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Abstract 

 

Titel: Manliga Magasin – En studie av mannens och maskulinitetens porträttering i Café, 

King och Magasin Morberg. 

Författare:  Nike Larsson, författad vid enheten för medie och kommunikationsvetenskap. 

 

Denna uppsats syftar till att studera porträtteringen av mannen i livsstilsmagasinen Café, King 

och Magasin Morberg. De manliga magasinen kan ses som att de erbjuder en slags 

vägledande guidning till hur maskulinitet kan och bör uttryckas vilket även gör dem till ett 

symboliskt forum för den manliga identitetskonstruktionen. Studien utgår ifrån att studera 

magasinens text och bildmaterial med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys där teoretiska 

influenser från semiotiken, narratologin och det diskursiva synsättet använts. Framförallt har 

semiotikern Roland Barthes teori kring myter använts för att studera de underliggande 

associationsdragningarna kring genus som präglar materialet. Därtill har medieforskaren John 

Beynons teori kring mediala narrativ använts för att studera de mönster kring maskulinitet 

som uppenbaras i magasinen. Studien uppenbarar att magasinen porträtterar en rad 

motsättande bilder av mannen. Dels en mer ömsint man som erkänner sig vara känslosam, en 

grabbigt trotsig man som imponeras av struliga musiker och ruffiga skådespelare samt en 

nostalgiskt traditionell man som är skeptiskt till de nya mediala influenserna. Tydligt är dock 

att tidningarna sammantaget präglas av en traditionell struktur som uppenbaras genom vem 

som porträtteras och intervjuas i tidningarna samt vilka teman som behandlas.  
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1.Inledning 
 

1.1 Livsstilsmagasinet - en feminin produkt? 

 

Idag står Cosmopolitan, Vogue och Elle sida vid sida med sina manliga motsvarigheter i 

tidningshyllan och erbjuder inspiration, tips och vägledning till sina läsare. Trots att flertalet 

manliga livsstilsmagasin finns tillgängliga idag så är deras uppkomst och genomslag en 

relativt ny företeelse i medievärlden. Fram tills länge inskränktes utbudet av manliga tidningar 

till några få hobbymagasin, tidningar med fokus på affärsvärlden samt ett och annat vågat 

herrmagasin som trängdes på de bakre hyllorna i tidningsställen. De glansiga 

livsstilsmagasinen som karaktäriserades av att erbjuda just vägledning, råd och mer lättsam 

läsning sågs länge som enbart en ”feminin produkt” som män antogs vara ointresserade av. 

Det sågs som skrattretande att män skulle ha ett behov eller intresse av de insändarsidor eller 

vägledande artiklar som livsstilsmagasinen erbjöd då det existerade en relativt oproblematisk 

syn på den manliga identiteten där det ansågs att mannen knappast behövde vägledning i att 

vara man (Gauntlet 2008:167). I och med en rad samhälleliga förändringar, där bland annat 

kvinnorörelsens aktivitet kan ses som en milstolpe, började synen på könen förändras. Även 

det konsumtionspräglade mediala uttrycket under 80-talet banade enligt flera forskare vägen 

för en mer experimentell syn på maskuliniteten och dess porträttering. I England uppkom 

under 90-talet bland annat en rad manliga magasin som Arena, FHM och Loaded (Beynon 

2002:106). Under 80 och 90-talet fick de manliga magasinen även framgångsrika svenska 

motsvarigheter som bland annat tidningarna Slitz, Café, Moore och på senare år King. 

         De manliga magasinens framgång vittnar om en intressant utveckling när det kommer 

till synen på mannen då det endast för några decennier sedan sågs som skrattretande och 

otänkbart att män skulle intressera sig för och köpa så kallade livsstilsmagasin. Under 90-

talet, då många manliga magasin startades, etablerades inte bara en marknad för dessa 

tidningar, i många fall sålde de även bättre än många av de framgångsrika kvinnliga 

motsvarigheterna (Jackson et al. 2001:1). Konstruktionen av det manliga är något som börjat 

problematiseras och synliggöras först i vår tid och det kan ses som att media både har 

reflekterat och bidragit till denna utveckling. Då livsstilsmagasinen kan ses som 

”livsstilsguider” synliggör och behandlar de just konstruktionen av identiteten och 

uppfattningen om genus. Detta skapar en intressant och angelägen möjlighet att studera bilden 

av den manliga identiteten och leder på så sätt till denna studies syfte och 

forskningsfrågor. 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet för denna uppsats är att undersöka hur tre manliga livsstilsmagasin från Sverige 

porträtterar mannen och maskulinitet. För att genomföra detta kommer studien utgå ifrån 

följande forskningsfrågor: Vilka mediala narrativ kring maskulinitet kan urskiljas i 

tidningsmaterialet? Finns det skillnader i hur män och kvinnor kommer till uttryck i 

tidningarnas text och bildspråk som kan säga något om uppfattningen kring mannen? Hur 

beskriver magasinen mannen i förhållande till intimitet och relationer? 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Medierelaterad genusforskning har framförallt haft sitt huvudsakliga fokus på hur kvinnan 

porträtterats i medierna. De är först på senare år som även konstruktionen av den manliga 

identiteten synliggjorts. Mannens roll och identitetsuppfattning har ofta setts som norm eller 

som självklar vilket medfört att bilden av mannen i medierna har förblivit relativt 

oproblematiserad. Under de senaste två decennierna har det dock utvecklats en syn på att om 

vår sociala värld skall förstås i relation till genusstrukturer så måste även bilden av mannen 

synliggöras (Craig 1992:1). En av de mer omfattande studierna kring medias porträttering av 

mannen och manliga livsstilsmagasin har genomförts av medieforskaren David Gauntlet i 

hans bok ”Media, Gender and Identity”(2008). Gauntlet använder sig framförallt av Anthony 

Giddens syn på den moderna reflexiva människan samtidigt som han hänvisar till en rad 

forskning kring manliga livsstilsmagasin. Gauntlet menar att magasinen erbjuder nya 

möjligheter för män att vara män och att tidningarnas reflekterande karaktär vittnar om en 

större öppenhet kring bilden av mannen (Gauntlet 2008:189). Jackson et al. skriver i sin bok 

”Making sense of mens magazines”(2002) att de manliga magasinen snarare är ett forum för 

att med en lättsam och till synes harmlös ton relatera till de etablerade attityder och normer 

som existerar kring genus (Jackson et al. 2002:147). Även samhällsforskaren Bethan Benwell 

är inne på detta spår i journalartikeln ”Ironic Discourse: Evasive Masculinity in Men’s 

Lifestyle Magazines” (2004). Benwell menar att den lättsamt ironiska ton som genomsyrar 

tidningarna skapar en oklar och ”gömd” bild av den maskulina identiteten där tidningarna 

försöker undvika de mer fixerade uppfattningarna kring maskulinitet. Dock menar han att 

tidningarnas ironi paradoxalt nog både förutsätter och relaterar till etablerade genusattityder 

samtidigt som den ironiska tonen, medvetet eller omedvetet, synliggör och möjliggör för en 

dekonstruktion av dessa attityder (Benwell 2004: 14). 
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2. Metod och material 

 

2.1 Kvalitativ innehållsanalys 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen är en relevant metod då uppsatsens syfte bottnar i att 

studera de normer, antaganden och föreställningar kring maskulinitet som präglar det 

medierade textmaterialet. Att förstå textens mening och budskap förutsätter att man går 

bortom textens manifesta uttryck, då texter kan genomsyras av en rad motsättningar, mönster 

och influenser som vid en första anblick är svåra att urskilja. Då medierna inte arbetar i ett 

vakuum präglas de troligen av en rad samhälleliga influenser och kulturellt betingade 

uppfattningar om vad som till exempelvis utgör manligt och kvinnligt. För att kunna 

synliggöra dessa uppfattningar så utgår denna studie ifrån en symtomal läsart. Den symtomala 

läsarten utgår ifrån att texter är bärare av latenta eller underliggande betydelser. Den latenta 

betydelsen kan då bestå av etablerade uppfattningar och normer som framstår som självklara 

eller naturliga, vilket kan bidra till av varken medieproducenterna eller mediekonsumenterna 

uppfattar eller ifrågasätter dess existens (Østbye et al 2003:65).  

         Då magasinen består av både text och bildmaterial är den kvalitativa innehållsanalysen 

även att föredra, då metoden innebär att forskaren kan utgå ifrån olika teoritraditioner som på 

bästa sätt belyser det empiriska materialet. Innehållsanalysen har därmed inget 

färdigformulerat koncept eller schema som forskaren måste följa till punkt och pricka utan är 

istället objektsstyrd, vilket innebär att det metodologiska tillvägagångssättet beror på 

textmaterialets egenskaper. Med detta sagt så präglas uppsatsen av influenser från följande 

teoretiska skolor; semiotiken, det diskursiva samt narratologiska synsättet. Framförallt har 

semiotikern Roland Barthes teori kring myter använts vid studien av såväl tidningarnas text 

och bildmaterial. Barthes utgår nämligen från att alla meningsbärande uttryck, visuella som 

textmässiga, inte enbart bär på en manifest eller denotativ betydelse utan att de även bär på en 

rad konnotationer. Dessa konnotationer, det vill säga de associationsdragningar mellan olika 

tecken och olika betydelser, kan samlas kring ett visst budskap och bilda en så kallad myt. 

Myter utgörs av särskilda etablerade associationsdragningar och vittnar därmed om hur folk 

tänker och förhåller sig till olika sociala fenomen, som till exempel uppfattningen om genus. 

Mytbildningar skapas genom att myten fäster sig vid ett tecken och förskjuter dess betydelse, 

där myten istället fungerar som tecken på en ny nivå (Barthes 2007:210). Ju mer etablerat 

mytens nya budskap blir desto svårare är det att ifrågasätta dess betydelse eller ens urskilja 
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mytens existens. Därtill menar Barthes att myterna samtidigt som de fixerar sin egen 

betydelse även utestänger andra möjliga tolkningsalternativ, så att mytens budskap framstår 

som det enda och sanna. På så sätt är det mytiska språket inte neutralt utan präglas av olika 

ideologiska och samhälleliga intressen (Bignell 2002:20 & Barthes 2007:221). Barthes teori 

kring myter kan på så sätt användas för att avtäcka betydelser kring maskulinitet som må 

framstå som självklara fastän att de egentligen kan ses som ett utav många tolkningsalternativ. 

          Även tankar från narratologin är relevant i denna studie då magasinen kan ses som att 

de erbjuder ”berättelser” kring hur livet bör och kan levas. Narrativ kan fungera som en 

grundläggande tolkningsram som hjälper människor att strukturera sin sociala omgivning och 

sin roll i denna. Med hjälp av till exempel kulturella narrativ, som erbjuds av bland annat 

medierna, kan människan göra sin värld mer begriplig. I relation till genus är narratologin 

även intressant då narrativets betydelse kan kopplas till identitetens konstruktion. De narrativa 

inramningar som tidningarna erhåller kan exempelvis erbjuda vägledning och hjälp att 

konstruera en sammanflödande och begriplig livshistoria för individen. Att syna berättarramar 

har, liksom den semiotiska analysen, en ideologikritisk aspekt, då forskaren synar vilka 

etablerade ”berättelser” som placerar individen i en social gemenskap och inom vilka 

strukturella ramar detta sker (Bergström & Boréus 2005:124ff). Diskursbegreppet är även 

relevant i denna uppsats då medierna kan ses som att de har en diskursiv makt, det vill säga en 

makt att påverka hur vi tänker och talar om något. Att studera diskurser innebär att studera 

samhällsfenomen där språket ligger i fokus. Diskurser utgörs nämligen av språkliga utsagor 

kring vad något är och inte är vilket, i likhet med Barthes myter, kan ses som en språklig 

fixering. Magasinens diskurser kring maskulinitet kan på så sätt vittna om hur vi ser på och 

tänker kring män och manlighet (Bergström & Boréus 2005:242). 

