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SAMMANFATTNING/ABSTRACT 

 

I denna uppsats analyseras 4 nummer av den brittiska utgåvan av magasinet Men’s 

Health med målsättningen att utreda hur deras porträttering av idealmannens fysik 

och kroppsliga egenskaper ser ut. Jag utreder även varför porträtteringen ser ut som 

den gör och ifall det finns aspekter av ett hälsosamt ideal hos idealmannen. 

Bakgrunden till frågeställningen om hälsa är bland annat den pågående debatten om 

hälsa i media och det faktum att tidningen heter Men’s Health och tidigare forskning 

har visat att den kanske inte har så mycket med hälsa att göra. 

Tillvägagångssättet är en kvalitativ innehållsanalys där bilderna ges lika stort 

utrymme som den skrivna texten i analysen, då de båda är meningsbärande. Studien 

anlägger ett tolkningsperspektiv, även kallat hermeneutiskt perspektiv. Vidare är det 

en abduktiv ansats som ligger till grund för studiens resonemang och slutledning, 

vilket tillåter forskaren att kombinera analysen med tidigare studier och teoretiska 

grunder. Den teori som studien tar sin utgångspunkt i, och även ger innehållsanalysen 

en begreppsapparat och ett perspektiv, är bland annat Zygmunt Baumans teori rörande 

konsumtion, Anthony Giddens teori rörande identitet och även teoribildning till 

begreppet hälsa. Vidare utgörs en del av studiens analytiska ramverk av tidigare 

studier på området som fördjupar analysen.  

Resultatet i uppsatsen visar att den porträtterade idealmannen är muskulös, 

med väldefinierade muskler och låg andel kroppsfett. Vidare ska han se ung och frisk 

ut. Huruvida idealet är hälsosamt beror till stor del på hur idealet betraktas samt vilket 

perspektiv på hälsa som anläggs. Vidare är anledningen till den aktuella 

porträtteringen att samhället har utvecklats till ett konsumtionssamhälle där individen 

betraktas som en vara som konkurrerar med andra varor.  

 

Titel: Idealmannen – Ett ohälsosamt ideal? 

Författare: Jens Boström 

Uppsatsen författad vid: Institutionen för kommunikation och medier, Lunds 

Universitet 

Nyckelord: Hälsa, Ideal, Idealmannen, Men’s Health, Identitet  
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1.	   Inledning	  

Uppsatsen inleds med en problemdiskussion där forskningsproblemet diskuteras och 

placeras i förhållande till tidigare forskning på området, för att på så sätt göra 

problemet relevant. Sedan presenteras problemet i ett syfte tillsammans med 

frågeställning. 

1.1	  	   Problemdiskussion	  

I det senmoderna samhälle blir hälsomedvetenheten allt större och större. Det är inte 

fel att påstå att det råder en stor hälsotrend. Folkhälsomyndigheten (2012) har en 

kampanj kallad ”Ett friskare Sverige” och det pågår debatter om allt från LCHF-dieter 

och trendiga crossfitträningsprogram till plastikkirurgi för att skapa den ideala 

kroppen. Det är lika viktigt att äta rätt för att vara hälsosam som det är att ha den 

perfekta vältränade kroppen, och det finns idag inte någon tydlig gräns mellan hälsa, 

sundhet och skönhet. Detta för att skönhet ofta uppfattas som ett tecken på hälsa, och 

att se frisk ut uppfattas många gånger som minst lika viktigt som att vara det (Qvarsell 

& Torell, 2005). 

Det ställs idag högre krav än tidigare på att män ska träna, vara hälsosamma 

och bry sig om sitt utseende (Herz & Johansson 2011). I artikelserien ’den nya 

hälsohetsen’ i Dagens Nyheter går det att läsa att ”träning har blivit en täckmantel för 

ett utseendeideal” (Johansson, DN.se, 2012-12-04) vilket följs av resonemanget att 

träning och hälsofokus kanske inte har med enbart hälsan att göra, utan att det är en 

förklädnad för de djupt rotade kroppsideal i samhället som individen vill leva upp till 

(Johansson, DN.se, 2012-12-04).  

Livsstilsmagasin för män har de två senaste årtionden ökat lavinartat och den 

rådande samhällsnormen för hur män ska vara tar sitt uttryck i, bland annat, just 

livsstilsmagasin för män (Gauntlett, 2002). Hur det manliga idealet porträtteras i 

media avspeglar sig i mäns identitetsskapande då de mediala influenserna blir allt fler 

och får ett allt större inflytande i det dagliga livet. Detta sker bland annat genom att 

media, och inte minst livsstilsmagasin, ständigt producerar föreställningar om den 

ideala mannen (Hirdman, 2001). Herz & Johansson (2011) presenterar en studie som 

visar att den manliga idealbilden ofta är förenad med en ohälsosam livsstil. Där tar de 
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magasinet Men’s Health som exempel. Ett magasin som, enligt namnet, ska vara 

inriktat på manlig hälsa men samtidigt förespråkar vanor som enligt dagens kulturella 

kontext är att anse som ohälsosamma. För att följa deras bild av att vara manlig säger 

Herz & Johansson (2011) att du ska dricka öl, äta rött kött och även syssla med fysiskt 

skadlig träning för att forma kroppen till ett manligt ideal (Herz & Johansson, 2011).  

I boken Making Sense of Men’s Magazines har det gjorts en analys av 

innehållet i hälsomagasin för män där tidningen Men’s Health är en av de tidningar 

som har analyserats. I analysen presenteras bland annat att moderna män ska kunna 

arbeta långa arbetsdagar, utveckla och underhålla tillfredsställande och goda 

relationer med kvinnor och sina barn samtidigt som de lägger ner tid på sina kroppar, 

tränar och äter så de kan leva ett friskt och långt liv (Jackson, Stevenson & Brooks, 

2001). Även Gauntlett (2002) har, bland annat, undersökt tidningen Men’s Health och 

har i sin studie sammanfattat hur idealmannen ser ut i denna tidning: ”Supremely fit 

and good in bed, knowledgeable, considerate. Men’s Health’s ideal man is 

everybody’s ideal man – although this is potentially intimidating”. (Gauntlett, 

2002:163).  

 Studier visar med andra ord att tidningen Men’s Health, som är ett uttalat 

hälsomagasin för män, faktiskt porträtterar en bild av mannen som kan anses vara 

ohälsosam. Vidare visar studierna att den idealbild som porträtteras är ytterst svår att 

uppnå. När det kommer till vad som är hälsosamt eller ej rådet det stor förvirring 

(Medin & Alexandersson, 2000). Som ovan nämnt finns det indikationer på att hälsa 

bara används som täckmantel för en utseendefixering och Medin & Alexandersson 

(2000) skriver ordet hälsa används till höger och vänster utan att definieras, vilket 

innebär att många idag uppfattar begreppet som obestämbart och diffust. Klart står 

åtminstone att hälsa, oberoende av definition, är av stor vikt för oss både som 

individer och som en del av ett samhälle (Medin & Alexandersson, 2000). Vidare får 

det manliga idealet allt större betydelse allt eftersom osäkerheten hos män ökar 

(Gauntlett, 2002). Vad som gör denna studie intressant är att den tar en vetenskaplig 

utgångspunkt i vad hälsa är, och ställer det i relation till en populär hälsotidning för 

män. Detta för att utreda huruvida den ideala mannen faktiskt är hälsosam.  
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1.2	   Syfte/problemformulering	  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur idealmannen fysiska egenskaper 

porträtteras i media i allmänhet och i magasinet Men’s Health i synnerhet, och även 

undersöka huruvida mannens ideal är ett hälsosamt ideal. Studien tar sin utgångspunkt 

i tre olika definitioner på begreppet hälsa som alla har diskuterats och utretts i 

vetenskaplig litteratur. Genom att ställa idealet mot dessa tre definitioner skapas en 

mer nyanserad bild av vad som är hälsosamt respektive icke hälsosamt med idealet än 

vad tidigare studier på området presenterar. Jag kan sammanfatta syftet till tre 

frågeställningar som jag ämnar finna svar på i min analys: 

 

• Hur porträtteras idealmannen i magasinet Men’s Health? 

• Varför porträtteras mannen som han gör? 

• Är det manliga idealet ett hälsosamt ideal? 
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2.	   Tillvägagångssätt	  

I det här kapitlet presenteras vilken metod, vetenskapsteoretiskt ställningstagande och 

vetenskaplig ansats som ligger till grund för studien. Vidare diskuteras det kring de 

metodval som görs och vad dessa innebär för studiens helhet.  

2.1	   Val	  av	  metod	  

Den metod studien tillämpar för att analysera hur idealmannen är porträtterad är en 

kvalitativ innehållsanalys, som tillåter mig att se tidningen som en enhet. När medias 

porträttering av ett objekt ska förstås, och hur porträtteringen skapar betydelse, ska 

både bilder och texter betraktas. Betydelse skapas i samspel mellan bild och text och i 

magasin, så som Men’s Health, har bilderna en avgörande betydelse (Hirdman, 2001). 

Det är som Hirdman (2001) säger viktigt att ge bilden lika stor plats som texten när 

visuella medier ska studeras. Den frågeställning som ligger till grund för studiens 

syfte är även utformad med ett kvalitativt förhållningssätt, vilket innebär att det kan 

vara svårt att svara på den med en kvantitativ metod.  

