att hon gillar hårdare tag och några pratar om lesbiska erfarenheter.  
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4.4 Heteronormativitet 

 

 Att ha en essentialistisk syn på sex och sexualitet leder till att heterosexualitet 

anses vara naturlig och det enda normala. Annan sexualitet får helt enkelt inte plats. 

Denna syn på sexualitet kallas heteronormativitet dvs. att heterosexualitet anses vara en 

norm i samhället eller det enda "normala". Män anses ha vissa "naturliga" behov för sex 

som inte kvinnor har (Richardsson, 1993). Maskulinitet och speciellt hegemonisk 

maskulinitet, dvs. den maskulinitet som dominerar andra, är heteronormativ (Connell, 

1995). En "riktig" man är heterosexuell i alla lägen och "bögar" är någonting som "hotar" 

de riktiga karlarna. All diskussion om manlig sexualitet i tidningarna är heterosexuell 

medan vissa kvinnor kan tycka att andra kvinnor är sexiga eller kan ha haft sexuella 

erfarenheter med andra kvinnor.  

Café:  

Alla män slits mellan driften att så sin vildhavre på så många platser som 
möjligt och driften att plantera rosor i sin trädgård….Passion och trygghet. 
Spänning och säkerhet. En älskarinna och en fru. …."Vad skall jag göra 
med all säd?"….Det är därför män dumpar en flickvän och ersätter henne 
med någon som ser exakt likadan ut (men som i regel är något yngre). En 
man som byter ut sin smala blondin mot en ny smal blondin vill inte 
förändra sitt liv. Hann vill fullända det….Singelkillen vill ha säkerhet och 
kärlek-familjemannen vill ha en spännande stund på ett anonymt 
hotellrum…Men det är inte otroheten i sig som en man ångrar, det är 
avslöjandet. Män vet att det är fullt möjligt att ha meningslös sex med 
någon och samtidigt vara kär-tokigt, djupt, meningsfullt kär-i en annan. 
                 (Café nr.11, 2002, sid.58) 

 
Dessa exempel kommer ifrån spalten manligt efter Tony Parsons i Café nr.11 från 2002. 

Det att män kan ha sex utan att det betyder något anses naturligt och att män inte ångrar 

otrohet utan endast avslöjandet. Män har sin heterosexuella sexlust som ibland kräver att 

man vänstrar lite. Senare diskuteras Freddy Mercury, sångaren i bandet Queen som; "En 

fikus i fronten" (Café, nr.11, 2002, sid.141). Där lack och läder ses som självklara attribut 

för en homosexuell läggning. "Så sexig är din kropp; 50 kvinnor har valt sin favoritkropp. 

Vem är du mest lik?" (Café, nr.11, 2002, sid.218). Där kan tidningens manliga läsare 

jämföra sina kroppar med olika kroppstyper på bild och se hur stor andel av de tillfrågade 

kvinnorna tyckte att de var sexiga. Klart heterosexuellt perspektiv.  
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I Café nr.12 2003 diskuterar en tjejpanel hur män kan sätta fart på sexlivet. Där ger en 

kvinna råd till män om hur de skall bete sig när kvinnan utför oralsex: 

Det svider att få satsen i ögat, kan jag säga, ha ha!. Jag tycker att det är 
hemskt när killen tar tag i huvudet och försöker få mig att suga djupare 
eller fortare. Jag får kväljningar.  

    (Café nr.12, 1003, sid.215) 
 

Slitz: I Slitz diskuterar Stefan Jensen fördelarna med att bo ensam man i "Länge leve 

ungkarlslivet".  

Det finns en väldigt överdrivet romantiserad bild av det här med att bo 
tillsammans, speciellt hos den kvinnliga delen av befolkningen….Men 
många flyttar ihop för tidigt-det är ett faktum och den som blir mest 
lidande är i regel grabben. Värna din frihet-bo själv. 