       

2.2 Reflektioner kring den kvalitativa metoden 

 

Värt att nämna om den kvalitativa innehållsanalysen är att den utgår ifrån att forskaren aktivt 

tolkar textmaterialet som ligger till grund för studien. När denna aktiva tolkning görs 

använder sig forskaren av sin egna kulturella förståelse och erfarenhetsbank och på så sätt 

präglas den kvalitativa studien alltid utav ett visst mått av subjektivitet. Dock är det denna 

subjektivitet, eller forskarens förförståelse, som möjliggör för själva tolkningen och insikten 

kring textens kulturella och sociala struktur (Østbye et al. 2003: 70ff.). Därtill utgår denna 

studie ifrån att studera enbart texten, med hänsyn till dess komplexitet och sociala 

sammanhang, och inte hur magasinens läsare uppfattar och ser på magasinens innehåll.  
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2.3 De valda magasinen 

 

Till en början studerades en rad svenska magasin för män för att få en uppfattning om utbudet 

som finns tillgängligt på den svenska tidningsmarknaden. Detta ledde till att jag inom kort 

kunde begränsa materialet och antalet tidningar till dem som föreföll mest intressanta och 

relevanta att studera närmare. Slutligen valdes tre livsstilsmagasin: Café, King Magazine och 

Magasin Morberg. Cirka 10 nummer av magasinen King och Café som utgivits mellan åren 

2005-2012 studerades. Nystartade Magasin Morberg lades ned i slutet av 2011 och på så sätt 

har enbart de två utgivna numren studerats. Dock erbjuder de tre valda tidningarna 

tillsammans olika intressanta aspekter och teman kopplat till maskulinitet vilket 

medförde att urvalet kunde ses som motiverat och relevant. 

 

Café valdes på grund av att det är ett utav de första livsstilsmagasin för män 

som togs fram i Sverige år 1990 och för att det även är Sveriges största tidning 

för män. Café är även intressant då den till en början, framförallt under 90-

talet, var mer utav en vågad herrtidning med lättklädda tjejer på omslagen. Idag 

menar Café att de ”fräschat” upp sig och är ett livsstilsmagasin med fokus på 

mode för den moderna mannen i staden (Allermedia.se, 2012).  

         King Magazine är en relativt nystartad tidning som skall ses som en 

motsvarighet till de kvinnliga mode och skönhetsmagasinen som till 

exempelvis Elle. Denna form av renodlade skönhets och stilmagasin för män är 

fortfarande relativt sällsynta i Sverige vilket gör King till en intressant tidning 

(Kingmagazine.se, 2012).  

           Slutligen valdes även tidningen Magasin Morberg som kännetecknas 

av att den startats av och även porträtterar skådespelaren och kocken Per 

Morberg. Denna tidning kan ses som mer traditionellt maskulin än de två andra 

då den fokuserar på klassiska manliga hobby-aktiviteter såsom jakt, fiske och 

andra utomhusaktiviteter, vilket utgör en intressant konstrast till de andra mer 

moderna magasinen. Däremot innehåller Magasin Morberg en del 

otraditionella influenser som gör den intressant, bland annat porträtterar den 

mannen i relation till den domestiska sfären med fokus på hemmaliv och 

matlagning, vilket traditionellt sett förknippats med kvinnan (Spoon.se, 2012). 
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3.Teori 

 

3.1 Mediala narrativ kring maskulinitet 

 
Men do not passivly live out the masculine myths imposed by the stories and images of 

dominant culture. But neither can they live completely outside the myth since it pervades the 

culture. Its coercive power is everywhere, not just on screens, hoardings and paper, but inside 

their heads” (Beynon 2002: 120). 

 

Då medierna spelar en grundläggande roll i hur vår sociala omgivning porträtteras och 

definieras så kan man se det som att mediala diskurser tillhandahåller symboliskt material för 

hur vi uppfattar bland annat manligt och kvinnligt (Jackson et al 2001:19).  Teorierna som 

präglar denna studie utgår från att begreppet maskulinitet inte bör uppfattas i singular form, 

som en enhetlig statisk maskulinitet, utan som ett flytande begrepp som innefattar en rad olika 

uppfattningar om manlighet. Uppfattningar och representationer av maskulinitet är grundat i 

kultur och samhälle och är därför under ständig förändring och skiftar i förhållande till tid och 

rum. Däremot menas det att maskulinitetens komplexitet och nyanser aldrig tidigare 

uppenbarats och synats som i vår tid. Uppmärksamheten som riktats mot maskuliniteten har 

inte minst vart märkbar i medierna. Denna utveckling bottnar delvis i kvinnorörelsens 

aktivitet samt de kommersiella krafter som satte mannen i det mediala strålkastarljuset under 

1980-talet. John Beynon (2002:2) menar att en rad mediala representationer dök upp i 

medierna under denna tid, bland annat bilden av ”den nye mannen”. Den nye mannen 

utmanade och omdefinierade den traditionella synen på manlighet och erbjöd både en 

känslomässig man som stod för jämlikhetens ideal samt en utseendefixerad man som visade 

intresse för både mode och skönhet. Det har hävdats från många håll att den nye mannen är en 

myt; en medial illusion som inte existerar bortom tv-skärmar och reklamannonser. Denna 

kritik vittnar möjligen om att experimenterandet med det manliga var och är ett känsligt 

åtagande. Som en reaktion på de nya kulturella strömningarna uppkom två mediala narrativ 

under 90-talet. Dels den nostalgiske ”riktige” mannen som fått nog av de nyskapande mediala 

influenserna, samt den bångstyriga grabben som vill leva ett ”rockstar-liv” och inte vill 

identifiera sig med varken den nya eller gamla porträtteringen av det maskulina (Beynon 

2002:98ff). Trots att den nye mannen kritiserades för att vara ett marknadsföringstrick så 

hävdar Beynon att dessa tendenser är märkbara även kring uppkomsten av det grabbiga 

narrativet som förespråkade en frikostig livsstil kantrad av häftiga prylar och kostsamma 

utekvällar. Kritiken kring den nye mannens autencitet vittnar snarare om det kontroversiella i 

att experimentera med den etablerade uppfattningen kring mannen (Beynon 2002:120).  
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3.2 Den betraktade kvinnan och den manliga publiken  

 

Efrat Tseëlon och Lynda Nead beskriver att kvinnan genom historien har varit i fokus för en 

manligt betraktande blick och att detta framförallt varit tydligt inom konst och kultur och 

därmed även i medierna. Tseëlon (1998:20) beskriver att kvinnan bedöms i relation till sitt 

yttre och sin förmåga att agera så kallat ”spektakel”. Trots detta menar hon att det existerar en 

paradox kring kvinnans skönhet, det både förväntas av henne att hon skall försköna sitt yttre 

samtidigt som hon på grund av detta fördöms för att vara ytlig, ombytlig och för att hon bär en 

”falsk mask”. Tseëlon menar dock att kvinnan lever med att alltid vara synliggjord inför 

betraktarens blick, hon är ett spektakel, någon som granskas och synas för att antingen 

godkännas eller för att förkastas. Tseëlon menar att kvinnan på så sätt lever med ett stigma, 

det vill säga ett tillstånd där man riskerar att avvisas för att man inte lever upp till den rådande 

normen eller förväntningen. Stigmat gällande skönhet tar sig i uttryck genom att 

kvinnokroppen på förhand ses som otillräcklig och som ett oavslutat arbete som kvinnan 

ständigt behöver jobba på. Tseëlon menar att detta medför att kvinnan i alla sociala 

sammanhang tillskrivs sitt värde i relation till sin yttre presentation, hennes värde bottnar i att 

vara betraktad (Tseëlon 1998:119 ff.). Lynda Nead beskriver även att kvinnan formgivits och 

porträtterats inom konsten av män och för män. Även Nead menar att kvinnokroppen genom 

historien setts som ofullständig och som problematisk. Detta kan härledas till uppfattningen 

om att kvinnan sammankopplats med den nyckfulla naturen och på så sätt behövde hennes 

kroppsliga uttryck kontrolleras och regleras. Detta blir inte minst tydligt då det existerar ett 

snävt estetiskt register för hur kvinnokroppen kommer till uttryck i det kulturella bildspråket 

(Nead 1992:11 ff.). Tanken om mannen som betraktare och kvinnan som betraktad kan 

användas för att avtäcka myter kring vad som anses vara naturligt för män och kvinnor och 

vilka estetiska ramar som dessa förväntas förhålla sig till. 

 

3.3 Mannen och den moderna intimiteten 

 

”Det är först i vår tid som det gått upp för män att de är män, det vill säga innehavare av en 

problematisk manlighet” (Giddens 1992:58). Sociologen Anthony Giddens beskriver hur 

människans syn på sig själv, sina relationer och förhållanden har förändrats i takt med att 

samhället har genomgått betydande förändringar. Bland annat menar han att dessa 

förändringar har skapat nya förutsättningar att se på sexualitet, genus och intimitet. Sådant 

som tidigare tagits för givet och setts som självklart kunde därmed ifrågasättas vilket innebar 
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att även mannens sexualitet problematiserats och synliggjorts (Giddens 1992: 57ff.).  

        Dessa förändringar bottnar framförallt i att vi lämnat det förmoderna samhället där det 

existerade en mer fixerad och statisk syn på människans identitet och livsbana. Förr 

beslutades människans bild av vem hon var och vilket liv hon skulle komma att leva av hur 

tidigare generationer levt och därmed fanns det varken behov eller utrymme för 

självreflektion. Giddens menar nämligen att det moderna samhället och den moderna 

individen karaktäriseras av just reflexvitet, det vill säga förmågan av att reflexivt fundera och 

analysera kring sig själv. Denna utveckling har enligt Giddens satt sin prägel på människans 

syn på intimitet och kärlek och har banat vägen för den ”moderna rena relationen” (Giddens 

1992:51 ff.). Den moderna relationen karaktäriseras av en mer förhandlande och analyserande 

syn på vilka vi är och vilka vi väljer att leva tillsammans med, då detta inte längre kan tas för 

givet på grund av traditionella strukturer. Dock menar Giddens att synen på relationen 

fortfarande präglas av rester eller spår från traditionella praktiker och perspektiv. Den 

förändrade synen på människans identitetskonstruktion och synen på relationen kan spåras till 

1800-talets slut och den romantiska eran då ”den romantiska kärlekens ideal” utvecklades. 

Detta synsätt introducerade tanken om identiteten och relationen som ett fortlöpande narrativ 

som behöver konstrueras och reflekteras kring. Däremot menar Giddens att detta synsätt står i 

ett starkt friktionsförhållande till den utveckling som det satt i rörelse. Den romantiska 

kärlekens ideal har inte samma förhandlande och reflekterande syn på könsrollerna som den 

moderna relationen karaktäriseras av. Den romantiska kärleken bygger nämligen på etablerade 

skillnader mellan kvinnligt och manligt och att de tillsammans utgör en fullbordad helhet. 

Trots de traditionsbundna spår och influenser som fortfarande genomsyrar samhället menar 

Giddens att en rad förändringar är märkbara när det kommer till synen på det intima. 