2.2	   Vetenskapsteoretiskt	  ställningstagande	  

Studien syftar till att öka förståelsen för hur idealmannen porträtteras och huruvida 

idealet är hälsosamt, genom att tillämpa en kvalitativ metod. Detta innebär att studien 

anlägger ett tolkningsperspektiv, även kallat ett hermeneutiskt perspektiv (Østbye, 

Knapskog, Hellan & Larsen, 2008).  Det hermeneutiska förhållningssättet innebär att 

analysobjektet i studien, nämligen tidningen Men’s Health, är en konstruktion 

(Jarlbro, 2000). Genom att dekonstruera med ett tolkande förhållningssätt och 

analysera de olika aspekterna i konstruktionen, ökar förståelsen för studieobjektet 

(Jarlbro, 2000). Tolka är något som görs på vardaglig basis. Att tillämpa ett 

hermeneutiskt förhållningssätt i en studie har innebörden att tolkningarna ska byggas 

upp analytiskt. Varje steg i tolkningsförfarandet ska stödjas i bevis och argument, 

vilket görs med hjälp av det analytiska ramverk som presenteras i studien. (Jarlbro, 

2000). De teorier och studier som presenteras i arbetet utgör tolkningsverktyg som 

understödjer tolkningen av empirin (Fejes & Thornberg, 2011).  

2.3	   Vetenskaplig	  ansats	  

Den ansats som ligger till grund för studiens resonemang och slutledning är en 

abduktiv ansats. Den abduktiva ansatsen pendlar mellan deduktion och induktion, 
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vilket innebär att den utgår från det empiriska materialet, vilket i det här fallet utgörs 

av Men’s Health, men bortser samtidigt inte helt från teoretiska förföreställningar 

(Fejes & Thornberg, 2011). Analysen i studien kombineras alltså med tidigare studier 

och teoretiska grunder, där empiri tolkas mot teori och teori mot empiri i en ständig 

växelverkan (Fejes & Thornberg, 2011).  

2.4	   Innehållsanalys	  och	  utförande	  

En textanalys förutsätter, enligt Østbye et al (2008), att studien har ett perspektiv, 

begrepp och en frågeställning. Detta för att ge analysen redskap för att förstå texten, 

men även för att ge studien en lämplig inriktning. När det kommer till analys av 

medietexter benämns detta som en innehållsanalys, därav förekommer både 

begreppen innehållsanalys och textanalys i uppsatsen. Vidare innefattar textbegreppet 

i medievetenskap alla uttrycksformer (Østbye et al, 2008). Fokus i analysen är som 

tidigare nämnt både på den skrivna texten och bilderna i magasinet Men’s Health. 

 Det är nödvändigt att en textanalys föregås av ett syfte, som besvaras av 

frågan; ”varför ska jag analysera den här texten?” (Østbye et al, 2008). I denna analys 

är det analytiska syftet innehållsmässigt, det vill säga hur den ideala mannen 

porträtteras i innehållet i studieobjektet. Vidare är utgångspunkten i en textanalys 

intresset hos den som utför analysen och i det som denna för med sig. När jag 

analyserar texten för jag med mig en vilja att veta något, i det här fallet hur 

idealmannen porträtteras och hälsoaspekten av porträtteringen. Det hjälper mig att 

ställa relevanta frågor till texten. Vid en textanalys ställer analytiker frågor till texten, 

frågor som har sin utgångspunkt i de begrepp och perspektiv som presenteras i den 

teoretiska referensramen och som hjälper att skapa förståelse för det som undersöks 

(Østbye et al, 2008).  

 Vidare skriver Østbye et al (2008) att en grundlig beskrivning av 

analysobjektet är av stort vikt vid analyserandet. För att underlätta analysen av 

porträtteringen av idealmannen och dess hälsoaspekter är analysen indelad i ett par 

kategorier som utgår från studiens syfte och den empiri som används. När jag 

analyserar beskriver jag några noggrant utvalda avsnitt, artiklar och reportage för att 

läsaren ska kunna följa med i resonemangen och analysen som följer. Sedan 

analyserar jag innebörden i det valda reportaget och utreder vilket budskap och vilken 

mening det förmedlar. Detta görs med stöd i de analysverktyg som ingår i studiens 

teoretiska referensram.  
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2.5	   Materialdiskussion	  och	  urval	  

Men’s Health är den bäst säljande tidningen för män i hela världen. Den ges ut i 40 

olika utgåvor i 47 länder och har upp till 24 miljoner läsare världen över (Rodale, 

2012). Det som jag analyserar är 4 nummer från år 2012 av den brittiska utgåvan, 

vilket är den utgåvan som även utkommer i Sverige. Den finns en rad olika 

anledningar till att jag väljer att just studera tidningen Men’s Health för att svara på 

hur idealmannen ser ut. Först och främst är det för att det är den tidningen på 

marknaden som är störst. Det är även ett livsstilsmagasin med fokus på hälsa, och 

med dagens hälsotrend i baktanken är jag intresserad av att utreda hur mycket av en 

hälsosam livsstil för män som faktiskt ingår i själva idealbilden. Men’s Health har 

även ett stort fokus på den kroppsliga aspekten av idealmannen, vilket är det jag 

studien syftar till att undersöka. 

Urvalsmetoden jag använder mig av när jag väljer empiriskt material att 

analysera kan liknas vid ett strategiskt urval (Østbye et al, 2008). Jag väljer 4 nummer 

vilka består av de 4 sista som utkom år 2012. Jag är intresserad av att få en bild av 

idealmannen idag, därför faller valet på de senaste utkomna magasinen år 2012. 

Eftersom alla nummer är så pass lika varandra, de innehåller alla livsstilstips för den 

moderna mannen, påverkas inte resultatet ifall jag väljer 4 andra nummer från 2012. 

Anledningen till att jag nöjer mig med 4 exemplar är för att tidningarna är på ca 200 

sidor styck, vilket ger mig ett material på 800 sidor att bearbeta. Genom att förstora 

urvalet ytterligare riskerar studien och analysen att endast skrapa på ytan då uppsatsen 

begränsas av ett sidantal. 

Av de fyra nummer jag analyserar har jag endast tillgång till decemberutgåvan 

i pappersform. De andra läser jag digitalt på datorn med hjälp av ett program som 

heter Zinio Reader 4. Den digitala versionen skiljer sig dock inte från pappersutgåvan 

på samma sätt som de kan göra när det kommer till kvällstidningars pappersupplagor 

och hemsidor, utan de är identiska. Nackdelen med det här tillvägagångssättet är att 

jag inte får samma överblick när det kommer till de digitala utgåvorna som jag får när 

jag har en pappersutgåva.  

2.6	   Avgränsningar	  

Jag undersöker bilder och texter i reportagen och i de olika artiklarna som 

förekommer i Men’s Health för att ge så korrekt bild av hur den ideala mannen 

porträtteras. Jag ägnar ingen tid åt att analysera reklamannonserna i den här 
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uppsatsen. Det lämpar sig bättre att göra i en uppsats för sig med tanke på 

omfattningen av reklam i magasinet. Problemformuleringen pekar på att det finns 

många aspekter hos den porträtterade mannen som kan analyseras för att få fram 

idealbilden. Uppsatsen syftar undersöka enbart de kroppsliga aspekterna av 

idealmannen och hur hälsosamma dessa är. Avgränsningen är gjord för att undvika en 

tunn och bristfällig analys. Studien omfattas av tämligen begränsande krav vilket 

innebär att syftet inte får vara för brett då det kommer hämma djupet i tolkningarna. 	  

2.7	   Metodkritik	  

Den kritik jag kan rikta mot valda metod är att resultatet i allra högsta grad blir färgat 

av uppsatsskrivarens tolkningsförmåga. Min tolkning är i sin tur påverkad av hur jag 

uppfattar världen och mina kulturella erfarenheter, således kan resultatet skilja sig åt 

beroende på vem det är som utför forskningen. Detta eftersom den vetenskapsteori 

som ligger till grund för uppsatsen och metodvalet är hermeneutiken. Resultatet i 

uppsatsen är alltså ett resultat av tolkningen av de meningsbärande elementen i 

empirin, vilket budskap de förmedlar (Starrin & Svensson, 1994). Den kvalitativa 

metoden hindrar mig även från att göra en representativ generalisering av resultatet i 

den mån att jag påstår att medias rapportering av idealmannen är likadan överallt. 

Därför gör jag inte heller anspråk på den typen av generalisering. När det kommer till 

så kallade teoretiska generaliseringar anser jag, den tolkande metoden till trots, att 

resultatet i analysen går att applicera på liknande livsstilsmagasin för män. Resultatet 

har med andra ord en viss allmängiltighet då tidigare studier gjorda på Men’s Health 

också visar liknande resultat.   

2.8	   Undersökningens	  giltighet	  och	  tillförlitlighet	  

Begreppen giltighet och tillförlitlighet mäts vanligtvis i validitet och reliabilitet, och 

de är av stor vikt för en vetenskaplig studie, oavsett metodval (Ekström & Larsson, 

2010). I studien ses texterna i Men’s Health som meningsbärande, vilket inte kan 

observeras utan måste tolkas och förstås (Ekström & Larsson, 2010). Detta får 

innebörden att studien i viss mening blir subjektiv då det är ett subjekt (författaren) 

som utför tolkningarna. För att bedöma det vetenskapliga värdet i en studie som utgår 

från ett tolkningsperspektiv används vanligtvis 6 kriterier; koherens, omfattning, 

intersubjektivitet, öppenhet, djup och kontextualitet (Ekström & Larsson, 2010). För 

att studien ska bedömas ha ett vetenskapligt värde gäller att tolkningarna är 
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konsistenta och tar hänsyn till alla aspekter i empirin. Vidare är det av fördel ifall 

flera, oberoende av varandra, forskare gör liknande tolkningar av fenomenet. 

Forskaren ska ha en kritisk hållning till sin förförståelse, tolka på djupet och göra 

tolkningar som ser det enskilda i sitt sammanhang (Ekström & Larsson, 2010).  