      (Slitz, nr.11, 2003, sid.44) 
 

Det anses helt naturligt att män och kvinnor lever ihop i ett förhållande där kvinnan vill 

bli sambo direkt och mannen måste värna om sin ungkarlsfrihet. Kvinnor kan prata om 

sina lesbiska fantasier i intervjuer även om de lever i heterosexuella förhållanden. Den 

lättklädda Sarah Hansen säger i sin intervju; "Jag är faktiskt lite småförälskad i Angelina 

Jolie. Om hon bara vill ha mig så är jag hennes." (Slitz, nr.12, 2003, sid.79). Hon vill ha 

en annan kvinna fast hon inte identifierar sig som lesbisk. I Moore nr.2, 2003 svarar 

Izabelle på frågan om hon har kysst en tjej någon gång; "Ja herregud, massor av gånger. 

Jag brukar kyssa mina tjejkompisar". Med Slitz nr.11 2003 medföljde en bilaga på 28 

sidor som kallades; Killarnas Kama Sutra, Din guide till största möjliga sexuella 

njutning! I den fanns det tecknade bilder på olika sexuella ställningar mellan man och 

kvinna där var och en diskuterades utifrån mannens njutning. I bilagan fanns det också 

fotografier på lättklädda kvinnor tillsammans i sexuella poser.  

Moore: Moores kärleksdoktor Dr Schneider guidar dig till ett bättre liv mellan lakanen 

(På bild en ung kvinna med negligé och glasögon). Sexexperten ger råd som att en man 

förmodligen har fel flickvän eftersom hon blev förbannad när hon hittade hans 

porrgömma och om en kvinna blir kallad "slyna" i sängen och blir ledsen har hon nog 

överreagerat eftersom det sades för att egga kvinnan lite mer (Moore, nr.2, 2003, sid.96).  

Sammanfattning: Man kan säga att alla tidningarna är heteronormativa i sin 

utgångspunkt. Sex anses vara sex mellan man och kvinna och relationer anses vara 
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heterosexuella. Homosexuell man kallas för Fikus och lättklädda kvinnor får gärna ha 

lesbiska fantasier även om de identifierar sig som heterosexuella. Kvinnor frågas ofta om 

sina åsikter om hur män ska bete sig i sängen.  

 

4.5 Framställningen av relationer mellan män och kvinnor 

 

 I boken Bimbobakslaget kan man läsa intervjuer med redaktörer och fotografer 

för de tre olika "livstilsmagasinen" för män. Utifrån dessa intervjuer kunde man se att de 

tre redaktörerna bygger sin syn på kön och könsskillnader utifrån essentialistiskt 

tänkande. Kvinnor och män anses vara olika utifrån naturen och det är ingenting konstigt 

med det (Thulin och Östergren, 2000).  

 

Café: I en intervju i Café nr.11, 2002 medger Lena Arrelöv att:  

…,men jag har insett att man inte behöver att vara så extremt lika för att 
det ska funka i ett förhållande. Så länge grundinställningen till livet 
stämmer överens tror jag att det kan bli en fördel att vara ganska olika. Det 
blir mer spännande.  

     (Café, nr.11, 2002, sid.80) 
 

Slitz: När det frågas i Slitz nr.11, 2003; Ursäkta damen, vad är det bästa med män, dyker 

upp många intressanta svar från unga kvinnor.  

Man älskar män samtidigt som man hatar dem men du kan inte leva utan 
dem,…,män behövs för det tunga arbetet och de är bättre på fysisk styrka 
och är användbara till mycket under extrema förhållanden…Kort och gott 
kan man säga att de fyller ut vårt lilla tomrum, som alltid finns hos 
kvinnan…De behövs för att komplettera oss kvinnor…Vi behöver 
männens tankesätt och syn på saker. De är en bra balans till oss kvinnor. 
Mannen är kvinnans motpol, attraktionen finns ofta hos det man själv inte 
har…,de vågar ta för sig i jämförelse med kvinnor. Det finns en motsats 
och den gör att vi matchar varandra perfekt… 
                                                                               (Slitz, nr.11,2003, sid.28) 

 

Moore: I Moore nr.2, 2003 pratar tre unga tjejer om relationer under rubriken "tjejsnack" 

där framkommer det bland annat att en nonchig kille som är muskulös och lite senig som 

håller på med hård sport är sexigast. Så får killarna absolut inte bo hemma hos mamma 

och pappa. I Moore nr.3, 2004 får läsarna tips om 21 sätt att reta upp sin flickvän. Där 
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finns råd som att sluta tvätta och diska. Rådet för hur man slipper tvätten är att krympa 

två av hennes favoritplagg och då slipper man sen.  