Milstolpar som Giddens betonar i denna utveckling är bland annat kvinnorörelsens aktivitet 

och sexualitetens frikoppling från reproduktionen i och med uppkomsten av preventivmedlet. 

I och med dessa betydande förändringar förlorade många traditionella perspektiv sin relevans 

och sin dominanta position och det skapades även en förutsättning att reflektera kring sådant 

som tidigare setts som självklart. Den heterosexuella relationen, det traditionella giftermålet, 

könsrollerna och synen på intimitet blev något som människan kunde ha en mer förhandlande 

och reflekterande inställning till (Giddens 1992:62). Trots detta präglas samhället och 

människan fortfarande av en traditionell syn på könen, detta är inte minst märkbart i 

medierna. I relation till manliga livsstilsmagasin menar medieforskaren David Gauntlet att 

magasinen har en förvånansvärt snäv syn på den manliga sexualiteten och att den 

heterosexuella relationen fortfarande ses som norm i magasinen (Gauntlet 2008: 189). 
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4. Analys 

 
4.1 Nya män, gamla män och riktiga män 

 

”Vi är pappalediga och groomar oss dagligen med svindyra hudkrämer. Ändå älskar vi 

fortfarande ärkesvin som Hank Moody i tv-serien Californication”(Café 2011/8). Detta citat 

genomsyras av en rad motstridiga narrativ kring maskulinitet, dels en ömsint pappaledig man, 

en utseendefixerad man som ”groomar sig” samt en trotsig man som imponeras av så kallade 

”ärkesvin”. Detta citat är ett exempel som kan belysa hur magasinen genomgående präglas av 

en rad motstridiga influenser som bland annat kan urskiljas i ljuset av Beynons mediala 

narrativ. 

            Dessa narrativ, guider eller som Beynon (2002:98) kallar dem ”scripts” är 

betydelsefulla för vår uppfattning om bland annat genus och identiteten. Beynon menar att 

jämfört med den tidigare relativt fixerade synen på det maskulina genomgick den mediala 

representationen av maskulinitet betydande förändringar under framförallt 1980-talet. Beynon 

talar om ”new man-ism” som skiljde sig markant från den tidigare traditionella synen på 

manlighet som framförallt var sammankopplad men synen på mannen som familjeförsörjare. 

Den mediala representationen av ”den nye mannen” kom att delas in i två huvudspår: den 

ömsinte eller jämlike mannen och den narcissistiske mannen. Som en reaktion på ”New man-

ism” uppkom även ett annat tydligt diskursivt spår inom medierna, nostalgin kring den 

traditionella synen på mannen, Beynon benämner denna som ”nostalgikern”. Slutligen har 

ytterligare en syn på mannen synliggjorts i media, ”the lad” eller grabben, som även han står 

som en antites till den ömsinte ”nye mannen” men som samtidigt vill frigöra sig från bilden 

av den traditionellt snäva synen på manlighet. Beynon menar att dessa spår har kommit att 

glida in i varandra och att de inte bör ses som tydligt avgränsade enheter men att de illustrerar 

både de motsättningar och de gemensamma drag som utgör mediernas mångtydiga bild av 

manlighet (Beynon 2002:119) . 

         Den ömsinte mannen uppkom bland annat i samband med kvinnorörelsens aktivitet 

under 1970-talet och synliggör en ny syn på mannen, nämligen en man som tillåts vara 

känslig och som synliggörs i även den domestiska sfären som tidigare varit förbehållen 

kvinnan (Beynon 2002:100). Detta tema är tydligt i fler av tidningarna men framföral1t i Café 

och King. Café präglas genomgående av en rad motsättande bilder av det maskulina och 

genomsyras av flera av de diskursiva spår som Beynon hänvisar till. Tidningens bildspråk 
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vittnar om ett tydligt ”grabbigt” tema med fokus på snygga tjejer, snabba bilar och våghalsiga 

sportaktiviteter. Trotts detta så återkommer dock en mer ömsint syn på både den manliga 

identiteten och relationer i tidningen. Ett exempel på detta är i ett av Cafés reportage om 

terapi och fobier och i detta fall höjdskräck: ”Du vet hur det börjar. Det börjar med ett 

telefonsamtal. –Terapi! Vi vill göra något om män som går i Terapi! Hojtar en entusiastisk 

Caféredaktör i andra änden” (Café 2012/4). Reportaget problematiserar till stor del synen på 

just manlighet och känslor men vittnar också om att det ses som tabu för män att erkänna sig 

svaga eller rädda: ”Jag är en vit, 30 årig man i världens tryggaste industriland. Jag har ingen 

rationell anledning att vara rädd för någonting” (Café 2012/4). Att just hänvisa till manlighet 

och rationalitet i samma mening hänvisar till myten om mannen som den rationella, som är 

sammankopplad med tankens logik medans det irrationella, såsom känslor som rädsla, är 

kopplat till kroppen och det kvinnliga (Tseëlon 1998:71). 

 

Jag har ingen aning om varför en i övrigt funktionell person som klarar av att deklarera och köra 

bil i 110 km i timmen och spela jämnt med Real på svåraste Fifa-läget inte kan stiga ut på en 

helt vanlig bro utan att få kallsvettiga tvångstankar (Café 2012/4)?! 

 

Reportaget präglas av en rad referenser till klassiska manliga attribut samtidigt som det vittnar 

om en syn på mannen som erkänner sig vara just känslosam, detta kan ses som i linje med hur 

”den nye mannen” karaktäriseras. Även i tidningen King återfinns dessa influenser på ett 

flertal ställen, bland annat i en kort artikel om vad manlighet innebär: ”Man ska älska sig själv 

(men inte vara arrogant), sina vänner och mycket viktigt är att uttrycka känslor och sina 

problem med människor man älskar”(King 2011/2). I artikeln ”mysteriet manlighet” 

problematiseras synen på det manliga, visserligen ur ett modeperspektiv, där det hänvisas till 

att vad som ansetts vara manligt förändrats genom historien: ”Gustav V ägnade sig åt att 

brodera, en syssla vi idag inte uppfattar som särskilt manlig. Livrustkammaren visar kungens 

allra sista, oavslutade broderi” (King 2011/2). 

        Även om många av reportagen i Café och King vid en första anblick kan framstå som 

traditionellt maskulina så uppenbaras en rad motstridiga nyanser vid en närmare granskning 

av tidningarnas material. Ofta behandlas traditionellt maskulina teman och det görs reportage 

med traditionella macho män (ex. Kjell Bergqvist, Per Moberg, Dolph Lundgren etc.) men 

frågorna som tas upp eller den vinkeln som texterna återspeglar vittnar om en större bredd i de 

diskurser som behandlas. I en intervju med skådespelaren Dolph Lundgren vittnar artikelns 

bildspråk om en traditionell syn på manlighet. Flera av bilderna består av närbilder på Dolphs 

ansikte där han med ett bistert ansiktsuttryck kisar in i kameran, att bilderna är tagna i 
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svartvitt bidrar till den hårda och härjade känsla som Dolph som skådespelare representerar. 

Även vid en närmare granskning av intervjuns upplägg och frågor så framgår en rad element 

som kan kopplas till traditionella diskurser kring maskulinitet: ”Stämmer det att du slog 

Stallone så hårt under inspelningarna att han höll på att dö?”(Café 2011/8) Frågor som dessa 

skulle kunna ses som att de reproducerar mytbildningen om att det är manligt att vara 

fascinerad av våld och att en riktig man inte drar sig för fysisk konfrontation. Dock varvas 

frågor som dessa med en rad djupare frågor som går bortom den stereotypa uppfattningen 

kring skådespelaren, bland annat ställs det frågor om Dolphs hårda uppväxt med en 

alkoholiserad pappa och hur detta har kommit att forma hans liv. 

       Efter att ha studerat ett flertal tidningar och deras upplägg framgår det att tidningarnas 

rubriker, bildspråk samt ingresser ofta är de som kan härledas till traditionella 

maskulinitetsdiskurser. Dessa följande exempel är rubriktexter från Café: ”Café sammanför 

miljardmännen Patrick Bach och Christoffer Sundberg för en sanslös sannsaga om armbrott, 

kulsprutor och kaxig kreativitet”. ”Blod, Bildäck och Bårar”(Café 2011/9). Tidningarnas 

brödtext präglas dock av en rad motstridiga diskursiva spår där det ges både en mer varierad 

bild av vad som utgör manlighet samtidigt som de ofta präglas av en ironisk ton som medvetet 

driver med artikelns stereotypa inramning. Inslaget av ironi är något som diskuterats av flera 

samhällsforskare som studerat livsstilsmagasin för män. Jackson et al. (2001:103) menar att 

ironin fungerar som en täckmantel för att dölja de konservativa och sexistiska influenser som 

tidningarna genomsyras av. Gauntlet menar dock att det är en alltför ensidig beskrivning av 

tidningarnas karaktär och att ironin även används för att på ett lättsamt och ej så seriöst sätt 

öppna upp för nya teman kring maskulinitet. Gauntlet menar att tidningarna snarare präglas av 

en osäkerhet inför vad manlighet innebär än att de har en enhetligt bakåtsträvande agenda och 

därmed menar han att ironin kan fungera som en hjälpande hand då man närmar sig 

otraditionellt manliga ämnen (Gauntlet 2008: 180). Detta synsätt, det vill säga att magasinen 

präglas av en osäkerhet, går att urskilja då tidningarna inte domineras av ett tydligt narrativ 

eller tema utan ofta växlar mellan en rad olika diskurser. Detta tydliggörs i bland annat Café 

och King där det återfinns både en trotsig grabbighet, en nostalgiskt heroisk maskulinitet och 

en känslosam syn på mannen och hans relationer. Därtill är det kanske inte så märkligt att 

dessa ”osäkra” influenser präglar tidningarna då det ansetts vara traditionellt kvinnligt att läsa 

livsstilsmagasin eller som Gauntlet uttrycker det: ”Real men didn’t need a magazine to tell 

them how to live” (Gauntlet 2008:167). Ironin blir då ett hjälpmedel att prata om 

otraditionella teman men på ett ej alltför seriöst sätt.   

        Enligt Beynon (2002:108) så uppkom det framförallt två mediala diskurser som tog 
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avstånd ifrån representationen av ”Den nye mannen”. Dessa två diskurser har gemensamt att 

de såg den nye mannen som falsk och uppdiktad och att det fanns ett behov av att skapa en 

mer realistisk bild av mannen i det mediala forumet. Däremot skiljer de sig i hur de 

representerar och ger uttryck för det maskulina. En utav de mediala diskurserna ger uttryck 

för ett nostalgiskt tillbakablickande på en tid då ”män fick vara män”. Denna diskurs uppkom 

som en reaktion mot hur mannen porträtterades som både känslosam och sexualiserad i media 

och menade att mannens maskulinitet gått förlorad på grund av dessa strömningar. Inom 

denna diskurs idealiseras traditionella manliga attribut såsom det heroiska, hårda och stoiska 

vilket beskrivs som en slags antites till den narcissistiska eller ömsinte mannen (Beynon 2002: 

127).  

          Denna diskursiva influens finns tydligt representerad framförallt i tidningen Magasin 

Morberg som kan beskrivas som en tidning med fokus på fritidsaktiviteter såsom jakt och 

matlagning men som även innehåller artiklar som behandlar till exempel mode och inredning. 