 Genom att redovisa det empiriska materialet noggrant i analysen möjliggör jag 

för läsaren att se att tolkningarna genomförs konsistent och inte gör ett ensidigt urval 

för att enbart stödja mina tolkningar. Analysen är även väl underbyggd med ett 

teoretiskt ramverk, vilket innebär att jag tvingas till en kritisk hållning till en eventuell 

förförståelse. Vidare visar tidigare forskning både i problemformuleringen och i 

teoriavsnittet att tolkningarna i analysen inte är tagna ur luften då liknande studier 

gjort liknande tolkningar.  
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3.	   Analysverktyg	  

För att analysera och tolka resultatet av analysen använder jag mig av några 

relevanta teorier kring hälsa, identitet och konsumtion. Dessa teorier hjälper mig 

förstå hur bilden av idealmannen porträtteras och varför den porträtteras på det 

sättet i magasinet Men’s Health. De fungerar även som analysverktyg för att 

genomföra analysen. Vidare presenteras vad tidigare forskning har lett till, och den 

teoribildning dessa studier bidragit med används även den för att fördjupa analysen. 

3.1	   Begreppet	  hälsa	  

För att möjliggöra en analys kring huruvida den porträtterade idealbilden av mannen 

är hälsosam eller ej krävs att begreppet hälsa utreds och diskuteras. Medin & 

Alexandersson (2000) har genomfört en litteraturstudie med syfte att utreda vad hälsa 

innebär då det är ett begrepp som upplevs obestämbart av både praktiker och gemene 

man.  Studien visar att det, inom den hälsoteoretiska litteraturen, finns två 

inriktningar; den biomedicinska och den humanistiska (Medin & Alexandersson, 

2000). Då studien är samhällsvetenskaplig och ställer hälsa i relation till ett fenomen 

konstruerat av samhället, nämligen ett ideal, är det den humanistiska inriktningen av 

hälsa som är mest relevant. Den humanistiska inriktningen definierar begreppet hälsa 

utifrån en helhetsbild där fokus ligger på människan och dennes handlingsförmåga i 

en social kontext (Medin & Alexandersson, 2000). Detta innebär ”att ha hälsa är 

relaterat till i vilken utsträckning människan har förmåga att förverkliga sina vitala 

mål utifrån alla de förutsättningar, socialt, kulturellt och ekonomiskt, som hon lever 

under. Om det finns någon handling, av betydelse för målet, som individen ej kan 

utföra eller något mål som hon inte kan nå – då har hon ohälsa.” (Medin & 

Alexandersson, 2000:48).  Detta innebär att om en individ har, för henne realistiskt 

ställda mål, men inte uppnår dessa, då har hon inte heller hälsa. Men Medin & 

Alexandersson (2000) pekar på att om individen inte bryr sig om att målen inte 

uppfylldes och går vidare till nästa mål, är hon ändock vid god hälsa då målet i fråga 

inte var prioriterat. Handlingsförmåga, som hälsa enligt ovan handlar om, är svårt att 

mäta. Detta är dock en kvalitativ studie och avser inte att mäta begreppet 

handlingsförmåga, utan snarare huruvida begreppet hälsa stämmer överens med det 

manliga idealet.  

 Den biomedicinska inriktningen behandlar hälsa i relation till begreppet 

sjukdom, då dessa ses som motsatspar till varandra (Medin & Alexandersson, 2000). 
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Denna inriktning har naturvetenskapen som utgångspunkt och anhängare av den anser 

att ”hälsa föreligger då alla delar av kroppen fungerar utifrån vad som anses vara 

normalt” (Medin & Alexandersson, 2000:42). Detta kan översättas till att hälsa anses 

föreligga vid frånvaro av sjukdom, då ett sjukdomstillstånd innebär att kroppen inte 

fungerar utifrån vad som anses normalt. Slutligen talar Medin & Alexandersson 

(2000) om en lekmannaföreställning om hälsa, vilket utgör vanliga människors syn på 

vad hälsa är. Studier visar att deras uppfattning om hälsa är mångfasetterad och 

innehåller bland annat uppfattningen ”Hälsa som beteende, att leva hälsosamt, t.ex. 

motionera, inte röka, ha goda vanor etc.” (Medin & Alexandersson, 2000:89). 

3.2	   Det	  manliga	  idealet	  

Ett ideal definieras enligt nationalencyklopedin som ”något önskvärt, förebildligt, ofta 

också ouppnåeligt”( Fröberg & Haglund, 2015).  Det har gjorts många studier om 

män och ideal i media. Här presenteras vad delar av forskningsområdet kommit fram 

till, dels för att skapa en förståelse kring forskningssamtalet, men även för att fördjupa 

analysen av det ideal som porträtteras i Men’s Health.  

Massmedia erbjuder ett stort utbud av referenser till ideal som påverkar vår 

uppfattning om vad som är önskvärt, även om dessa ideal är orealistiska för många 

(Knobloch-Westerwick & Romero, 2011). Knobloch-Westerwick & Romero (2011) 

skriver att kroppsideal porträtterade i media skapar orealistiska ambitioner hos läsaren 

och därmed även missnöje med den egna kroppen. Vidare uppges att ju fler 

jämförelser en individ gör med ideala kroppsbilder porträtterade i media, desto 

mindre nöjd med sin kropp är han. Detta får konsekvensen att individen löper större 

risk att utveckla en ätstörning i sin strävan efter att vara smal (Knobloch-Westerwick 

& Romero, 2011). 

Labre (2005) skriver att sociokulturella normer för skönhet för män fokuserar 

på styrka och synliga muskler. Enligt Labre (2005) är en V-formad, muskulös kropp 

med välutvecklade arm- och bröstmuskulatur och breda skuldror, den kroppsform 

som premieras hos män. De som uppfyller idealet bedöms som mer attraktiva och får 

därmed fler sociala förmåner än de som inte uppfyller det. Labre (2005) är även inne 

på, i sin studie, att exponering av ett vältränat och muskulöst ideal kan leda till 

kroppsmissnöje, ätstörningar och relaterade problem för män. Den slutsats Labre 

(2005) drar i sin studie är att magasinet Men’s Health endast förespråkar en typ av 

manlig kropp som frisk och attraktiv, nämligen den som är mager och muskulös. 
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Vidare betonar tidningen mål som berör utseende före fysisk kondition. Labre (2005) 

skriver att detta ideal är ett extremt och orealistiskt ideal, vilket kan leda till ett 

ohälsosamt och utseendefixerat beteende hos läsaren.  

Enligt Hanson (2007) beskriver chefredaktören för Men’s Health hur de 

formar sin egen definition av ordet hälsa i syfte att attrahera så många män som 

möjligt och få fler läsare; ”we redefined the word to be inclusive of everything that 

could improve a man’s life. Great sex. Great food. Endorphin-boosting exercise. 

Looking and feeling your best. We turned health into a concept every guy would want 

to embrace, starting with the healthy guy on the cover” (Hanson, 2007).  Vidare visar 

Hanson (2007) i sin artikel att Men’s Health fokuserar på den hälsa som ligger inom 

den enskilda individens kontroll och som går att åtgärda med snabbt resultat. Detta 

innebär att tidningen återspeglar mäns hälsa på ett obalanserat och felaktigt sätt då de 

bortser från viktiga aspekter som påverkar hälsan men som inte går att lösa på ett 

snabbt sätt.  

3.3	   Identitetsskapande	  i	  det	  senmoderna	  samhället	  

Självet, det som är vår personliga identitet, är ett reflexivt projekt som individen själv 

ansvarar för, ett projekt som ständigt pågår. Giddens sammanfattar det bra i en 

mening; ”Vi är inte det vi är, utan det som vi gör oss till” (Giddens, 1999:95). Enligt 

Giddens (1999) är frågor rörande vad jag ska göra, hur jag ska handla, vem jag ska 

vara och hur jag ska se ut centrala och ständigt återkommande för alla som lever i 

dagens samhälle. Detta är frågor som individen i det senmoderna samhället försöker 

svara på dagligen, bland annat med hjälp av olika livsstilsmagasin och genom det 

vardagliga sociala beteendet (Giddens, 1999). En av de största anledningarna till att 

läsa livsstilsmagasin, inredningsmagasin och allt där emellan är att få tips, inspiration, 

guider och information. Hälsomagasin läses bland annat för inspiration till olika sätt 

att leva en hälsosam livsstil på och få ett hälsosamt yttre som kan visas upp för 

omvärlden. Nöjesaspekten av att läsa magasin får inte heller glömmas bort, men även 

om läsningen inte sker med avsikt att förändra sig själv ger tidningarna oss ändå 

inspiration och tips. Det yttre är en viktig del i identitetsskapandet, både kroppens 

utformning och kläderna på kroppen. Det ger vår självidentitet en yttre form och kan 

användas för att visa upp vår personlighet för andra (Giddens, 1999). Således 

använder individen sig av de kroppsliga tips och åsikter Men’s Health bär på för att 

bygga en egen identitet och skapa den yttre form som han vill förmedla. Connells 
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(2008) liknar kroppen vid en tom målarduk där ägaren kan måla vad han vill på. Där 

får identiteten sitt uttryck genom formbara kroppsliga aspekter. Kroppen kan formas 

för att passa den idealbild som eftersträvas, något individen gör med hjälp av magasin 

som Men’s Health som har en hel uppsjö av träningstips rörande hur du får den ideala 

kroppen (Connell, 2008). 