Sammanfattning: Den rådande syn som de intervjuade kvinnorna har är att män och 

kvinnor kompletterar varandra som motsatser till varandra på ett naturligt sätt. Män ska 

vara lite hårda och tuffa och kunna utföra det tunga arbetet. De manliga läsarna ges råd 

på hur man kan slippa olika hushållssysslor genom att förstöra flickvännens klädesplagg i 

tvätten med mera. Diskussionen om relationer upprätthåller traditionell arbetsfördelning 

mellan könen och är essentialistisk i många avseenden. 

 

4.6 Maskuliniteter 

 

 Enligt Connell går det inte att prata om en maskulinitet/ manlighet utan flera olika 

maskuliniteter. Utav dessa maskuliniteter är det en som är överordnad de andra och den 

kallas hegemonisk maskulinitet. Det kan vara intressant att se om många maskuliniteter 

presenteras eller om bilden av maskulinitet är ensidig i tidningarnas texter (Connell, 

1995). Det kan vara intressant att se om "den nye mannen" som värnar om sitt utseende, 

spenderar pengar på kläder och skönhetsprodukter och använder anti-rynk krämer finns i 

tidningens text. Kanske finns också "den nye grabben" som tycker om de tre B-na; Birra, 

Brudar och Bilar. Han är lite mindre utseendefixerad än "den nye mannen" men kanske 

mer pryl och teknik-fixerad (Jackson et al, 2001). 

Café: I Café nr.11, 2002 intervjuas framgångsrika män som regissören Lasse Hallström 

om flytten till USA, Oscarsnomineringar och en eventuell flytt tillbaka till Sverige. 

Marathonmannen Rune Larsson intervjuas också, han är en löpare som har sprungit de 

svåraste ultra-martathonloppen i världen.  

Men det är inte ära och berömmelse som är den egentliga drivkraften när 
Rune Larsson utsätter sig för extrema, uthållighetskrävande 
påfrestningar…En del av förklarningen till att han utsätter sig för dessa 
kraftprov är just jakten på sig själv (Café, nr.11, 2002, sid.124). 
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I Café nr.12, 2003 intervjuas fotbollshjälten Zlatan Ibrahimovic.  

Hela poängen med att vare en artist är att finslipa en egen unik akt som 
överglänser andras, att jobba hårt och bjuda på sig själv. Det handlar om 
en koncentrerad balansgång mellan att tro benhårt på sig själv och vara 
ödmjuk inför uppgiften.  

     (Café, nr.12, 2003, sid.86) 
 

Slitz: I Slitz nr.11, 2003 Intervjuas Ola Skinnarmo under rubriken; En självplågare på 

iskallt uppdrag! Ola Skinnarmo är en av Sveriges ledande professionella äventyrare. Han 

bygger sina framgångar på mental styrka och planeringsförmåga inte endast muskler. När 

han blir frågad varför män i större utsträckning blir äventyrare är svaret; 

Män har väl större behov av att hävda sig. Killar stimuleras mer från 
barnsben att leka äventyr, medan tjejer gör annat. Och en tjej som luktar 
svett och har skit under naglarna anses inte lika cool som motsvarande 
kille.  

      (Slitz, nr.11, 2002, sid.85) 
 

I artikeln K-1 intervjuas tre killar som håller på med kampsport och har deltagit i 

världens mest prestigefyllda kampsportsturnering K-1. När de blir frågade hur de känner 

när motståndaren blir knockad är svaret; 

Man är lycklig och hoppats att han [motståndaren] ligger kvar och inte 
ställer sig upp för att fortsätta. Med i leken får leken tåla. Men det är klart 
att man vill att han vaknar igen, fast efter att domaren har räknat till tio 
förstås. 