Det som gör Magasin Morberg intressant är att den till stor del behandlar ämnen som 

förknippas med den domestiska sfären och som traditionellt sett associerats till kvinnan. I 

tidningen figurerar framförallt artiklar om matlagning och hemmasysslor och med lite eller 

inget fokus på karriär eller offentlighet. Trots detta så är det tydligt vilket diskursivt spår som 

tidningen präglas av då denna tidning än mer än de andra återknyter till en standardiserad 

representation av mannen. I det första numret av Magasin Morberg utgörs en stor del av 

tidningen av ett reportage om fågeljakt. Det framgår att reportaget vill illustrerar vikten av 

traditionella manliga aktiviteter, där männen ger sig ut i naturen för att umgås med varandra. 

”Fågeljakt är dessutom en social jaktform som ger utrymme för små och stora samtal och 

kamratlig jargong under jaktens gång” (Magasin Morberg 2011/1). Att kvinnan är 

utomstående i de ämnen som tidningen behandlar framgår ofta implicit i text och bildspråk 

men detta är även uttalat på en del ställen i texten: ”Jag blev genast ivrig. Inte minst då även 

min frus namn tryckts i bläck på det fina inbjudningskortet” (Morbergs Magasin 2011/1). Det 

framgår att kvinnan ses som en utomstående som egentligen saknar tillträde till en traditionellt 

sätt manlig ritual; jakten finns till för männen och deras utbyte med varandra.  

         Beynon menar att detta narrativ präglas av en syn på mannen som vill tillbaka till 

naturen och som på så sätt kan återkräva sin förlorade maskulinitet. Därtill menar Beynon att 

detta även kommer till uttryck då det hävdas att mannen måste återknyta till det vilda och 

hårda, det som gör honom till man, vilket är ett behov som har överskuggats av mediernas 

representation av den nye mannen (Beynon 2002: 100). Dessa traditionella influenser är något 

som genomsyrar Magasin Morberg i stort och inte minst blir det tydligt vid en granskning av 
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tidningens bildspråk. Exempelvis utgörs omslaget till en av tidningarna utav en bild på Per 

Morberg som stiger upp ur havet likt en havsgud. Han kisar bistert mot solen medans vattnet 

rinner längst hans ansikte, på sig har han snorkel och cyklop och över axeln balanserar han ett 

fiskespjut med dagens fångst (se bilaga: bild 1). Genomgående återfinns kopplingar till 

nostalgiska och traditionella influenser i tidningen och Beynons beskrivning av den 

nostalgiske mannen som vill återknyta till naturen och ta avstånd från den nya bilden av 

manlighet synliggörs på ett flertal ställen i Magasin Morberg. Denna skepsis mot ”den nye 

mannen” blir som tydligast i bland annat ett modereportage i tidningen. I reportaget illustreras 

ett mode kallat ”heritage” som förespråkar en klassisk traditionsenlig stil med fokus på 

funktion framför trend.   

 

Vid sidan om de stora modehusens jakt på ”det senaste” har en ny kultur växt fram. Ett mode 

och en subkultur som premierar arvet framför framtiden, som vill tillbaka till naturen och inte 

till kromade bardiskar. Det här är berättelsen om heritage: kläder att leva i och låta tiden gå 

långsamt i (Magasin Morberg 2011/1). 

 

I citatet ovan är de nostalgiska influenserna tydliga samtidigt som citatet vittnar om en 

skeptisk inställning till samtidens kultur och framförallt bilden av mannen idag. Detta 

förtydligas även av ett citat från samma artikel där Morberg är kritisk till dagens trendfixerade 

kultur: ”hjulen måste börja snurra långsammare”(ibid.). Att gång på gång upprepa att ”saker 

går för fort” och att man skall ”låta tiden gå långsamt” illustrerar tydligt hur Magasin Morberg 

vill ta avstånd från de moderna nyskapande influenserna och hålla kvar vid det gamla. 

        Ytterligare ett medialt narrativ som utvecklades som en reaktion mot bilden av den nya 

mannen uppkom under 90-talet då det skedde en medial upphävning i hur mannen kom att 

representeras. 80-talet dominerades framförallt av en sensuell och kommodifierad bild av 

mannen och det blev allt vanligare att använda sig av traditionellt feminina influenser i det 

mediala bildspråk som porträtterade män. Under 90-talet utvecklades dock en reaktion mot 

hur ”the new man” porträtterats i media och han anklagades på många håll för att vara en stel 

och oäkta illusion uppdiktad av medierna för att gynna kommersiella intressen. ”The new 

lad”, som det reaktionära narrativet kom att kallas, sågs istället som ett friskt uppvaknande där 

det gavs en realistisk bild av hur grabbar faktiskt beter sig och snackar med varandra . Istället 

för att karaktäriseras som politiskt korrekt som ”den ömsinte mannen” eller som en stel 

skyltdocka som ”den narcissistiske mannen” representerade ”the lad” en vanlig grabb som 

väljer att inte ta livet alltför seriöst (Beynon 2002: 109ff). I Café finns det ett antal influenser 

som kan kopplas till detta narrativ och som även utgör en motpol till tidningarnas i övrigt 



14 

 

sensuellt narcissistiska och mer känslosamma teman. I ett antal artiklar i Café uppenbaras det 

ett narrativ i enlighet med ”the new lad”. Bland annat i en artikel som inleds med rubriktexten 

”Kanye West: Det klassiskt stilfulla svinet”. I artikeln hyllas den struliga sångarens livsstil 

och kontroversiella uttalanden som en frisk fläkt i ett annars politiskt korrekt klimat. ”Man 

måste ju bara älska en sån megaloman, särskilt jämte alla lattedrickande hemmafäder till 

rockstjärnor vi dras med i övrigt” (Café 2011/8). Ett annat exempel är följande krönika som 

beskriver fascinationen vid ännu en strulig kändis, Charlie Sheen: 

 

Charlie Sheen är ett ställföreträdande arsle för alla skötsamma, professionella, trofasta män – 

någon som beter sig på ett sätt som man själv varken vill, orkar eller vågar, men som man ändå 

ibland önskar att man kunde göra (oftast när man klär på en krånglande dagisunge 

bävernylonoverallen och för åttahundrade dagen i rad handlar samma grejer på samma Ica på 

väg hem från samma jobb) (Café 2011/8). 

 

I krönikan ovan resoneras det kring varför det existerar en hemlig beundran kring dessa typer 

av män och följande citat illustrerar tydligt influenserna kopplat till det ”grabbiga” narrativet: 

”Ta inte allt så jäkla allvarligt”, kan det vara förklaringen? Jag, på sätt och vis tror jag det” 

(Café 2011/8).  

       Sammantaget följer dock tidningarna den traditionella synen på maskulinitet och detta 

synliggörs genom vad och vem som ges utrymme i tidningarna. Tidningarna lutar sig tillbaka 

på ett övergripande stereotypt ramverk medans man här och var smyger in otraditionella 

teman. De ämnen som behandlas är traditionsenligt maskulina ämnen och de män som 

intervjuas är ruffiga machomän, på så sätt är det en förhållandevis snäv bild av mannen som 

kommer till uttryck om man ser till tidningarnas mest framträdande drag. Här och var framgår 

det en mer nyanserad och komplex bild av det maskulina där normerna ifrågasätts, nya teman 

tas upp och det erbjuds mer variation i de diskurser som behandlas. Däremot är denna 

variation inte utan begränsningar, det är en viss typ av män som figurerar på tidningarnas 

omslag och trots de okonventionella teman som då och då dyker upp så hänvisas det ofta med 

en skämtsam ton till de traditionella normerna som existerar kring mannen. Detta är något 

som även Bethan Benwell uppmärksammat i sin studie av manliga livsstilsmagasin. Benwell 

menar att den skämtsamt ironiska ton som genomsyrar tidningarna förutsätter inte bara en 

kännedom, utan även en resonans, kring rådande normer hos sin läsare. Däremot är ironin i 

sin natur svårdefinierad och flyktig och på så sätt är tidningarnas övergripande budskap och 

mening ofta svårt att fastställa (Benwell 2004: 3-18). Detta är märkbart i samtliga magasin då 

den ironiska tonen både driver med och samtidigt relaterar till etablerade myter kring genus.  
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4.2 Kvinnan och mannen i magasinens blickfång 

 

Efter att ha studerat tidningarnas bildspråk och tillhörande bildtexter uppenbarades vissa 

skillnader i hur män och kvinnor porträtteras och även variationer i hur män porträtteras i de 

olika magasinen. I tidningen Café uppenbaras det att bildspråket, när det kommer till män och 

kvinnor, skiljer sig åt på flera plan, dels i hur de porträtteras men även vem som porträtteras. 

Männen som figurerar i Café är ofta kända på grund av sitt yrke, det vill säga sin prestation i 

den offentliga sfären. Däremot är det en viss typ av kända män som dyker upp på tidningarnas 

omslag och i reportagen, oftast tuffa sportstjärnor, macho skådespelare eller struliga musiker. 

Kvinnorna som figurerar i Café har ofta en mer anonym karaktär, ofta är de fotomodeller, 

mindre kända skådespelerskor och flickvänner till kända sportstjärnor. Skillnaden i hur könen 

porträtteras tydliggörs bland annat i ett återkommande inslag i Café vid namn ”Håll koll på!” 

eller ”Först!” vilket består av ett bilduppslag där en kvinna som anses vara aktuell just nu 

porträtteras. Det som är intressant med detta inslag är att det i stort består av en bild som tar 

upptar tidningssidan med en liten textruta nere i hörnet som förklarar hur kvinnan är aktuell 

just nu. Inslagets tonvikt ligger därmed i bilden på kvinnan och att utveckla vem hon är och 

vad hon gör framstår som mindre viktigt (se bilaga: bild 2). 

        Att kvinnan figurerar på ett visst sätt och i princip enbart i bildspråket i Café kan 

relateras till Efrat Tseëlons (1998:111) teori kring att kvinnan traditionellt sätt varit den som 

betraktats medans mannen är den som betraktar. Kvinnans framgång står i relation till hur hon 

presenterar sitt yttre och hur hon genom sitt utseende gör sig synlig som ett ”spektakel” inför 

sin omgivning. Tanken om kvinnan som ”spektakel” kan urskiljas i både text och bildspråket i 

Café, inte minst i de reportage som återfinns om olika kvinnor. 

 

Det är veckorna före riksdagsvalet och kaos råder på Östermalmstorg i Stockholm, en 
kristdemokrat försöker förgäves göra sig hörd i sin raspiga megafon. Ändå verkar ingen som 

passerar bry sig om något annat än Ambra Bolin. Mitt i allt oväsen står hon, en av Sveriges och 

agenturen Mikas mest profilstarka fotomodeller, helt tyst men ändå i centrum för allas blickar. 

Klädd i höga svarta stövlar, svart minikjol i spandex, svart skepparmössa nedtryckt över det 

korpsvarta håret (Café 2006/11). 
 

”Helt tyst men ändå i centrum för allas blickar”, detta illustrerar tydligt hur kvinnan intar 

rollen som passivt betraktad medan omgivningen agerar publik. Det framstår som självklart 

att ”världen stannar upp” och det kommande riksdagsvalet blir oviktigt då en vacker kvinna 

äntrar synfältet. Ännu ett utdrag från Cafés ”Håll koll på!” hänvisar till att vikten de i 

reportage som porträtterar kvinnor framförallt bottnar i kvinnans förmåga att dra till sig den 

betraktande blicken: 
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Naken, kontroversiell och omöjlig att slita ögonen ifrån – Dressmanns kalsongkampanj var 

höstens stora snackis. I den kvinnliga huvudrollen: svenska supermodellen Camilla Thorsson, 

som för Cafés Daniel Kjellsson berättar om pengarna, lyxlivet i New York och varför hon älskar 

att se vuxna män slåss (Café 2006/7). 
 