3.4	   Bli	  en	  attraktiv	  vara	  

För att besvara frågan varför idealmannen är porträtterad på det sätt som han är 

använder jag mig till stor del av Baumans teori kring konsumtion. Men’s Health är en 

vara som produceras för att bli konsumerad och det huvudsakliga syftet hos de som 

tillverkar den är försäljning. Huvudtesen i Baumans (2008) konsumtionsteori är att 

det senmoderna samhället är en marknad där individerna är varor. En individ 

konkurrerar med alla andra om att vara den bästa och mest attraktiva varan på 

marknaden, så att just han ska få de tjänster och andra fördelar som följer med att vara 

en bra vara på en marknad (Bauman, 2008). Att människor ses som varor har sin 

grund i att konsumtionen i samhället har utvecklats till konsumism, vilket 

kännetecknas av att konsumtionen har blivit ”central i de flesta människors liv; själva 

syftet med tillvaron” (Bauman, 2008:34). Betraktar du veckotidningar ur ett 

konsumtionsteoretiskt perspektiv kan hälsomagasin likt Men’s Health fungera, inte 

bara som hjälp i den identitetsbyggande processen utan också, som hjälp för att forma 

dig till en så attraktiv vara som möjligt. En identitet att sträva efter i ett 

konsumtionssamhälle är en identitet som signalerar om en bra vara. Det som driver 

individerna i ett konsumtionssamhälle är nämligen behovet att vara en attraktiv vara 

(Bauman, 2008:125). Innebörden i att Men’s Health är en organisation med 

försäljning som mål är att skribenterna i organisationen skriver och publicerar det som 

de tror kommer generera i flest antal sålda exemplar. De som söker sig till 

livsstilsmagasin är individer som vill få råd i hur de bygger sin identitet och därmed 

skapar en attraktiv vara av sig själva, således är det om hur du uppnår detta som 

Men’s Health skriver. Vilket innebär att bilden av mannen som Men’s Health 

porträtterar är idealmannen i samhället, det är så en man ska vara för att vara en 

attraktiv vara och ha en attraktiv identitet som blir åtrådd av andra.   
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4.	   MEN’S	  HEALTH	  

I kommande del presenteras empirin samtidigt som den analyseras. Avsnittet inleds 

med en analys kring vilken bild Men’s Health ger av idealmannen inledningsvis. Det 

innebär från det perspektiv en läsare som precis fått tidningen i handen ser den, med 

fokus på framsida och inledande sidorna där innehållsförteckningen och korta 

sammanfattningar finns. Sedan analyseras porträtteringen av idealmannens kropp för 

att slutligen knytas ihop med begreppet hälsa. 

4.1	   Inledande	  porträttering	  

Framsidan har en inte obetydlig del i magasinens porträttering av mannen. Här 

försöker de väcka intresse hos de läsare som ännu inte prenumererar på magasinet och 

som ska köpa det i en affär. Här försöker utgivarna också få in så mycket information 

om vad som finns att läsa inne i tidningen som möjligt. De inledande sidorna med 

innehållsförteckning där utgivaren sammanfattar de olika delarna i tidningen med ett 

par rader är också ytterst intressant då det är dessa som läses först och mest noggrant 

av läsaren, som ofta efter att ha läst innehållsförteckningen gör ett selektivt och 

strategiskt val av det han vill läsa i tidningen och sen kanske till och med struntar helt 

i det andra.  

 Framsidan av Men’s Healths decemberutgåva pryds av en bild på en man i bar 

överkropp som gör en boxande rörelse mot läsaren. Bilden omgärdas av korta rubriker 

som visar vilket innehåll tidningen har. Dessa rubriker på högersidan är; 

 

The Hardcore Issue” ”Build 6kg Of Hard Muscle!” ”Survive A Heart 

Attack” ”Earn €1.000 Per Orgasm!” ”Master Five Martial Arts” ”Blitz 

1,200 Kcal In Just 1 Hour” ”The Hot Dog That Burns Fat” ”Fight Cancer 

With Sex p.42” ”Is The Recession Harming You?.  

 

På vänster sida om bilden finns rubrikerna; 

 

Reboot your liver in 24 hrs” ”Swap Fat For Abs!” ”23 Ways To Live 20 

Years Longer” ”Muscle Power Speed! Fighting Fit In 35 days” ”Ditch 

Your Love Handles.  
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Slutligen, längst ner på framsidan, är texten ”Supersize You! Add 3in To Your Arms 

Before 2013”(MH 12/2012). Mannen som syns på bilden är väldigt vältränad, han har 

väldefinierade muskler och väldigt lite kroppsfett. Fokus ligger på hans överkropp 

och förmedlar att han har tillbringat många timmar på gymmet. Tillsammans med 

rubrikerna signaleras att den här tidningen kommer att hjälpa läsaren att få en kropp 

som liknar den på bilden, då rubrikerna fokuserar oerhört på muskler och hur man ska 

få muskler på ett snabbt sätt. 

Framsidan porträttering av idealmannen stämmer överens med den som Labre 

(2005) presenterar, nämligen att utseendeidealet för män har ett fokus på styrka och 

synliga muskler. Då bilden presenteras i samband med rubrikerna som nämns ovan 

framgår det att det är genom dessa artiklar läsaren kan forma sitt utseende till det ideal 

som presenteras på framsidans bild. Frågan är hur hälsosam denna porträttering är. 

Sett till den kulturella kontext som Herz & Johansson (2011) talar om, vilket är att 

likna med lekmannaföreställningen om hälsa (Medin & Alexandersson, 2000), är det 

hälsosamt att vara vältränad då detta tyder på att du motionerar och har goda vanor. 

Samtidigt finns det, i artiklarna som presenteras, tips på hur du bränner fett och 

bygger muskler, vilket också är att anse som hälsosamt. Det som kan diskuteras, 

utifrån lekmannaföreställningen, är huruvida framsidan förespråkar goda vanor. 

Rubriker som uppmanar till ett sexuellt risktagande är, enligt den kulturella kontexten, 

inte en god vana, samt kostråden i form av varmkorv och 1,200 kalorier på en timme 

är inte heller att betrakta som hälsosamt ur lekmannaföreställningen. Ser man 

framsidan ur ett humanistiskt eller biomedicinskt perspektiv skiljer resultatet. En bild 

på en vältränad man ses som ett tecken på hälsa enligt Qvarsell & Torell (2005), detta 

tillsammans med tips på hur du överlever en hjärtattack, blir frisk från cancer samt 

kan leva 20 år längre bygger upp den frånvaro av sjukdom som är ett krav för att 

anses som hälsosam enligt det biomedicinska perspektivet (Medin & Alexandersson, 

2000). Analyseras framsidan ur det humanistiska perspektivet, där hälsa handlar om 

individens handlingsförmåga, kan det manliga idealet som presenteras här antingen 

ses som hälsosamt eller ohälsosamt. En vältränad individ med avsaknad av sjukdomar 

har större handlingsförmåga än en individ som lider av dålig fysik samt är sjuk, vilket 

innebär att idealet som porträtteras är hälsosamt. Detta förutsätter dock att individens 

mål inte är att uppnå det manliga idealet, utan att detta bara är ett sätt för individen att 

uppnå andra, för denne vitala, mål. Skulle individens mål med sin handlingsförmåga 

vara att uppnå det manliga idealet, kan porträtteringen av det som är det manliga 
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idealet i Men’s Health ses som ohälsosam. Detta för att de, precis som Gauntlett 

(2002) skriver, presenterar ett ideal som ställer oerhört höga krav. Att ha ett sådant 

ideal som mål kan skapa orealistiska ambitioner hos läsaren då det i samband med 

idealet presenteras tips för att nå dit (Knobloch-Westerwick & Romero, 2011). Enligt 

det humanistiska perspektivet på hälsa innebär det ohälsa för individen om hans 

handlingsförmåga inte är tillräckligt bra för att uppnå de mål som är realistiska ur 

individens perspektiv. Detta får betydelsen att ifall Men’s Health presenterar ett 

ouppnåeligt ideal, formulerar det på så sätt att det, för individen, kan anses som 

uppnåeligt, samtidigt som individens mål är att uppnå deras ideal, då blir 

porträtteringen av det manliga idealet ohälsosamt. 

 De andra 3 magasinens som analyseras har alla liknande framsidor med en 

bild på en vältränad man antingen med eller utan tröja. Korta rubriker på sidorna som 

beskriver traditionella manliga drag som stora muskler ”Build big arms” (MH 11/12) 

och sexuellt risktagande ”SEXXX! 9 Girls, 3 Beds & 1 Tired Man” (MH 9/12). 

Ibland kan rubrikerna innehålla både en anspelning på sex och stora muskler vilket är 

fallet i MH 10/12 där framsidan bland annat pryds av rubriken ”17 Sex Moves That 

Build Muscle”. Den inledande bilden som ges av en man genom dessa framsidor är att 

han ska vara vältränad och muskulös, precis som de tidigare studierna på området 

visar.  

Innehållsförteckningen i MH 9/12 inleds med en kort sammanfattning för vad 

som finns i numret ”Give yourself an unfair advantage with this month’s complete 

guide to fast-track fitness, foolproof seduction and red-blooded manfood” (MH 9/12). 

Sedan är den indelad i sektionerna Health, Women, Fat Burn, Nutrition och Muscle 

med tre olika artikelhänvisningar för varje sektion. Då studien endast syftar till hur 

mannen är porträtterad och porträtteringens koppling till hälsa bortser jag från 

sektionen som handlar om kvinnor. Nedan följer vad de övriga sektionerna innehåller 

i innehållsförteckningen. 

 

Health: Eternal Youth: Down in one. The latest age-defying science in a 

shot. We give you The Younger Bomb” ”A Smart Man’s Guide To Risk. 

Learn when to take risks with life and limb – and keep the reaper at bay” och 

”Be Happier In 24 Hours. Upgrade your outlook for a less stressful, more 

productive nine-to-five. 
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Men’s Health har en egen definition av vad hälsa är, och enligt deras definition 

uppnår en individ god hälsa av att följa dessa tips (Hanson, 2007). Sett ur ett 

humanistiskt perspektiv på hälsa förespråkar Men’s Healths hälsotips också god 

hälsa då artiklarna handlar om att öka individens handlingsförmåga, vare sig det 

gäller handlingsförmågan att uppnå det manliga idealet eller handlingsförmågan 

att uppnå andra mål. Det biomedicinska perspektivet, som förespråkar hälsa i 

form av avsaknad av sjukdom, skulle varken bedöma Men’s Healths hälsoavsnitt 

som hälsosamt eller ohälsosamt. Detta för att de inte berör hur en individ blir 

frisk från sjukdomar, vilket skulle vara hälsosamma tips enligt detta perspektiv 

(Medin & Alexandersson, 2000). Snarare går det att utläsa att, i och med 

avsaknaden av artiklar som informerar om hur du blir frisk, det manliga idealet 

inte drabbas av sjukdomar. Vidare framgår av den här sektionen att det manliga 

idealet ska se ung ut rent kroppsligt. En ung kropp med ett ungt anlete är att 

föredra, enligt Men’s Health. 