      (Slitz, nr.11, 2003, sid.88) 
 

I Slitz nr.12, 2003 intervjuas Sanji Tandan om sina framgångar inom musikbranschen. 

När han blir tillfrågad hur han vet att en låt är en hit blir svaret; 

Jag letar efter en liten kick inombords, gåshud. Känslan av att det bara 
måste slå, för att det är så fantastiskt. Jag är rätt självsäker, och jag brukar 
oftast ha rätt. 

      (Slitz, nr.12, 2003, sid.89) 
 

I Alpin special, Slitz nr.12, 2003 följer Slitz reporter med offpist åkaren Kaj Zackrisson 

och hans vänner när de håller på att filma sin offpist åkning. Beskrivningen av Kajs 

hjältedåd är följande; 
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Vi håller andan, nedanför hängdrivan löper en smal ravin mellan skrovliga 
klippväggar och ytterligare en bit ner spärrar stora stenar av utfarten. Om 
det är någon av världens alla dårar som skulle ge sig på att åka skidor ner 
för denna, hmm, nedfart Så är det just Kaj Zackrisson och hans polare 
Sverre Liliequist och Tomas Andersson. 

      (Slitz, nr.12, 2003, sid.92) 
 

Moore: I Moore nr.3, 2004 hittar vi ett inslag som kallas "Månadens entreprenörer" där 

intervjuas två unga affärsmän som utkämpar en kamp mot företagsjättar. Moores reporter 

tycker att; Det är något speciellt med modiga entreprenörer som utkämpar en ojämn 

David mot Goliat-kamp mot företagsjättar (Moore, nr.3, 2004, sid.26).  

Sammanfattning: De maskuliniteter som presenteras är huvudsakligen två. För det första 

den framgångsrike affärsmannen som har lyckats i livets alla avseenden. Den andra den 

framgångsrike idrottsmannen och/eller äventyraren. Båda riskerar de allt, affärsmannen 

riskerar pengar och idrottsmannen riskerar allt för sporten, äventyraren riskerar till och 

med sitt eget liv. 

 

4.7 Männens kroppar och utseende 

 

Mycket har skrivits om hur kvinnor blir objektifierade som sexobjekt inom 

reklam. Men man kan fråga sig om det samma håller på att hända med män? Skönhets- 

och modeindustrin har upptäckt en helt ny marknad, män. Män har blivit en del av 

skönhetsindustrin. Detta har teoretikern Sean Nixon kallat för "den nya mannen" (the 

new man) (Nixon, 1997). Finns han representerad i dessa tidningar? Mäns kroppar 

används i dag för att sälja allting från parfym till byxor. Kroppen blir ett objekt som ska 

disciplineras och manipuleras i allt större utsträckning. Män börjar känna av (såsom 

kvinnor har gjort längre) en konsumtionskultur som inte accepterar de män som inte är 

tillräckligt smala, unga eller attraktiva (Rohlinger, 2002). 

Café: I Café (medeltal för nr.11, 2002 och nr.12, 2003) var 43 procent av reklam i 

tidningarna för mode och skönhetsvård. Många av de reklamerna hade bilder på 

lättklädda män som tittade förföriskt i kameran (huvudsakligen skönhetsvårdsreklam). 

Man kan därför säga att tidningen har många exempel på Rohlingers "erotic male" i sitt 

reklammaterial. I Café nr.11, 2002 finns en reklam för krämen Innovation som kan stå 



 30

emot de första tecken på åldrande (Café, nr.11, 2002, sid.27). Årets man i alla kategorier 

är enligt Café nr.12,2003 Fotbollsspelaren Fredrik Ljungberg.  

Med den blicken, de höga kindknotorna, den kattdjurstattueringen och 
magmuskler hårdare än Patrick Vieiras skruvdobbar ser Fredrik Ljungberg 
ut som en tremiljonersman. 