Denna bildtext ackompanjeras av ett flertal lättklädda bilder på modellen Camilla Thorsson då 

hon porträtteras iklädd en spetsbh och butiken Dressmans kalsonger. Den lite annorlunda 

reklamkampanjen som uppmärksammas i Café kan på flera plan relateras till Tseëlons 

resonemang om hur kvinnan ses som ett spektakel som visas upp inför en betraktande publik. 

Citatet ”omöjlig att slita ögonen ifrån” illustrerar tydligt att kvinnan på bilden är avklädd för 

en manligt betraktade blick. Därtill är det intressant att det är en kvinnlig fotomodell som gör 

reklam för och poserar i herrunderkläder. Kan det vara så att det uppfattas som så pass 

naturligt att kvinnan är den passivt betraktade och att mannen är den som betraktar att det 

känns mer självklart att ha en sensualiserad kvinna som poserar i underkläder för män än 

tvärtom? Denna kampanj vittnar tydligt om att det med andra ord känns onaturligt för män att 

betrakta andra män och att rollen av betraktare och betraktad vittnar om myter kring vad som 

anses vara naturligt och onaturligt för män respektive kvinnor. 

          Uppfattningen om vad som är maskulint definieras i relation till vad det inte är, det vill 

säga det feminina. Utan detta andra förlorar det maskulina, så som det traditionellt uppfattats, 

sin mening och sitt innehåll. Kontrasterna mellan hur manligt och kvinnligt porträtteras 

befäster de konnotationer kring genus som finns etablerade i vår kultur och segmenterar 

uppfattningen om att det som är kvinnligt kan under inga omständigheter uppfattas som 

manligt (Steinman 1992: 201ff). Det manliga och kvinnliga har beskrivits som varandras 

antiteser genom historien vilket även har befäst synen på könen som biologiskt betingade. 

Kvinnan har traditionellt sätt uppfattats som det problematiska och avvikande könet, det som 

behöver kontrolleras, formas och övervakas. I konst och kultur kan kvinnans problematik 

bland annat uppenbaras i hur hon genom historien har illustrerats och formats av män. Detta 

beskriver Lynda Nead när hon talar om begreppet ”Female Nude”, där hon beskriver hur 

mannen genom historien har reglerat och format hur kvinnan kommit till uttryck i det 

kulturella bildspråket på grund av hennes naturliga tillkortakommanden. Nead drar paralleller 

till dagens moderna bildspråk och menar att det estetiska register som avgör vad som anses 

vara önskvärt kontra oacceptabelt är snävt när det kommer till hur kvinnan porträtteras (Nead 

1992:33).                  

         För att illustrera de kontraster som uppenbaras i bildspråket av mannen och kvinnan och 

hur detta befäster myter kring mannen som betraktare och maskulinitetsdiskurser i övrigt kan 
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man se till två reportage i Café som båda porträtterar någon form av sensualism och nakenhet, 

i det ena figurerar en kvinna i det andra en man. Mannen porträtteras på förstasidan till 

reportaget som barbröstad, med kroppen i en stående aktiv position, som att han var på väg att 

rusa rakt mot kameran. Blicken är fokuserad, fast och beslutsam och hans pose och uttryck 

kan liknas vid en soldat redo att bege sig ut i krig. Trots att mannen porträtteras som 

barbröstad dras läsarens blick till mannens ansikte som bär på både en blåtira över höger öga 

och ett begynnande näsblod, detta skapar konnotationer som för tanken till filmer som till 

exempel Fight Club. Mannens mun är öppen, som att han ropar på någon, exempelvis 

fotografen som han intensivt spänner blicken i. Detta förmedlar en känsla av aktivitet och han 

illustreras som allt annat än ett passivt objekt (se bilaga: bild 3).  

        Clay Steinman menar att när män äntrar traditionellt sätt feminina forum, som 

exempelvis det voyeuristiska blickfånget, så riskerar konstruktionen av det maskulina att 

raseras. Steinman talar om ”rädslan för det feminina” och menar att när män sensualiseras så 

måste de feminina influenserna avvärjas så att det maskulina kan vara intakt. Steinman menar 

även att för att minimera risktagandet och för att stärka bilden av det maskulina så används 

ofta olika typer av anledningar till varför mannen äntrat rollen som betraktad, samt att han 

äntrat den på andra villkor och under andra omständigheter än kvinnan. För att undvika  de 

feminina influenserna är det viktigt att mannen inte porträtteras som ett passivt objekt och 

istället avbildas han ofta med tonvikt på till exempel en muskulös maskinliknande kropp eller 

med skäggväxt så att det maskulina betonas och det feminina avvärjs. Avslutningsvis menar 

Steinman att den heterosexuella maskuliniteten ständigt behöver försäkras om att den är 

väsentligt annorlunda än det feminina och det homosexuella (Steinman 1992: 202ff). Även 

Beynon talar om problematiken kring mannen som sensualiserad. Han tar bland annat upp 

tidningen ”Mens Health Magazine” som ofta porträtterar en barbröstad muskulös man på 

tidningsomslaget, då tidningen framförallt handlar om träning och hälsa. För att konceptet av 

”män som betraktar män” skall tillåtas inom ramarna för det heterosexuellt maskulina krävs 

det dock att man navigerar runt de risker som bland annat de feminina och homosexuella 

konnotationerna utgör. Bland annat synliggörs detta genom att män i ”Mens Health 

Magazine” oftast porträtteras med endast överkroppen bar. Därtill är den geografiska 

placeringen även essentiell då dessa barbröstade män ofta porträtteras utomhus, så att de har 

en godtagbar anledning till att vara avklädda då detta skapar associationer till hälsosamt 

manliga utomhusaktiviteter (Beynon 2002: 126). 

       Denna typ av risk-navigering är tydlig även i det avklädda manliga reportaget i Café. 

Mannen som porträtteras är Kalmar FF's lagkapten Henrik Rydström, han är med andra ord 
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fotbollsspelare och har därmed en godtagbar anledning att vara avklädd. Kanske har han 

precis kämpat sig igenom ett träningspass, eller så kommer han direkt från matchen, dessa 

associationsdragningar förstärks då hans ansikte bär på skrubbsår och blåmärken. Nästa 

bilduppslag i reportaget porträtterar återigen mannen som barbröstad men iklädd 

kritstrecksrandiga kostymbyxor med tillhörande hängslen. Detta skapar associationer till 

arbetslivet, till kontoret och till mytbildningen om mannen som familjeförsörjare. Det som 

dessutom tydliggörs är att mannen porträtteras med influenser från den offentliga sfären som 

representerar aktivitet inte passivitet, på så sätt undgår han att porträtteras som ett passivt 

objekt som är i kontroll av betraktaren. 

          I det andra reportaget porträtteras en kvinna med långt blont rufsigt hår som är iklädd 

svarta stay-ups, svarta spetsunderkläder och ett löst sittande vitt linne (se bilaga: bild 4).  

Kvinnan figurerar inte ensam i bilduppslaget utan hon ligger i knät på en man som ser ut att 

betrakta henne. Mannen har dessutom ett fast grepp runt hennes linne och exponerar på så sätt 

kvinnans svarta spetsunderkläder. De detaljerade spetsunderkläderna som exponeras medför 

associationer till sovrummet och till hemmets privata sfär. Mannen är iklädd svart kostym och 

en vit skjorta och ser därmed proper och välklädd ut, vilket återigen skapar konnotationer till 

offentlighetens värld. Det framstår som självklart att den avklädda kvinnan är fokus för 

bilduppslaget, mannen porträtteras som anonym då halva hans ansikte dessutom är bortklippt 

ur bilden. Däremot kan man fråga sig, varför finns mannen med på bilden, vad är hans roll i 

det här scenariot? Kvinnan ligger i hans knä och han håller dessutom fast henne genom att 

greppa hennes kläder. Bildens sensuella influenser är uppenbara men det som är intressant är 

den maktrelation som bilden hänvisar till. Bilden porträtterar inte två halvt avklädda personer 

som betraktar varandra utan bilden visar en passiv halvt avklädd kvinna och en betraktande 

påklädd man.  I enlighet med Tseëlon och Neads tankar så kan man se det som att kvinnan 

därmed är avklädd för att behaga mannen och för att söka hans blick medans mannen 

inspekterar kvinnan som ligger i hans knä, för att antingen godta eller förkasta henne. 

         Magasinens bildspråk vittnar sammantaget om en relativt standardiserad bild av mannen 

och kvinnan, särskilt om man ser till magasinens reportage och omslag. Däremot hävdas det 

att uppkomsten av livsstilsmagasin för män har öppnat upp för en mer flytande modern syn på 

det maskulina uttrycket. Gauntlet och Jackson et al. är överens om att dessa tidningar, till viss 

del, har skapat ett bredare spektrum för vad som anses vara manligt eller maskulint. Beynon 

är även inne på detta spår då han menar att de cirkulerar fler mediala diskurser kring 

maskulinitet nu än någonsin tidigare. Beynon benämner den sensualiserade bilden av det 

manliga som ”narcissisten” och menar att detta mediala narrativ fick sitt genomslag under 
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1980-talets ökade kommersialisering. Han menar även att den kommersialiserade bilden av 

mannen skapade en större acceptans kring sensualiserade män i olika former av media men 

trots detta menas det att detta narrativ framförallt förpassades till modereportage och 

reklamkampanjer (Beynon 2002: 102 ff). I enlighet med Beynons resonemang finns den 

narcissistiske mannen framförallt representerad i tidningarnas modereportage. Den 

sensualiserade mannen återfinns framförallt i tidningen ”King Magazine” som är ett renodlat 

stilmagasin där modellerna har ett mer feminint eller androgynt uttryck än i de övriga 

tidningarna. Däremot är det ett mer standardiserat uttryck för maskulinitet som dominerar 

tidningarnas bildspråk även i modemagasinet King. Detta tydliggörs bland annat i Kings 

återkommande inslag ”Ikon”. I detta kortfattade bildreportage hyllas olika stilmedvetna män 

genom tiderna och de beskrivs som tidlösa förebilder för män att se upp till och inspireras av. 

Dessa män ger snarare uttryck för den traditionella synen på maskulinitet än ett experimentellt 

uttryck som den ”narcissistiske” nye mannen representerar.  

 

I Scarface kan vi inte annat än älska killen som mördar, överlever en motorsågsattack, dödar sin 

chef, snortar kola som om det vore luft och tar livet av sin bästa vän samtidigt som han levererar 

stiltips efter stiltips (King 2011/11). 

 

I ikon figurerar bland annat Al Pacino som medverkat i bland annat Scarface, Clint Eastwood, 

Sean Connery och Marlon Brando. De män som tidningen rekommenderar som inspirerande 

förebilder är därmed inte de sensualiserade modellerna i modereportagen utan oftast de mer 

ruffiga macho-skådespelarna. Däremot kan man se det som att det faktum att de sensuella och 

traditionellt omaskulina modellerna figurerar i tidningarna överhuvudtaget vittnar om en ökad 

bredd i hur maskuliniteten kommer till uttryck. 