 

Fat Burn: The Elvis Sarnie. MH cooks up a delicious fat-slashing sandwich 

that’s fit for the King” ”Save Cash And Calories. Eat out, stay lean: these 

meals are good for your health and your wallet” och ”Cheat Yourself Fitter 

Today. Go harder for longer, and burn more calories, with easy cardio tricks. 
 

Att en hel sektion behandlar hur du bränner fett indikerar att Men’s Health porträtterar 

det manliga idealet som ett fettsnålt ideal, precis som Labre (2005) skriver i sin 

studie. Huruvida detta är hälsosamt eller ej beror återigen på vilket perspektiv på 

hälsa som anläggs. Resonemangen kring det biomedicinska perspektivet skiljer sig 

inte från ovan. När ett fettsnålt ideal presenteras blir det ett ohälsosamt ideal enligt det 

humanistiska perspektivet ifall läsarens mål är att uppnå idealet och det presenterade 

idealet är för ouppnåeligt för individen, vilket behandlades ovan. Anläggs 

lekmannaperspektivet, där hälsa ses som ett beteende, finns det intressanta 

resonemang kring huruvida det är hälsosamt eller ej (Medin & Alexandersson, 2000). 

Att bränna fett uppfyller i sig inte ett hälsosamt beteende enligt vår kulturella kontext, 

det är endast ifall det sker då individen lider av fetma, vilket innebär att det som 

porträtteras i grund inte är strikt hälsosamt. Det utesluter dock inte att det kan vara 

hälsosamt. Vidare handlar en av artiklarna om att män ska bli vältränade och en 

handlar om att det är billigare att äta kalorisnålt, vilket innebär att budskapet att 
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bränna fett inte kopplas till ett hälsosamt beteende, snarare är budskapet att bränna 

fett för att öka din handlingsförmåga.  

 

Nutrition: King Of The Grill. Four simple BBQ recipes to wow your guests 

and shock your metabolism” ”Foods With The X-Factor. Find more hidden 

talent in your kitchen cupboard than Cowell ever has” och ”Eliminate 

Hunger Pangs. A filling fish dish that’s so satisfying it’s like eating two 

meals in one. 

 

Näringsrik mat är ofta förknippat med goda vanor enligt lekmannaperspektivet på 

hälsa (Medin & Alexandersson, 2000). Således är det att betraktas som ett hälsosamt 

ideal om Men’s Health presenterar näringsrik mat för att uppnå deras ideala kropp. 

Dock går det att diskutera huruvida deras näringstips verkligen är hälsosamma. De 

förespråkar både grill, vilket kontextuellt sett inte är att betrakta som näringsrikt eller 

hälsosamt, och fisk, vilket faller närmare det lekmannaperspektivet beskriver som 

goda vanor. Det är dock inte uppsatsens syfte att diskutera vad som är näringsrik mat. 

 

Muscle: Pump Up Your Muscle Volume. Strengthen your heart and build 

your physique in just 15 minutes” ”Full-Body Reboot. Look younger and 

build strenght from head to tie with one blistering move” och ”The Easy 

Way To Bulk Up. Heavy weights are not the only path to heavyweight 

muscle. Lift light, get big 

 

När det kommer till idealmannens fysik är det redan välkänt att muskler premieras 

(Labre, 2005; Ganutlett, 2002). Artiklarna ovan visar dock att det inte bara räcker 

med att ha synliga muskler, dessa artiklar förespråkar även muskelvolym. Vidare 

förespråkas återigen ett ungdomligt utseende hos män genom tips som kan få dig att 

se yngre ut. Huruvida muskler skulle vara ohälsosamt är svårt att argumentera emot. 

Att vara vältränad i sig är hälsosamt enligt alla de perspektiv som presenteras i 

uppsatsen. En muskulös kropp kommer av ett beteende som innebär motion, det ökar 

din handlingsförmåga och slutligen är en vältränad individ mindre mottaglig för 

sjukdomar vilket även täcker det biomedicinska perspektivet för hälsa (Medin & 

Alexandersson, 2000). Dock fokuserar Men’s Health mycket på att musklerna hos 

idealmannen ska vara väl definierade, vilket i sin tur kan generera missnöje och 
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ätstörningar hos läsaren, något som alltså inte är att betrakta som hälsosamt varken 

enligt det biomedicinska perspektivet eller lekmannaperspektivet (Knobloch-

Westerwick & Romero, 2011; Medin & Alexandersson, 2000). Vidare är det, när 

idealet är själva målet och framställs som uppnåeligt, ohälsosamt när individen 

misslyckas (Medin & Alexandersson, 2000). Således kan idealmannens fokus på 

muskler både vara hälsosam och ohälsosam. 

 Genom att presentera ett ideal, som få män kan uppnå, och genom att 

formulera det som att det är ett ideal som är möjligt att nå ifall artiklarna i magasinet 

följs, kan Men’s Health locka till sig läsare som är ute efter att förändra det reflexiva 

jaget (Giddens, 1999). Anledningen till att individer vill förändra det reflexiva jaget 

till ett jag som är mer likt det vältränade ideal som Men’s Health presenterar, är för att 

de då bedöms som mer attraktiva och får fler sociala fördelar i samhället (Labre, 

2005). Att en individ försöker forma sig till en attraktiv vara innebär mer fördelar än 

bara sociala i dagens konsumtionssamhälle (Bauman, 2008). Då individer i det 

senmoderna samhället framställs som varor som konkurrerar med varandra är det av 

stor vikt att de framställs som attraktiva varor. Detta för att en attraktiv vara får större 

fördelar än oattraktiva varor (Bauman, 2008). Den bild av mannen som porträtteras i 

Men’s Health är, enligt Labre (2005) ett attraktivt ideal. Tillsammans med 

information om hur du uppnår det presenterade idealet, skapar det stort intresse hos 

individer i samhället som är intresserade av att öka sin konkurrenskraft.  

Det är med utgångspunkt i denna bild, som ges av män i den inledande 

porträtteringen, på framsidan och i innehållsförteckningen av magasinen, som jag 

analyserar innehållet i tidningarna för att se ifall den här bilden stärks eller förändras.  

4.2	   Idealmannens	  kropp	  och	  tillvägagångssätt	  

När det kommer till kroppens estetiska form och hur män ska gå tillväga för att få den 

är Men’s Health full med diverse krav och tillvägagångssätt. Utgångspunkten här är 

att kroppen, precis som Connell (2008) säger, är en tom målarduk och det är upp till 

individen att forma den efter det ideal denne anser mest attraktivt. I decembernumret 

hittar läsaren en tre sidor lång artikel som fungerar som en guide till hur en man blir 

extremt vältränad. Artikeln inleds med titeln och underrubriken  

 

THE BIG BOSS – If you want to get into the shape of your life, Georges St 

Pierre will help you shatter your limits. Unbeaten in five years, the UFC 
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champion gives you his unorthodox rules for building lean muscle. (MH 

12/12).  

 

I artikeln finns det 6 steg för att nå sitt mål, tillsammans med bilder på St Pierre och 

en illustration för några övningar går att göra i gymmet. Första steget är ”Your body 

is a lethal tool. Use it.” och handlar om att du ska träna bland annat som en gymnast 

för att få rörlighet och funktionella muskler. Det andra steget ”Train hard, fight hard, 

diet easy.” innebär att du inte bör träna för att tappa vikt, det ska bara vara ett resultat 

av träningen medan målet ska vara något annat. St Pierre tränar för sin egen skull och 

han äter vad han vill, normalt väger han runt 95kg men innan tävlingarna går han ner 

till runt 77 kg genom att halvera kolhydratintaget, undvika salt och dricka mycket 

vatten. Guiden fortsätter med steg tre ”Work harder to recover faster” där det går att 

läsa att St Pierre, under sina vilodagar, är ute och springer intervaller på 400m. Han 

säger; ”It’s an effective way to rid yourself of soreness. But it will hurt like hell. It’s 

the most painfull exercise a human being can do”. Steg 4 ”Never, ever train if you 

can’t go all out” innebär att ifall du är skadad eller övertränad ska du vila då det är 

bättre att träna mindre men att fullfölja varje övning. Sedan kommer steg 5 ”Efficieny 

is more deadly than effort” där St Pierre berättar att det viktiga både i livet och i en 

tävlingsmatch är att vara effektiv. I det sista steget ”Knowledge is the ultimate 

weapon” ges tipset att det är viktigt att veta vad du gör fel så du kan förbättra dig och 

göra rätt.  

 På de tre bilderna av St Pierre ägnar han sig åt aktiviteter som är förenade med 

UFC (Ultimate Fighting Championship). Han slår på en säck, lindar sina händer och 

står i attackposition med händerna lyfta. Han står i bar överkropp på alla bilder och är 

otroligt vältränad med stora, synliga muskler. Bilderna tillsammans med artikeln 

förmedlar klart och tydligt att det är en sådan kropp som är att vänta ifall guiden följs, 

som är mer av en livsstilsguide än träningsguide. 