   (Café, nr.12, 2003, sid.130) 
 

I denna korta artikel var lika stor vikt lagd vid att Fredrik Ljungberg som är en 

framgångsrik fotbollsspelare också är snygg och har arbetat som modell, ofta med bar 

överkropp. Främst i tidningen kan man också se en bild av Fredrik där han står i ett par 

kalsonger tittar rakt in i kameran och drar i strängen på kalsongerna (Café, nr.12, 2003, 

sid.3). 

Slitz: I Slitz (medeltal för nr.11 och nr.12, 2002) var 26% av reklamen för mode och 

skönhetsvård. Skönhetsvårdsreklam stod för huvudandelen av lättklädda manliga 

modeller på tidningens sidor. I reklam för Calvin Kleins herrparfym Crave sitter en kille 

med bar överkropp och frånknäppta byxor tittande förförande rakt i kameralinsen (Slitz, 

nr.11, 2003, sid.9). I reklam för Peak Performance Underwear ser vi en närbild på en man 

i boxerkalsonger endast regionen kring kalsongerna syns och inte den övriga kroppen 

(Slitz, nr.12, 2003, sid.3-4).  

Moore: I Moore (Medeltal för nr.2, 2003 och nr.3, 2004) var 42% av reklamen för mode 

och skönhetsvård. I Moore nr.2, 2003 hittar man inga bilder på lättklädda manliga 

modeller i reklam. Två påklädda killar i en Topman reklam tittar dock direkt in i kameran 

(Moore, nr.2, 2003, sid.6-7). Under rubriken "Hälsa" kan läsare skicka in frågor om 

träning till Moores fitness expert Ove Rytter (Moore, nr.2, 2003, sid.32) Där frågar killar 

om hur de kan bli av med för spinkiga ben och hur de kan gå ner i vikt för att de har blivit 

"för feta".  

Sammanfattning: Man kan säga att en del av tidningarna (särskilt Café) är riktade åt den 

stilmedvetna och utseendefixerade "nye mannen". Man kan säga att Slitz befinner sig 

någonstans emellan den "nye mannen" och "grabben", medan Moore känns mera som en 

grabbtidning där "the erotic male" modeller är exkluderade. Alla tidningar har 

modereportage av ett eller annat slag där olika "trender" och måsten visas på bild. 
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5.Diskussion 
 

Reklam är centralt inom tidningar av detta slag. Mellan en fjärdedel och upp till 

hälften av tidningarnas totala innehåll är reklam. Annonsörer spelar därför en stor roll för 

tidningarna. Man kan säga att två motsatta poler tävlar om läsarnas uppmärksamhet. 

Mode och skönhetsvård utgör en stor del av tidningarnas reklaminnehåll. Man kan säga 

att den sortens reklam tilltalar läsare associerade till "den nye mannen" [the new man] 

som tänker mycket på sitt utseende och har pengar att spendera. Teknik utgjorde även en 

stor del av tidningarnas reklaminnehåll. Bilar, mobiltelefoner och andra prylar associeras 

gärna med "den nye grabben" [the new lad] som är mer intresserad av bilar och brudar än 

sitt eget utseende. Man kan även tycka att reklam för öl och sportkanaler tilltalar "den 

nye grabben". Café verkar vara mest inriktad på "den nye mannen" som sin målgrupp. 