          Det traditionella diskursiva uttrycket är märkbart i även de övriga tidningarna och det är 

framförallt en standardiserad manlighet som porträtteras i tidningarnas bildspråk. I relation till 

detta är det även intressant att studera de förklarande bildtexter som ofta står intill bilderna i 

reportagen. Semiotikern Roland Barthes menar att det är intressant att studera relationen 

mellan text och bild, något han kallar förankring. Barthes menar att bildspråket kan ha ett mer 

eller mindre öppet uttryck men att det kan få sin innebörd och mening begränsat av den 

språkliga texten. Detta kan även fungera igenom att bilden förankrar textens mening likväl 

som texten kan förankra och fixera bildens (Barthes 1976: 38). Relationen mellan text och 

bild är intressant att studera när det kommer till tidningarnas diskursiva struktur, då de 

konnotationer kring manlighet som återfinns i både tidningarnas text och bildspråk kan ses 

som att de ackompanjerar varandra. Denna förankring kan bland annat synliggöras i ett av 
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Cafés reportage som behandlar Harrison Fords senaste actionfilm ”Cowboys vs. Aliens”. 

Bildspråket utgörs av en närbild på en härjad Harrison Ford, fårorna i hans ansikte syns 

tydligt under den slitna cowboyhatten och hans kläder är dammiga. Bilden ackompanjeras av 

bildtexten: ”När krutröken lagt sig står bara Harrison Ford kvar. Sammanbiten, bredbent och 

med tummen innanför byxlinningen. Livet som åldrad senior har aldrig sett lika coolt ut” 

(Café 2011/8). Ett flertal av tidningarnas reportage och omslag porträtterar ofta en viss typ av 

män på ett visst sätt. Ofta representerar männen en råbarkad maskulinitet vilket förtydligas 

genom att de ofta porträtteras i närbilder med fokus på ansiktets karaktär och uttryck. Även i 

King, som jämförelsevis representerar ett mer experimentellt uttryck för det manliga, är det de 

råbarkade machomännen som dominerar på tidningens omslag. Kings omslag utgörs i princip 

uteslutande av bilder med fokus på ansikte och överkropp på olika kända och aktuella män. 

Ofta skymtar en kostym eller ytterrock i bildens nederkant, men bildens fokus ligger dock på 

männens ansikten. Ett flertal omslagsbilder har gemensamt att de förstärkt männens 

ansiktsdrag och linjer med hjälp av skuggor och ljussättning vilket skapar ett dramatiskt och 

hårt intryck (se bilaga: bild 5). I enlighet med Beynons teori så förpassas de sensualiserade 

männen till tidningens modeinslag och de återfinns inte på tidningarnas omslag eller i något 

av reportagen.  

        De hårdföra männen porträtteras ofta i även tidningen Magasin Morberg. Tidningens 

omslag och reportage utgörs av närbilder på Morberg själv där han med ett bistert och nästan 

aggressivt uttryck spänner blicken i kameran. Därtill är det en hårdare maskulinitet som 

porträtteras även i ett av Magasin Morbergs modereportage. Modellen i modereportaget har 

visserligen ett ”mjukare” utseende än de övriga männen i tidningen. Fortfarande porträtteras 

modellen dock som hård och klassiskt heroisk då han är iklädd militärliknande kläder och 

hans ansikte har gets ett hårt uttryck med hjälp av ljussättning och skuggor. ”En grön hårt 

stickad tröja från den brittiske designern Nigel Cabourn, perfekt att bära under en ubåtstur 

under 2:a världskriget” (Magasin Morberg 2011/1) Enligt Barthes tankesätt kan man även se 

det som att bildtexterna i modereportaget förankrar det övergripande budskapet. Reportaget 

vittnar om tanken kring att riktiga män intresserar sig för funktionella kläder som kommer till 

användning under klassiskt manliga aktiviteter. Därtill förankras myten om mannen som 

heroisk och hård. Reportagets traditionella inramning vittnar om vikten av att avvärja de 

feminina influenserna i det traditionellt sätt feminina forum som modereportaget utgör.   

        De övergripande skillnaderna som uppenbaras i hur mannen och kvinnan porträtteras i 

tidningarnas bildspråk kan kopplas till Tseëlon och Neads resonemang kring hur kvinnan 

iscensatts och porträtterats genom historien. Nead menar att kvinnan och kvinnokroppen setts 
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som det problematiska och okontrollerbara ”andra” som med hjälp av snäva estetiska 

riktlinjer kan hållas under kontroll. Det som inte ryms inom mallen för det estetiskt 

accepterbara har traditionellt sätt uppfattats som ”smaklöst” eller ”obscent”. På grund av att 

kvinnans utseende har pressats in i denna snäva estetiska mall så finns det ett mycket 

begränsat utrymme för mångfald när det kommer till hennes visuella uttryck, detta gäller 

såväl ålder, etnicitet, kroppsform och fysiska attribut i övrigt (Nead 1992:33). Detta 

resonemang kan härledas till tidningarnas representation av kvinnan och mannen då det 

uppenbaras att det finns ett förhållandevis snävt spektrum för hur kvinnan porträtteras i 

tidningarna. Det är i princip uteslutande unga, smala, modell-liknande kvinnor som figurerar i 

samtliga tidningar och många utav dem illustreras och beskrivs enbart i relation till sin 

skönhet. ”Håll koll på-flickorna” i Café är ett tydligt exempel på detta där framförallt 

modeller, vackra flickvänner till sportstjärnor och en och annan skådespelerska ges utrymme i 

ett avklätt reportage. När det kommer till det manliga estetiska uttrycket så existerar en större 

bredd i hur männen porträtteras. Dels verkar de inte behöva leva upp till samma idealiserade 

fantasi som Tseëlon beskriver, där kvinnan ofta representerar en tidlös mask av oföränderlig 

skönhet. När det kommer till hur männen porträtteras framhävs istället sådant som skulle 

uppfattas som tabu inom ramarna för det kvinnliga uttrycket. Dels porträtteras ett flertal av 

männen med fokus på åldrande; de illustreras som härjade och som att de har levt. Som 

tidigare nämnt så synliggörs detta med hjälp av ljussättning och skuggor och männen framstår 

som hårda och livserfarna, vilket uppfattas som något positivt och eftersträvansvärt: 

 

På samma tema tycker jag att silverräven Jeff ”The Dude” Bridges är världens snyggaste man. 

Det finns något oerhört attraktivt med att ha de hårda åren bakom sig och ett ansikte som 

berättar om dem (Café 2010/12). 

 

I kontrast till detta så porträtteras kvinnorna som att de är fastfrusna i en evigt ofördärvad 

ungdom. Levnadsspåren som framhävs hos männen finns inte representerat i det kvinnliga 

bildspråket, istället illustreras de i form av perfekta linjer och släta kroppar utan några 

gränsöverskridande skavanker eller svagheter. Även texten förankrar de skillnader som 

uppenbaras i porträtteringen av kvinnan och mannen. Kvinnorna hyllas ofta för sin skönhet, 

som ofta framstår som en av deras viktigaste egenskaper. När det däremot kommer till 

männen så framstår deras utseende inte som en central fråga i de tillhörande bildtexterna. 

Detta skulle kunna ses som att det hänvisar till myten om kvinnan som den iscensatt 

betraktade, som tillskrivs sitt värde i relation till sin skönhet, medans mannen i relation till 

kvinnan eller ”den andra” undkommer dessa estetiska krav. 
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4.3 Magasinens manliga relationer 
 

Killar tycker om tjejer som ser lite fnaskiga ut. De vill helst ha en tjej som kan vara det, men 

bara hemma och bara med mig och så ska man gifta sig med henne. Tjejer, de blir kåta på 

hunken, han som är största hannen i flocken (Café 2009/3). 

 

Tidningarnas textmaterial uppenbarar att det råder vissa föreställningar om hur olika typer av 

relationer kan se ut samt hur intimitet, attraktion, sexualitet och kärlek bör definieras. 

Beskrivningar av såväl vänskapsrelationer som romantiska förhållanden vittnar om etablerade 

synsätt på hur män och kvinnor förväntas förhålla sig till och ge uttryck för intimitet. Ovan är 

ett citat från en intervju med skådespelaren Per Morberg i tidningen Café där det diskuteras 

vad som attraherar det motsatta könet vilket hänvisar till en traditionell syn på relationen och 

på hur män och kvinnor förväntas bete sig gentemot varandra. En attraktiv och eftertraktad 

man beskrivs som ”han som är största hannen i flocken”, därtill beskrivs det att den attraktiva 

kvinnan skall hållas i säkert förvar i som gift i hemmet. Citatet hänvisar till att attraktionen 

mellan en man och en kvinna grundas på de skillnader som det traditionellt sett manliga och 

kvinnliga representerar, det vill säga att myten om könen är förutsättningen för att attraktionen 

skall uppstå. 

         Tidningarnas syn på relationer präglas av en rad motstridiga synsätt, dels en mer 

modern, öppen och reflekterande syn på hur relationer kan se ut men samtidigt genomsyras 

mycket av textmaterialet av en traditionell syn på sexualitet och mannen samt kvinnans roll i 

en relation. Detta kan relateras till Anthony Giddens (1992:51) teori kring att synen på 

relationen håller på att förändras. Dels präglas relationen fortfarande en rad traditionella spår 

och praktiker samtidigt som en mer modern reflexiv syn på relationen håller på att utvecklas. 

Båda dessa influenser återfinns i tidningsmaterialet vilket skapar en motstridig bild av hur 

mannen förhåller sig till det intima. Den eftertraktade mannen beskrivs upprepande gånger 

som traditionellt maskulin i tidningarna, detta blir särskilt tydligt när det kommer till de tips 

och råd som tidningarna erbjuder när det kommer till hur män bör bete sig för att framstå som 

attraktiva: 

Hör vi en mörk raspig röst förknippar vi den omedvetet med stora doser testosteron och stora 

doser testosteron förknippar vi med virila karlakarlar. Och virila karlakarlar får alltid ligga, 

fråga bara Mikael Persbrandt. Visst, alla är inte födda med basröst, men du kan i alla fall försöka 

få bort det pipigaste i stämbanden (Café 2010/2). 

 

I artikeln ”10 sätt till mer sex” så ges handfasta råd för hur mannen skall öka sina chanser att 

få omkull fler kvinnor. Råd som ”brösta upp dig” och ”bete dig ointresserat” vittnar om en syn 

på mannen som en kallhjärtad Casanova. Citat som ”Virila karlakarlar, som Persbrandt, får 

alltid ligga” skapar en bild av att kvinnor vill ha och förväntar sig att män beter sig enligt 
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rådande normer och befäster bilden av mannen som kvinnans antites. När mannen beskrivs i 

relation till intimitet görs det med en ironisk ton som vittnar om synen på att ”riktiga” män 

inte förhåller sig till känslor. Därtill beskrivs kvinnan i många fall som en hopplös romantiker 

som mannen måste lära sig förstå för att kunna förföra henne. Detta traditionspräglade synsätt 

kan kopplas till det som Giddens kallar för ”den romantiska kärlekens ideal”. Detta synsätt 

bygger på den romantiserade bilden av de traditionellt maskulina och feminina attributen och 

att det är dessa attribut som leder till attraktion. Detta perspektiv reproducerade även bilden av 

mannen som frånkopplad från den intima sfären, män sågs som experter på kärlek endast i 

bemärkelsen av att förföra medans kvinnan illustrerades som drömmande och känslopräglad 

(Giddens 1992: 60ff). Den romantiserade bilden av mannen och kvinnan finns representerad 

på flertal ställen i tidningarna där det hänvisas till mannen och kvinnan som åtskilda när det 

kommer till hur de uppfattar intimitet och känslor. Detta illustreras tydligt i ännu ett tips i 

förförelsens konst under rubriken ”Våga vara cheesy”: 

 

Kvinnor är suckers för romantik, så är det bara. Hon kan säga att hon är en modern kvinna, 

ultrafeminist eller bara blasé hur mycket hon vill. Överraskar du med någonting du vet att hon 

genuint uppskattar- och lite cheesy romantik på det (picknick, skumpa, blommor)- så funkar det. 