Den bild som porträtteras genom denna artikel är att idealmannen, liksom 

tidigare framgått, ska vara oerhört vältränad och i god fysisk form. Artikeln, i 

samband med dess bilder, förmedlar att män ska ha en kropp som tillhör en 

elitidrottare, den ska vara muskulös och fettsnål. Detta är en svår bild att uppfylla då 

majoriteten av männen inte är elitidrottare och inte heller har möjlighet att vara det, 

men då definitionen av ett ideal innebär att det ofta är ouppnåeligt (Fröberg & 

Haglund, 2015) är det inte förvånansvärt att idealmannens kropp framställs på detta 
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vis. Artikeln berör inte hälsa direkt, endast indirekt genom att du bland annat ska vila 

ifall du känner dig övertränad. Fokus ligger på att du ska bli enormt vältränad och 

guiden visar dig hur du blir det, hälsoaspekterna med guiden är fullständigt ignorerade 

och det faktum att elitidrottare inte lever hälsosamma liv nämns inte heller. Huruvida 

mäns kroppsliga utformning sker på ett sätt som är förenligt med god hälsa eller ej är 

inte relevant. Med det sagt bör en mer djupgående diskussion kring det hälsosamma i 

porträtteringen av idealmannen föras. Enligt det biomedicinska perspektivet finns det 

inget ohälsosamt med bilden som porträtteras, och inte heller i de olika stegen som 

nämns i artikeln för att nå dit St Pierre är. St Pierre framställs som en individ hos 

vilken sjukdom är frånvarande, liksom det inte finns något som indikerar att guiden i 

artikeln ska framställa sjukdom, vilket innebär det är en hälsosam bild som 

porträtteras (Medin & Alexandersson, 2000).  

Ser man artikeln ur lekmannaperspektivet, där hälsa är ett beteende som 

definieras av dagens kulturella kontext, är analysen inte lika entydig (Medin & 

Alexandersson, 2000; Herz & Johansson, 2011). Det faktum att St Pierre pendlar 20 

kg i vikt på kort tid är inte att betrakta som att leva hälsosamt och ha goda vanor. 

Vidare är det inte heller ett hälsosamt beteende, enligt denna definition, att träna hårt 

på vilodagar. Här finns en motsägelse, hans kropp må ge bilden av att vara hälsosam 

då ett friskt utseende förmedlar hälsa, men vägen dit beskrivs med steg som 

associeras som ohälsosamma i det senmoderna samhällets kulturella kontext (Qvarsell 

& Torell, 2005). Fler tecken på detta går att utläsa i det tredje steget i guiden, där det 

förmedlas att han är en elitidrottare. Elitidrottare lever, enligt Connell (2008) ofta med 

skadade kroppar och kronisk smärta, något som är ett resultat av ett ohälsosamt 

beteende. Dock finns det aspekter i artikeln som talar för ett hälsosamt beteende enligt 

lekmannaperspektivet. Att känna till vilka fel man gör så att man kan förbättras, samt 

att vila när du är skadad, är saker som innefattas i att leva hälsosamt och ha goda 

vanor (Medin & Alexandersson, 2000). Vidare är även motion att betrakta som 

hälsosamt, något St Pierre ägnar mycket tid åt (Medin & Alexandersson, 2000). 

Slutligen ses artikeln ur den humanistiska traditionen. Återigen porträtteras ett 

svåruppnåeligt ideal i form av en ytterst vältränad man med definierade muskler, 

resonemangen kring huruvida det är hälsosamt eller ej har redan berörts. Dock 

innehåller artikeln en guide för hur du ska leva för att uppnå idealet, vilket innebär att 

du som läsare får användbara redskap som ökar både din handlingsförmåga och 

chanserna att uppnå ditt mål. Detta innebär att idealet i artikeln kan ses som hälsosamt 
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både ifall läsarens mål är att uppnå det manliga idealet eller ifall målet är något annat 

(Medin & Alexandersson, 2000).  

 En artikel som tillhör en av de mer visuella jag analyserar är den i 

oktoberutgåvan som är en ”Cover Model Competition” (MH 10/12) där 15 läsare 

tävlar om att bli den nästa modellen på deras framsida. Artikeln inleds med ett 

uppslag där dessa 15 läsare är med på bild, de står i bar överkropp med väldigt stora 

och väldefinierade muskler. Ingen av dem har något kroppsfett att tala om och det ser 

ut som att de nyligen kört ett hårt pass på gymmet. På varje bild står de ledigt och 

avslappnat, tittandes in i kameran med en vit vägg bakom sig. På det första uppslaget 

finns det även en kort inledande text till artikeln där det bland annat står  

 

All the contestants have two very important things in commom – excellent, 

real-world physiques and a humbling level of normality. They’re not 

professional fitness models and they don’t have time to train all day, every 

day. They are just like you: regular guys with normal jobs and everyday 

problems. From a 21-year-old student to a 40-year old architect; a man with 

three kids to a man with cystic fibrosis – their bodies have been built around 

their lives, not the other way around. (MH 10/12). 

 

Det inledande uppslaget avslutas med en pil som pekar mot nästa sida och innehåller 

texten ”Learn how you can get a cover-ready body”.  

 Är du vältränad med stora synliga muskler har du chans att få pryda omslaget 

till deras tidning, vilket innebär att du då har uppnått det mål Bauman (2008) talar 

om; att vara en attraktiv vara. Vidare så förmedlas budskapet att du inte behöver vara 

fotomodell, atlet eller så kallad bodybuilder för att kunna ha den perfekta ideala 

kroppen. Det går att ha ett vanligt, problemfyllt liv med jobb, diverse hälsoproblem 

och familj och ändå kunna se ut som de gör på bilderna. Det faktum att de står ledigt, 

tittandes in i kameran, framför en vit vägg i bar överkropp ger bilden av att de bara 

har promenerat in i studion, ställt sig och tagit av tröjan och blivit fotograferad. Att 

det är så här deras kroppar ser ut när de tar av sig tröjan hemma innan de hoppar in i 

duschen exempelvis. Sättet bilderna är uppradade på och ledigheten i dem tar bort alla 

tankar från att det skulle röra sig om en tidskrävande fotosession med 

proffsfotografer, smink, fotoredigering och andra knep de använder sig av för att ta så 

vackra bilder som möjligt. Detta för tankarna till Baumans (2008) resonemang kring 
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att hålla individerna i ett konsumtionssamhälle otillfredsställda. Detta innebär att ifall 

medlemmarna i konsumtionssamhället är missnöjda vill de alltid ha fler och nya 

saker, vilket får dem att konsumera ännu mer i jakt på tillfredsställelse. Går 

tillfredsställelse inte att finna gynnas konsumtionssamhället eftersom konsumtionen 

ökar (Bauman, 2008:57). I artikeln får de läsarna att tro att det är enkelt att uppnå 

idealet de presenterar, när det i själva verket krävs väldigt mycket för att uppnå den 

perfekta kroppen. Idealet finns där tillsynes inom räckhåll, men likväl fortsätter de 

sälja nya utgåvor av tidningen eftersom bilden de förmedlar i själva verket inte är så 

lättillgänglig. Det här innebär även att idealet är ohälsosamt enligt det humanistiska 

perspektivet (Medin & Alexandersson, 2000). Har du som mål att förändra ditt 

reflexiva jag och därmed bli en mer attraktiv vara, finns det en risk att du, när du läser 

artikeln ovan, får föreställningen att det är ett realistiskt mål utifrån dina 

förutsättningar att forma ditt jag utefter männen i artikeln (Medin & Alexandersson, 

2000). Detta eftersom de framställs som helt vanliga män, som också utgör en 

vardaglig läsare av tidningen, precis som du. Misslyckas du sedan med att nå målet att 

forma din kropp som individerna i artikeln, är du ohälsosam (Medin & 

Alexandersson, 2000). Vidare så skapar, enligt Labre (2005), ett orealistiskt ideal ett 

ohälsosamt och utseendefixerat beteende hos läsaren.  

 I resten av artikeln möter läsaren de fem slutfinalisterna i tävlingen. De 

presenteras med en kort text om deras träningsfilosofi, en rad bilder och även en 

faktaruta där deras ålder, vikt och längd står samt där deras bröst-, arm- och 

midjemått presenteras i centimeter. Artikeln innehåller även några olika 

styrkeövningar du ska utföra i gymmet ifall du vill se ut som dessa män gör. För att 

undvika för mycket upprepningar analyseras bara den delen som handlar om den 

vinnande kandidaten i artikeln, då det är mannen som pryder omslaget på tidningen 

som kommer närmast det ideal magasinet Men’s Health presenterar. Vinnaren är 

Charlie Powell, 32 år gammal och valet av vinnarbidrag motiveras med texten 

”Functional muscle. With dedication and hardcore training you too can build 

Charlie’s winning overall athleticism” (MH 10/12). Det här bidraget presenteras med 

en stor bild på Charlie iklädd endast ett par jeans. Han tittar in i kameran och håller 

händerna sammanflätade framför magen samtidigt som han till synes spänner 

överkroppen. Bredvid bilden finns det en kort text där Charlie berättar om sin relation 

till träning. 
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I always want to push myself physically – that’s why I joined the army. 

Being on deployment makes training tricky but now, in Cyprus, I have 

access to a decent gym and am in the best shape of my life. I’ve always been 

fit; running with your kit and rifle makes sure of that, he says. But I started 

getting bigger while working out with a couple of US Marines in their gym 

in Afghanistan. Those guys are hardcore (MH 10/12) 

 

Charlie har alltid varit vältränad, men det är ett resultat av hans yrke och personlighet 

och inte för att han är mån om de estetiska aspekterna rörande kroppen. Att valet föll 

på Charlie kan inte helt och hållet baseras på muskelmassa då det fanns deltagare med 

både större och mindre muskler än vad han har. Således finns det andra aspekter som 

gör just honom till idealmannen. I motiveringen till valet av vinnare hävdar de att 

Charlie är den som har mest funktionella muskler och en ”overall athleticism”. Men 

då det bland deltagarna finns allt från löpare till fitness-instruktörer och de som har 

”personlig tränare” som arbetstitel tvivlar jag starkt på att Charlie är den som har de 

mest funktionella musklerna av alla. Att valet föll på just Charlie, en man som är 

kapten i militären och har varit nere i Afghanistan, förmedlar att de traditionella 

maskulina normerna, vilka Labre (2005) benämner som sociokulturella normer, 

fortfarande är av vikt för att betraktas som idealmannen. Uppsatsen syftar dock endast 

till att analysera huruvida idealmannens fysik och utformning är hälsosam, och jag 

kommer därför inte att gå in närmare på ifall det finns andra aspekter som skiljer 

deltagarna åt och därmed är centrala för idealmannen. 