Både sin reklam och sitt övriga innehåll. Utseende och mode spelar en central roll i 

tidningen. Slitz har ett innehåll som både skulle kunna tilltala "den nye mannen" och "den 

nye grabben". Det är dock definitivt en grabbigare tidning än Café. Den har en balans 

mellan mode och teknik. Moore har gått längst i den "grabbiga" stilen av de tre 

tidningarna där fokusen ligger på sprit, bilar och snygga "brudar". "Den nye mannen" är 

eventuellt mer sofistikerad och medelklass/ överklass än "den nye grabben" som känns 

mer arbetarklass i sin konstruktion. En läsare frågar sig i ett brev till tidningen Café; "Gör 

ni bara Café för bourgeoisien?...Tjejerna är gulliga men varför har ni så underliga killar 

i era modereportage?" Läsaren undrar om Café görs endast för överklassen. Han tycker 

att det är okej att titta på tjejer som objekt medan killarna blir "underliga" i samma 

situation  (Café nr.11, 2002, sid.19). Det anses vara lättare för "vanliga killar" att vara 

"grabbiga". Det är billigare att köpa en flaska Absolut vodka än en Armani-kostym. Man 

definierar sin maskulinitet utifrån de prylar man köper. Detta återspeglas eventuellt i 

priset på tidningarna själva där Café och Slitz (49kr) är dyrare att köpa än Moore (29kr).  

I samtliga tidningar finns "bildreportage" på lättklädda kvinnor i bikini eller 

endast trosa. Reportagen sker ofta under förutsättningen "intervju" och därför brukar det 

finnas lite text bredvid de stora bilderna på de (halv)nakna modellerna. En bra 

förutsättning för att bli "intervjuad" (fotograferad) är att vara "brutalsnygg" eller ha 

"världens mest omskrivna bröst". Kvinnorna är intervjuade på grund av sitt utseende. 
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Tidningarna som jag analyserade är alla heteronormativa. Sex anses vara sex mellan man 

och kvinna. De lättklädda modellerna får gärna beskriva lesbiska erfarenheter och 

lesbiska fantasier även om de identifierar sig som heterosexuella. Relationer mellan män 

och kvinnor ses som naturliga. Det gäller även den syn att kvinnor och män är "olika" på 

ett naturgivet (essentialistiskt) sätt. Män är hårda och tuffa medan kvinnorna är lite 

"mjukare" även om de kan gilla lite "hårdare tag". En man ska vara en man och en kvinna 

en kvinna. Diskussionen kring relationer och de råd som ges av "relationsexperter" 

upprätthåller traditionell arbetsfördelning mellan könen och är essentialistisk i många 

avseenden. De män som intervjuas i tidningarna är intervjuade på grund av vad de gör. 

Alla framställs de som aktiva och framgångsrika. De passade huvudsakligen in i tre 

roller; affärsmannen, idrottsmannen och äventyraren. Alla definierade de sin maskulinitet 

utifrån att våga att ta risker och leva farligt. Utseendet spelade mindre roll än beteendet i 

framställningen av maskuliniteter i tidningarnas innehåll.  

Man kan dela upp tidningarnas innehåll i reklam och artiklar/intervjuer. Om man 

ser på reklamen först är det klart att två maskuliniteter, "den nye mannen" och "den nye 

grabben" kämpar om en hegemonisk position. Mode och skönhetsvård associeras med 

"den nye mannen" medan teknik tillhör "den nye grabben". Café är tydligt mer fokuserad 

på "den nye mannen" än Slitz och Moore som kan definieras som grabbigare. Om man 

tittar på artikelmaterial och intervjuer ser saken annorlunda ut. Man kan inte längre prata 

om "den nye mannen" eller "den nye grabben". Den hegemoniska maskuliniteten som där 

presenteras är knappt utmanad av andra. Männen presenteras som "hjältar", "duktiga" och 

som "vågar att ta risker". De kan tycka om öl, kläder eller bilar. Det spelar egentligen inte 

så stor roll. Det är deras övriga handlingar som spelar större roll. Att vara aktiv, 

risktagande och framgångsrik är centralt. Utseende och konsumtion kommer på andra 

plats.  
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Bilaga 1. Tidningarnas omslagsbilder 
 
 
Bilaga 1.1: Café nr.11, 2002 (omslagsbild) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bilaga 1.2: Café nr. 12, 2003 
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Bilaga 1.3: Slitz nr.11, 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bilaga 1.4: Slitz nr.12, 2003 
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Bilaga 1.5: Moore nr.2, 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bilaga 1.6: Moore nr.3, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