Oavsett om du är full av kärlek eller för att du just läst det här (Café 2010/2). 
 

Citatet ovan utgår ifrån att män inte egentligen är intresserade av någon ”cheesy” eller fånig 

romantik, men kvinnor är det definitivt och säger de något annat så ljuger de antagligen. Om 

män äntrar den intima eller romantiska sfären gör det de enbart för att förföra och det finns på 

sätt inget utrymme för mannen att visa sig känslomässigt sårbar eller engagerad. Dessa 

traditionella diskursiva mönster motsätter sig synen på den moderna reflexiva relationen som 

utgår från att relationen och intimiteten endast kan utvecklas om båda parterna öppnar upp sig 

känslomässigt inför varandra (Giddens 1992: 61). På ett övergripande plan håller tidningarna 

fast vid en mer traditionell syn på mannen i relationen men då och då återfinns en mer reflexiv 

modern syn, då även mannen erkänns som en känslomässig individ. Detta synliggörs bland 

annat i en recension av filmen ”Jane Eyre”: 

 

Men vad händer om man inte känner sig så tuff då? Om man tvärtom är deppig och svag och 

den ende som accepterar en är den underliga guvernanten Jane Eyre, vad händer då? Det händer 

kraftfulla grejer när två människor verkligen ser varandra och om det berättar Jane Eyre 

vackrare och mer effektivt än någon modern kärlekshistoria eller självrättfärdig debattartikel 

(Café 2011/8). 

 

Utdraget från tidningen vittnar om en bild på relationen och könsrollerna som sätter sig över 

de etablerade mytbildningarna kring mannen och kvinnan. Dels tillåts mannen vara fascinerad 
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av kärlek och intimitet vilket illustreras tydligt av beskrivningen ”det händer kraftfulla grejer 

när två människor verkligen ser varandra” och han beskrivs inte enbart som förföraren som 

endast intresserar sig för den sexuella erövringen. Även en artikel i magasinet King 

porträtterar, om än något ironiskt, mannen som känslosam då den beskriver hur Kings 

modechef knyter an till en annan man på grund av dennes musiksmak: 

 

Detta utvecklas i sin tur rätt snart till en lätt euforisk form av manlig vänskap/kärlek när vi båda 

upptäcker att den andre älskar Bonnie ”Prince” Billy och Bon Iver..Denna crossfire av ömhet 

och ömsesidig respekt får min syster att sucka ”jag väntar utanför”. Den som inte hört Bon Ivers 

debutalbum ”For Emma, forever ago” kan ta ledigt i några dagar, barrikera sig i en nedsläckt 

lägenhet, lyssna på skivan och gråta hjärtat ur sig (King 2008/6) 

 

På flera plan vittnar tidningarna om en krock mellan olika diskursiva mönster; dels en mer 

modern syn på hur mannen kan bete sig i relationen samt spår från mer traditionella synsätt. 

Däremot är de traditionella mönstren mer ihållande vilket även ramas in och befästs av 

tidningarnas bildspråk och val av teman. I tidningen Café beskrivs huvudsakligen mannen, i 

förhållande till relationer, som sexintresserad och kvinnan ses som det obegripliga ”andra” 

som mannen måste försöka avkoda för att lyckas förföra henne. Exempelvis illustreras detta 

ofta med stereotypa artikelrubriker och tillhörande ingresser såsom ”Så fångar du en 

tiopoängare” eller ”Bli en tjejmagnet”. Detta är något som även har uppmärksammats av 

Jackson et al. i sin studie av livsstilsmagasin för män.  De menar att relationsråden som 

tidningarna erbjuder delvis vittnar om en nervositet kring konstruktionen av det maskulina, 

vilket i sin tur tyder på ett mer reflexivt ifrågasättande av något som tidigare setts som 

självklart. Däremot menar de att tidningarna tenderar att anamma ett traditionellt 

förhållningssätt till relationsfrågor, där skillnaderna mellan könen ofta befästs istället för att 

upplösas. Istället för att öppna upp och ifrågasätta de etablerade normerna så tenderar de 

istället att ha ett instrumentellt synsätt på hur det motsatta könet bör förstås, där tidningarnas 

råd och tips kan liknas vid en manual för hur männen på bästa sätt skall kunna förhålla sig till 

och framförallt förföra det motsatta könet (Jackson et al. 2001:89). Däremot hävdar andra 

samhällsforskare, exempelvis David Gauntlet, att denna typ av tips, råd och självhjälp tyder 

på en ökad samhällelig reflexvitet där det har utvecklats ett mer öppet förhållningssätt till att 

diskutera och reflektera kring sex (Gauntlet 2008:117). I enlighet med Gauntlet kan man se 

det som att det faktum att vissa typer av otraditionella influenser dyker upp i tidningarna tyder 

på en förändring i synen på mannen och hans relationer. Exempelvis kan förekomsten av 

sextips och relationsråd ses som en otraditionell influens då det tidigare ofta antagits att män 

vet hur de skall förföra kvinnor samt att det är tabu för män att vilja diskutera frågor kopplat 
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till intimitet överhuvudtaget. Däremot framgår det, efter att ha studerat tidningarnas innehåll, 

att de råd och tips som tidningarna tillhandahåller ofta präglas av traditionella diskurser där 

kvinnan beskrivs som ”bytet” och mannen som förföraren eller kvinnojägaren. Få tips och råd 

behandlar frågor som känslor eller relationsproblem och sällan framställs mannen som en 

känslomässig individ istället för enbart som en slug Casanova. De influenser som utmanar de 

traditionella diskursiva strukturerna återfinns sällan i texter som direkt behandlar sex och 

relationer utan oftast återfinns de i en och annan problematiserande krönika eller på mer 

neutral mark som exempelvis i den tidigare nämnda filmrecensionen eller i den citerade 

artikeln om musik. 

       Tidningen Café porträtterar genomgående mannen som den sexintresserade förföraren, 

vilket även förtydligas av tidningens bildspråk som ger uttryck för mannen som tuff och 

macho medan kvinnan framställs som objektet för mannens fantasi. De frågor som diskuteras 

som rör intimitet är i princip uteslutande frågor som berör det sexuella och mannens 

färdigheter i att förföra kvinnan. Detta tydliggörs inte minst i de många ”raggningstips” som 

tidningen erbjuder men även i krönikor och intervjuer med olika män. I krönikan ”livet börjar 

vid 38”, som handlar om ålder och manlig attraktionskraft, uppenbaras återigen detta synsätt. 

I krönikan skildras och intervjuas två medelålders män som beskrivs som sexuellt 

framgångsrika och som intygar att deras ålder inte utgör ett problem när det kommer till att 

förföra kvinnor: 

 

Jag håller med, säger Sammy. Jag har alltid varit lite av en loser när det kommer till tillfälliga 

förbindelser, men nu verkar det plötsligt som om den tillgängliga poolen inkluderar oerhört 

många olika sorters kvinnor. Alla kvinnor, från Amy Diamond till Lill-Babs, är potentiella byten 

som bara väntar på att bli nerlagda av Sammymannen (Café 2011/3). 

 

Det betyder bara att någonstans efter 35 men innan 40 finns den tidpunkt då en man, om han 

sköter sina kort rätt, kan dejta fler fascinerande kvinnotyper än vid något annat tillfälle i sitt liv. 

Äntligen en fördel med att bli äldre, säger Axel (Ibid.). 

 

I krönikan beskriver männen sin ålder som ”en ljuv tid i livet då man kan välja och vraka 

bland kvinnor som aldrig förr”(ibid.). De båda männen beskrivs som två vana kvinnokarlar 

som andra män kan se upp till och inspireras av, detta illustreras inte minst av att de beskriver 

hur man skall gå tillväga för att bli lika framgångsrik bland kvinnor som de själva är. Att 

mannen enbart är expert på kärlek i rollen som förföraren är något som sociologen Anthony 

Giddens även tar upp. Giddens menar att ju mer de moderna förändringarna upplöser 

samhällets traditionsbundna struktur desto mer orolig, bräcklig och tvångsmässig blir den 
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manliga sexualiteten. Det tvångsmässiga beteendet kan ses som ett trevande försök till att 

återknyta till en, på ytan, mer stabil bild av den manliga sexualiteten. Då tidningarna skriver 

om intimitet fokuserar de huvudsakligen på skickligheten i att förföra och beskriver olika 

kända män i en beundrande ton som ”riktiga kvinnokarlar”. Samtidigt bekräftas myten om 

mannen som inte kan återknyta till sina känslor och visa sig sårbar. Den moderna relationen 

och kärleken karaktäriseras av att den inte särskiljer sex från intimitet utan det intima är 

ständigt närvarande även i den sexuella sfären. Osäkerheten inför dessa omdefinieringar av 

intimiteten är något som kvinnojägarens beteende just bekräftar (Giddens 1992:103 ff.). 

Enligt Giddens teori kan tidningarnas återkommande bild av mannen som ”förförare” och 

kvinnan som ”bytet” ses som en slags nervös reaktion på de förändringar som samhället 

genomgår när det kommer till intimitet, kärlek och sex. Samt att de kraven som ställs i och 

med utvecklingen av den moderna rena intimiteten uppenbarar en problematik kring mannen 

och hans förhållande till just känslor och intimitet. 

        Den tidning som porträtterar en mer mångsidig bild av mannen i förhållande till 

relationer är King Magazine som i huvudsak behandlar ämnen så som skönhet och mode. Till 

skillnad från Café som i princip uteslutande ger uttryck för den sexfixerade kvinnojägaren så 

porträtteras i King en manlighet som inte illustrerar samma tvångsmässiga fixering vid sex. 

Detta illustreras bland annat i en kritisk artikel kring reklamkampanjer då bland annat 

öppningskampanjen till en ny underklädesbutik för kvinnor kritiseras för att vara för 

sexfixerat: 

Sex är kul att ha, men som provocerande försäljningsargument börjar det bli tröttsamt. Vad syftar 

vi på? Jo för det första att Agent Provocateurs butiksöppning igår bjöd på modeller som i 

företagets underkläder poserade med piskor och åmade sig i en säng (King 2007/11). 

 

Artikeln ovan ifrågasätter myten om mannen som ständigt sexfixerad vilket inte återfinns på 

samma sätt i de andra tidningarna. Därtill ger King på ett flertal ställen även uttryck för en 

man som inte nödvändigtvis särskiljer intimitet och sex, vilket kan ses som ett tecken på ett 

mer reflexivt förhållningssätt till den känslomässiga sfären.  

       Det är inte enbart sexuella relationer som synliggör bilden av mannens förhållande till 

den intima sfären. Det som karaktäriserar den moderna utvecklingen är att den intima 

reflexiviteten alltmer sträcker sig till alla typer av relationer så som till exempel vänskaps och 

släktskapsband. På så sätt är det även intressant att studera hur mannen porträtteras 

tidningarna i förhållande till manlig vänskap. Tidningarnas porträttering av manliga 

vänskapsrelationer uppenbarar en nervositet kring vänskapsrollen samt hur 



27 

 

vänskapsrelationen skall och bör se ut. Detta är ett citat ur en krönika som handlar om just 

manliga vänskap och hur detta är förknippat med en viss problematik när det kommer till 

intimitet: 

De flesta män har inga problem att dra ihop hela gänget för en grabbmiddag med bärs, biff och 

bearnaise. Men föreslå en finare middag med ett bättre rödvin på tv-man hand och du är genast 

ute på minerad mark” (Café 2011/7). 
 