När det kommer till idealet som här porträtteras styrks de slutsatser som redan 

dragits av både den här studien och tidigare forskning. Charlie, liksom övriga 

deltagare, är oerhört vältränad med synliga muskler och låg fettprocent. Tidigare 

fördes ett resonemang om varför just den här artikeln innebär ett ohälsosamt ideal 

utifrån det humanistiska perspektivet. Betraktas artikeln om Charlie som en egen 

enhet skild från tävlingen framstår idealet som väldigt hälsosamt ur 

lekmannaperspektivet (Medin & Alexandersson, 2000). Charlie har uppnått sin 

vältränade, ideala kropp genom sitt yrke som militär. Det är, på grund av yrket, en 

nödvändighet för honom att hålla sig i form, att motionera och ha goda vanor. Med 

andra ord har Charlie ett yrke som kräver att han upprätthåller ett beteende som, enligt 

lekmanaperspektivet, betraktas som hälsosamt. Detta har i sin tur lett till att Charlie 

har en ideal kropp, vilket innebär att det ideal Charlie presenterar är hälsosamt.  
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 Vidare finns det en motsägelse i porträtterandet av idealmannen. Genom att ha 

en tävling där endast läsarna deltar och där vinnaren får pryda omslaget till tidningen 

förmedlas budskapet att alla kan se ut sådär. Detta innebär att gemene man kan bli 

idealmannen, vem som helst kan bygga upp den ideala identitet de vill förknippas 

med då de söker sig till den här tidningen och vem som helst har möjlighet att 

förvandla sig till en konkurrenskraftig vara på en marknad där varje individ 

konkurrerar med varandra. Men, gemene man är inte fitness-instruktör, personlig 

tränare eller yrkesmilitär med tjänstgöring i Afghanistan. Detta tillsammans med det 

faktum att ett ideal per definition är något som är ytterst svårt att uppnå väcker frågan; 

kan verkligen vem som helst bli som männen i magasinet och därmed uppnå idealet 

(Fröberg & Haglund, 2015)? 

Det är åtminstone vad MH vill få läsaren att tro, det märks bland annat på den 

avslutande sidan i artikeln jag berör ovan. Det är en sida med ett 

styrketräningsprogram som de uppmanar läsaren till att följa ifall denne vill ha en så 

kallad ”Cover Model Body”. Inledningsvis på den här sidan går det att läsa  

 

Build a Cover Model body. By combining his knowledge with tips picked up 

from US Marines, Charlie has sculpted a powerful, defined body that’s as 

strong as it is lean. Here’s his full regime (MH 10/12).  

 

4.3	   Hälsa	  

I det här avsnittet berörs de artiklar som, enligt Men’s Health, direkt syftar till att 

verka för ett hälsosammare ideal. The Wire är ett avsnitt i magasinet MH som handlar 

om hälsa, det har underrubriken ”Life-Improving Health News From Around The 

World” (MH 12/12). Den inledande artikeln i det här avsnittet i decemberutgåvan har 

rubriken ”Will a post-gym beer undo all the good of my workout” följt av en artikel 

där de presenterar forskning från University of Granada som säger att måttlig 

ölkonsumtion hjälper till att hålla en hög glukosnivå i blodet och samtidigt minskar 

ditt hormonella svar på fysisk stress vilket är avgörande för en effektiv 

muskelåterhämtning. I samband med den här artikeln är det en bild på en grön 

glasflaska stående på en spänd biceps (MH 12/12). Texten tillsammans med bilden 

symboliserar att du kan bli stark av att dricka öl och att det kända påståendet om att 

alkohol förstör din träning är felaktigt. Att de hänvisar till en undersökning som är 
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gjord av forskare på ett universitet meddelar betydelsen att det som är skrivet i 

artikeln är sant och inte går att argumentera emot. Vidare i samma sektion i 

novembernumret finns en kort artikel med rubriken ”Cheat More Often For A Better 

Body” följt av en text som presenterar en studie som säger att den bästa metoden för 

att hålla sig till en kostplan är genom att strunta i den 20 % av tiden. Artikeln är 

illustrerad med en ekvation där öl plus 3 tallrikar med olika sorters mat med 

varierande nyttighetsgrad är lika med en bild på en man med en väldigt muskulös bar 

överkropp (MH 11/12). Artikeln tillsammans med illustreringen ger bilden av att du 

kan äta vad du vill, dricka öl och ändå få en kropp som påminner om en 

kalsongmodell. I artikeln skriver de också att så länge du äter efter kostplanen 

resterande 80 % av tiden så kommer du att nå ditt viktminskningsmål på nolltid (MH 

11/12). Sett ur ett humanistiskt perspektiv visar artiklarna bara på hur du ska göra för 

att uppnå målet att bli vältränad. Handlingsförmågan att få dig vältränad påverkas 

varken av att du fuskar med din kost eller dricker öl efter träning, därför kan de inte 

heller ses som ohälsosamma. Artiklarna berör inte, trots att de finns under 

hälsoavsnittet i magasinet, sjukdomsfall. Då en person anses hälsosam då kroppen 

fungerar normalt, enligt det biomedicinska perspektivet, och det inte finns något som 

tyder på att kroppen inte skulle fungera normalt ifall dessa artiklar följs, kan de inte 

heller ses som ohälsosamma enligt det biomedicinska perspektivet (Medin & 

Alexandersson, 2000).  

 Problemen framgår först när man anlägger ett lekmannaperspektiv på hälsa. 

Att dricka öl efter träning, samt att strunta i en uppgjord kostplan, anses inte vara 

goda vanor enligt dagens kulturella kontext (Medin & Alexandersson, 2000; Herz & 

Johansson, 2011). Således är det inget hälsosamt beteende som rekommenderas för att 

du ska uppnå det ideal som porträtteras. Enligt artikeln ovan är det okej att anamma 

ett ohälsosamt beteende, nämligen att fuska med kostplanen, så länge målet med en 

vältränad kropp uppnås. Att äta efter en kostplan i den utsträckningen att en vältränad 

kropp uppnås tyder inte på bra vanor i enlighet med lekmannaperspektivet. Det 

innebär, lite förenklat, att så länge du lyckas ha ett synligt sexpack på magen och 

svällande biceps kan du faktiskt dricka öl och äta skräpmat i den utsträckning du vill 

eftersom anledningen till att inte göra det är redan nådd. Det relevanta med mäns 

hälsa är med andra ord de yttre aspekterna av kroppen. Detta budskap förstärks av att 

dessa artiklar går att finna i en sektion i tidningen som, av titelns underrubrik att 

döma, just åsyftar att informera om livsstärkande hälsotips. Giddens skriver att 
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”Kroppsmedvetenheten inkluderar dessutom en insikt om betydelsen av motion och 

kostvanor” (Giddens, 1999:97) när han talar om identitet och identitetsbyggande. Här 

syns det klart och tydligt att motion och kostvanor har en betydelse så länge individen 

är ute efter att förändra kroppen till idealet, vilket definitivt innebär en 

kroppsmedvetenhet. Men när förvandlingen är klar och han står där med en muskulös 

kropp är han fortfarande kroppsmedvetna, men lämnar mycket mindre hänseende till 

kost och motion.  

 En annan sektion som utger sig för att ge hälsotips är sektionen som kallas 

Agenda, som har underrubriken ”A Month In Culture, Your Hotlist For Health” (MH 

12/12). Den inledande artikeln här är två sidor lång och är även den längsta artikeln i 

just den här sektionen. Artikeln inleds med rubriken  

 

USE SEXUAL HEALING. Prostate cancer is the most common form of the 

disease to affect UK men. Happily, one of the best ways to protect against it 

is sex. In fact, there are plenty of good excuses (MH 12/12). 

 

Därefter följer 5 olika anledningar till varför sex är bra tillsammans med en bild på en 

tjej. Bilden består av kvinnans överkropp och huvud, hon är naken och täcker sina 

bröst med en hand och en arm. I den ena handen håller hon en spruta som är fylld till 

hälften med vätska och runt halsen har hon ett stetoskop. Det första tipset presenterar 

en studie som har kommit fram till att sex två till tre gånger i veckan kan halvera 

risken för hjärtattack och stroke. Sedan går det i tips två läsa att sex har en lugnande 

effekt då människan, vid orgasm, frigör en rad olika hormoner som fungerar 

lugnande. Tips nummer tre berör samma ämne som rubriken och informerar om att de 

som har 21 eller fler ejakulationer i månaden har en minskad risk för att drabbas av 

prostatacancer. Slutligen presenterar tips fyra och fem studier som visar att sex 

reducerar mängden stresshormoner och att de som har sex minst två gånger i veckan 

reducerar risken att dö inom ett 10-års period med upp till 50 %.  

 Här förmedlas budskapet att hälsa är synonymt med sex. Att ha sex ofta är att 

vara hälsosam. Detta för att de nämner några av de största folkhälsoproblemen som 

finns i det senmoderna samhället; cancer, stress och hjärtproblem. Sedan presenteras 

olika studier som alla bekräftar att sex verkar positivt i kampen mot dessa 

hälsoproblem och slutligen placerar de informationen i en sektion som har 

underrubriken ”your hotlist for health” (MH 12/12). Den bild av att vara hälsosam 
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stämmer givetvis överens med deras definition av vad god hälsa är; ett koncept som 

förbättrar alla aspekter av en mans liv (Hanson, 2007). Det framgår tydligt av denna 

artikel och de två tidigare, då hälsofokus endast existerar ifall idealmannen har något 

mer att vinna på det, utöver god hälsa. Frågan är dock ifall de uppfyller andra kriterier 

för att vara hälsosamma än sina egna? Enligt det biomedicinska perspektivet tillhör 

den aktuella artikeln en av de mer hälsosamma som analyseras i uppsatsen. Detta för 

att informationen i artikeln främst berör metoder som håller sjukdomsfall borta, vilket 

är att betrakta som hälsa (Medin & Alexandersson, 2000). Dock har 

lekmannaperspektivet en annan syn på artikeln. Det som främst förespråkas är ett 

sexuellt risktagande då mannen uppmanas till mycket sex oberoende av ifall det sker 

med många olika partners, vilket inte utgör ett beteende som är att betrakta som 

hälsosamt (Medin & Alexandersson, 2000). Även om syftet med beteendet positivt är 

det ändock inte ett hälsosamt beteende.  