Artikeln problematiserar till viss del synen på manliga vänskapsrelationer men vittnar 

samtidigt om en osäkerhet när det kommer till en mer öppen och känslosam vänskapsrelation. 

Att ovanstående beteende uttryckligen beskrivs som att vara ute på ”minerad mark” illustrerar 

vilka tydliga gränsdragningar som existerar kring synen på det intima och hur viktigt det är att 

inte bryta mot den etablerade normen. Artikeln förstärker denna känsla ytterligare i och med 

redogörandet för en så kallad ”mansdejt”, vilket hänvisar till den etablerade föreställningen 

kring hur män kan och bör umgås: 

 

Att äta middag mittemot varandra utan hjälp av en tv är en mansdejt, att äta vid en bar är inte 

det. Att ta en promenad i parken är en mansdejt, att jogga ihop är inte det. Att gå på bio ihop är 

en mansdejt, att gå på fotboll ihop är inte det (Café 2011/7). 

 

Krönikan och citaten vittnar om en komplex syn på den manliga vänskapsrelationen, där 

influenser som intimitet kan uppfattas som ett hot mot den traditionella synen på mannen. 

Som tidigare nämnt så kan detta ses som ”rädslan för det feminina”, där de feminina 

influenserna måste avvärjas för att stärka och säkra bilden av det maskulina. Detta synsätt 

präglar tydligt ovanstående citat där det klargörs vad som ses som acceptabelt manligt 

beteende i en samkönad vänskapsrelation. Det är även märkbart att tidningarna navigerar runt 

de feminina influenserna genom att porträttera att männen knyter vänskapsband under andra 

förhållanden än kvinnor. I Café beskrivs manlig kamratskap ofta i relation till olika lagsporter 

där männen både tillåts vara nära varandra samt knyta täta vänskapsband. Detta illustreras 

tydligt i följande citat där det hänvisas till att män som är känslosamma och nära varandra 

troligen enbart är det i sportsammanhang: 

 

Det har varit några känslosamma sommarveckor framför tv-skärmarna. Män som stängt av 

mobilerna och dragit ned persiennerna. Män som suttit koncentrerat framåt lutade för att inte 

missa en enda detalj. Män som stundtals jublat och fallit i varandras armar. Fotbolls-VM? Nej, 

nya säsongen av Entourage (Café 2011/7) . 
 

Lynn Spangler menar att män och kvinnors vänskapsrelationer skiljer sig markant åt på flera 

plan. Kvinnors vänskapsrelationer definieras ofta utav ett känslomässigt engagemang i 
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varandras liv, där omhändertagande och känslomässigt stöd är två grundläggande drag i 

relationen. Mäns relation till varandra centrerar istället kring gemensamma aktiviteter där 

jobb och sport är två vanliga samtalsämnen. Mäns vänskapsrelationer kan präglas av att båda 

parterna knyter an till varandra och skapar särskilda vänskapsband men sällan ges det 

utrymme till att diskutera problem eller känslor män emellan. Spangler menar dock att män 

självklart har samma behov av närhet och intimitet som kvinnor men att mäns vänskapsband 

utvecklas under särskilda förhållanden och inom vissa ramar för att navigera runt de feminina 

influenserna som intimiteten representerar. På så sätt har olika former av strukturerade 

manliga aktiviteter blivit säkra forum för en manlig gemenskap och närhet som till 

exempelvis sport, jakt och olika former av hobbys. Vidare menar Spangler att medias 

representation av mannen och hur han förhåller sig till sin omgivning befäst rådande normer 

om mannen som frånkopplad från den intima och känslomässiga sfären. Spangler hänvisar till 

en ofta förekommande medial bild av mannen som ”the strong silent type” som ofta 

porträtterats i tv-serier och filmer (Spangler 1992: 95 ff). 

        Den känslokalla stoiska mannen representeras genomgående i tidningarna och 

porträtteras manlig närhet och gemenskap så görs detta ofta med fokus på just traditionella 

manliga aktiviteter såsom sport, jakt eller andra typer av fritidsintressen. Detta uppenbaras 

bland annat i Magasin Morberg vars tematiska struktur och bildspråk vittnar om en 

traditionell syn på manliga relationer. Det är en rå, tuff och uthållig maskulinitet som 

porträtteras i Magasin Morberg och mannen illustreras huvudsakligen som en tystlåten 

ensamvarg som inte är beroende av andra människor. Då och då ges det däremot uttryck för 

olika former av manlig gemenskap under förutsättningen att det sker inom ramarna för en 

klassiskt manlig aktivitet: ”Johan berättar att han vid 8 års ålder sköt sitt första vilt med 

luftgevär. Kunskaperna och erfarenheterna har han fått av sin far som han följt med på jakt 

sedan barnsben” (Magasin Morberg 2011/1). Citatet illustrerar ett förtroligt samtal mellan 

Morberg och en av hans manliga vänner. I reportaget om fågeljakt beskrivs den kamratliga 

jargongen emellan männen och att jakt är att föredra just därför att det är en ”social aktivitet”. 

Detta befäster bilden av att mannen, till stor del, är beroende av aktiviteten för att söka närhet 

till andra män. 

       Något som är gemensamt för samtliga tidningar är dock att synen på den manliga 

sexualiteten är förhållandevis snäv. Den heterosexuella mannen som norm är något som till 

stor del är underförstått i tidningarnas uttryck och innehåll men på några håll i tidningarna är 

detta även uttalat. Följande artikel från Café handlar om relationer på arbetsplatsen och 

illustrerar tydligt hur det heterosexuella ses som norm: ”När vi väljer kontorsfru är vi alla 
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småqueera Alexander Bard-typer: Man kan ha flera kontorsfruar samtidigt, kontorsfrun kan 

till och med vara en man..”(Café 2011). Ännu ett utdrag från ett reportage om skönhet och 

män illustrerar att det homo och bisexuella inte bara ses som avvikande utan även någonting 

negativt, något som definitivt inte ses som eftersträvansvärt. ”Samtidigt är det förstås en stor 

skillnad på att vilja se lite allmänt fräsch ut och att se ut som en bisexuell tysk magiker” (Café 

2011). Kommentarer som denna uttrycks i en skämtsam ton som något som inte skall tas 

alltför seriöst men vittnar ändå om en intressant normbildande struktur som tidningarna 

efterföljer. King förhåller sig jämförelsevis mer öppet till manlig intimitet och framförallt hur 

mannen porträtteras i bildspråket, då artiklar och bildserier med till exempelvis Ola Salo och 

Alexander Bard figurerar i tidningen (King 2007/4 & 2010/4). Däremot är det den 

heterosexuella mannen som dominerar även i King och det framgår implicit att det 

homosexuella definieras som ”det andra”. 

       Gemensamt för tidningarnas bild av mannen och hans roll i olika typer av relationer är 

det komplexa förhållandet till den känslomässiga och intima sfären. Då och då framträder 

mannen som känslomässigt involverad där relationsfrågor och problem som inte enbart 

fokuserar på det sexuella tas upp. Genomgående porträtteras dock mannen som den kylige 

kvinnojägaren eller som den tuffa alfahannen som ständigt är ute efter att träffa fler kvinnor. 

Med andra ord kan man se det som att tidningarna både präglas av spår från en mer 

traditionsbunden syn på könen samt en nervositet eller oro kring definitionen av 

maskuliniteten i en tid av moderna förändringar. En större öppenhet kring att reflektera kring 

frågor som sex och intimitet kan ses som ett tecken på ett mer modern reflexivt 

förhållningssätt till den intima sfären. Däremot sker detta inom relativt snäva ramar där det 

uteslutande är heterosexuella relationer som figurerar och där mannen och kvinnans roll inte i 

någon större utsträckning utmanar några etablerade normer. Nervositeten kring mannen som 

känslomässig individ uppenbaras både i relation till synen på manlig vänskap samt hans roll i 

den sexuella relationen och står på vissa plan i motsättning till den moderna reflexiva 

utvecklingen som Giddens beskriver. Däremot kan tidningarnas mer nervösa influenser ses 

som att de blottlägger en bild av mannen som tidigare varit dold och setts som oproblematisk. 
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6. Slutdiskussion 

 

Vad är manlighet? Hur skall en man se ut, klä sig, bete sig och knyta an till andra människor? 

Dessa frågor behandlas genomgående i de manliga magasinens berättelser kring hur män kan 

vara just män. Teoretikerna som influerat denna studie är överens om att mediernas berättelser 

kring manlighet är av betydande vikt för hur män konstruerar sin identitet samt hur de ser på 

och förhåller sig till sin sociala omvärld. Denna studie uppenbarar att magasinens berättelser 

kring manlighet på ett övergripande plan håller sig till den traditionella bilden av mannen. 

Detta uppenbaras framförallt i form av magasinens omslag, rubriker, bildspråk samt val av 

teman och intervjupersoner. Dock präglas inte magasinen enbart av ett tydligt diskursivt spår 

utan ofta genomsyras magasinen av ett ambivalent förhållande till bilden av mannen, där 

magasinen hoppar mellan en rad olika narrativ och diskurser kring maskulinitet. Dock 

uppenbaras det att magasinen lutar sig tillbaka på ett övergripande stereotypt ramverk som 

överskuggar de otraditionella influenser som då och då uppenbaras.  

        Studiens livsstilsmagasin erbjuder en rad berättelser om vad manlighet är och inte är i 

form av ett flertal hänvisningar till normer och tabun kring genus. Att inte ha en för pipigt 

omanlig röst, inte klä sig för feminint och inte ha alltför intimt känslomässiga 

vänskapsrelationer är några förmanande exempel. I denna vägledande ton listas en rad 

beteenden, utseenden och andra sociala aspekter som acceptabla eller oacceptabla för mannen. 

Dessa aspekter gör det intressesant att reflektera kring vad dessa medierade berättelser eller 

vägledande influenser har för betydelse för uppfattningen om genus. Utestänger möjligen de 

snäva berättarramarna andra potentiella bilder av manlighet genom att relatera till och luta sig 

mot de etablerade normerna? Begreppet maskulinitet har i magasinens material knappast fått 

en utökad eller breddad betydelse utan sammankopplas fortfarande med en traditionell ”riktig 

karl”. Däremot hävdar vissa samhällsforskare (ex. Gauntlet) att de manliga livsstilsmagasinen 

har öppnat upp för en mer bred och reflekterande syn på mannen. Magasinen uppenbarar och 

synliggör visserligen att även den manliga identiteten konstrueras samt att den behöver 

vägledning och på så sätt ses den inte som given av naturen eller som självklar. Detta skulle 

kunna möjliggöra för en kritisk diskussion kring bilden av mannen. Ett flertal krönikor och 

teman i magasinen behandlar just ämnet manlighet, där det ofta i en ironisk ton diskuteras vad 

manlighet innebär. Dessa influenser vittnar möjligen om att magasinen på vissa plan har en 

mer förhandlande och reflekterande inställning till bilden av mannen vilket skulle kunna ses 

som ett steg mot ett mer öppet förhållande till bilden av manlighet. Frågan är dock hur pass 
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mycket dessa förhandlande influenser drunknar i och överskuggas av magasinens ständiga 

försäkrande om vad en ”riktig man” är och hur denne bör bete sig. 

        Som vidare forskning på detta ämne skulle det kunna vara intressant att jämföra de 

heteronormativa magasinen, som bland annat präglat denna studie, med magasin riktade till 

homosexuella män, just för att se om det uppenbaras några skillnader i hur maskulinitet 

porträtteras samt om de finns en större öppenhet eller bredd kring bilden av mannen i dessa 

magasin. 
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