 Avslutningsvis analyseras en artikel som handlar om hälsa i Hardcore-

sektionen av MH. Det är en artikel varje utgåva har och som heter Hardcore Health. I 

decemberutgåvan är den här artikeln 4 sidor lång och inleds med rubriken ”FIX ANY 

EMERGENCY WITH DIY EXPERTISE” (MH 12/12). I den inledande texten går det 

att läsa följande som sammanfattar vad artikeln handlar om:  

 

When you need to get better fast, use all the expert advice in these pages to 

find the perfect cure to your problems without leaving home. 

 

Jag går här igenom varje tips för sig och analyserar innebörden av dem. Den första 

huskuren handlar om hur du lagar en bruten näsa och har rubriken ”Avoid five hours 

in A&E with this surgery-free technique from Harley Street ENT surgeon Azbar 

Shaida” (MH 12/12).  

 

Enligt Medin & Alexanderssons (2000) humanistiska definition av hälsa är huskurer 

och snabba tips likt det ovan att betrakta som tips förenliga med att ha god hälsa. 

Detta eftersom den humanistiska traditionen mäter hälsa med hjälp av 

handlingsförmåga, och ett tips på hur du lätt kan åtgärda en bruten näsa ifall olyckan 

varit framme bidrar till att öka individens handlingsförmåga. Vidare är det även 

hälsosamt enligt de andra två perspektiven då kroppen, efter att ha åtgärdat en bruten 

näsa, fungerar som den ska och är därmed hälsosam (Medin & Alexandersson, 2000).  
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Den andra huskuren i artikeln har rubriken: 

 

Morning-After IV drip. One drink, one hour, five ingredients – no more 

hangover. This excess-fixing cocktail, designed with the help of Professor 

Tom Sanders of The Natural Hydration Council, will have you levelled out in 

exactly 60 minutes (MH 12/12). 

 

Huskuren handlar om hur du kan blanda en drink som återställer kroppen efter en 

utekväll, den ska lindra och bota symptomen för bakfylla. Mår du dåligt på grund av 

för mycket alkohol kvällen innan finns det sätt att få bort de obekväma symptomen 

och få dig att må bra igen. Anledningen till att du mår dåligt från första början är ett 

ohälsosamt beteende enligt den kulturella kontexten, då att dricka för mycket alkohol 

inte anses hälsosamt (Herz & Johansson, 2011). Ett hälsotips som innebär att en dålig 

vana kan fortgå, är inte hälsosamt enligt lekmannaperspektivet på hälsa (Medin & 

Alexandersson, 2000). Dock är det hälsosamt sett ur den humanistiska traditionen då 

din handlingsförmåga ökar i och med att bakfyllan försvinner. Slutligen kan det även 

betraktas som hälsosamt ur det biomedicinska perspektivet då du tar bort 

sjukdomssymptom. I och med att artikeln presenterar en lösning på ett beteende som 

innebär att sjukdomssymptom uppstår, vilket kan innebära att dessa symptom allt 

oftare kommer att uppstå då det finns en lösning, kan innebära att det även betraktas 

som ohälsosamt ur ett biomedicinskt perspektiv (Medin & Alexandersson, 2000).  

Den tredje huskuren i artikeln är inne på samma spår som föregående, nämligen 

en så kallad ”quick fix” för ett i grund och botten ohälsosamt beteende enligt dagens 

kulturella kontext (Herz & Johansson, 2011). De kallar den ”The Face Changer” och 

den beskrivs med texten  

 

You’ve not slept in days. Work stress and nights out have given you eye bags 

that make Dracula look like a L’Oréal model and the beer last night brought 

out blemishes you thought you’d seen the back of. Fear not. This skin fix will 

have you at your date-night best in under 30 minutes. (MH 12/12) 

 

Även den här är avsedd för att bota symptomen som visar sig efter ett ohälsosamt 

leverne; stressigt liv och utekvällar, således följer resonemangen här samma bana som 
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ovan. Att dessa tips förekommer under en sektion de kallar för hälsa och det faktum 

att de inte nämner något om att det endast är tillfälliga lösningar på ett ohälsosamt 

beteende förmedlar budskapet att idealmannen endast behöver se hälsosam ut. Ett 

likamedtecken skapas mellan att se hälsosam ut och att vara hälsosam i Men’s Health. 

Detta är något som nödvändigtvis inte överensstämmer med övriga perspektiv på 

hälsa, vilket jag visat genom analysens gång. 

 Genom att se hälsosam ut förmedlar det en hälsosam livsstil till omgivningen. 

Detta, i samband med att människan lever i något Bauman (2008) kallar för ett 

konsumtionssamhälle där snabba lösningar är det som tilltalar individerna mest, är en 

förklaring till att Men’s Health inriktar sig på lösningar som innebär att mannen kan 

leva som han vill i större utsträckning och ändå lyckas förmedla en hälsosam livsstil, 

lösningar som i själva verket inte alls har något med långvarig hälsa att göra. Men’s 

Health är i sin tur en organisation i ett konsumtionssamhälle vars mål är att gå med 

vinst, således skriver dem det konsumenterna vill läsa. Individer vill inte veta hur de 

ska gå tillväga för att leva ett hälsosamt liv. Det de egentligen är intresserade av är att 

veta hur de kan bygga en attraktiv identitet de är nöjda med och som andra finner 

tilltalande, eller som Bauman uttrycker det; ”att göra sig själv till en säljbar vara” 

(Bauman, 2008:67).  
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5.	   Slutsats	  

I detta avsnitt presenteras studiens resultat samt besvaras de inledande 

frågeställningarna med slutsatser som baseras i ovanstående analys. Slutligen 

presenteras områden, som studien identifierat, där det kan vara av intresse att forska 

vidare.  

5.1	   Studiens	  resultat	  

	  
• Hur porträtteras idealmannen i magasinet Men’s Health? 

 

Som tidigare studier visar är idealmannens fysik som sådan att han är vältränad och 

muskulös med synliga och väldefinierade muskler och låg fettprocent. Detta är även 

något den här studiens analys visar. Vidare visar analysen att muskelvolym är en 

central aspekt i idealmannens kropp, och även att idealet ska se friskt och hälsosamt 

ut. Slutligen finns det indikationer på att idealmannen ska se ung ut, vilket inte 

framgår i de andra studierna som gjorts på området. 

 Men’s Health porträtterar också idealmannen som ett uppnåeligt ideal. De 

försöker ge bilden av att alla kan uppfylla de ideal som omgärdar idealmannen, främst 

genom att följa den information som de presenterar i tidningen.  

Utseendet är mycket viktigt för mannen i Men’s Health. Det är kanske inte så 

konstigt med tanke på hur samhället ser ut idag. Utseendet speglar mer än någonsin 

vilka individerna är i ett samhälle, som blir allt mer och mer ytligt, och både män och 

kvinnor har ett intresse i att skapa en identitet som är synonym med en attraktiv vara.  

 

• Varför porträtteras mannen som han gör? 

 

Idealmannen porträtteras som den gör då det, enligt dagens kulturella kontext, utgör 

ett attraktivt ideal. Genom att porträttera mannen efter det attraktiva ideal som råder 

lockar tidningen till sig läsare som är ute efter att förändra sin identitet, eller det 

Giddens (1999) kallar för det reflexiva jaget. Anledningen till att porträttera ett 

attraktivt ideal, och anledningen till att läsare söker sig dit för att förändra sig själva 

har sin grund i dagens konsumtionssamhälle (Bauman, 2008). Det är i det senmoderna 

samhället viktigare än någonsin att framstå som en attraktiv vara då människan ses 
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som varor som konkurrerar med varandra. Genom att framstå som en attraktiv vara 

vinner individen många konkurrensfördelar.  

Vidare är ett ideal är något folk vill leva upp till, en porträttering efter idealet följt 

med information om hur du uppnår idealet leder till att människor köper tidningen. I 

ett konsumtionssamhälle, där individens största mål är att bli en attraktiv vara, vill alla 

efterlikna det gällande idealet. Men’s Health som också är en del av 

konsumtionssamhället vill sälja så många exemplar som möjligt och presenterar 

därför hur du till synes enklast kan uppnå idealet. Således porträtterar Men’s Health 

mannen efter gällande ideal så att både konsumenter, som vill bli en attraktiv vara, 

och organisationen bakom Men’s Health, som vill öka försäljningen, blir nöjda. Då 

det är en del av idealet se hälsosam ut vill Men’s Health, genom sin porträttering, får 

dig att tro att du är hälsosam på kuppen. En man som ser hälsosam förmedlar bilden 

om att vara hälsosam.   

 

• Är det manliga idealet ett hälsosamt ideal? 

 

Med utgångspunkt i det ideal som presenteras, nämligen en vältränad fysik, är idealet 

hälsosamt enligt alla de perspektiv på hälsa som diskuteras i uppsatsen. En vältränad 

kropp ökar din handlingsförmåga, håller dig fri från sjukdomar samt indikerar ett 

hälsosamt beteende i form av motion och goda vanor. Hälsa är något dock väldigt 

komplext kan sällan ses som antingen svart eller vitt. Huruvida idealet som 

porträtteras faktiskt är ett hälsosamt ideal eller ej när det analyseras på djupet beror 

till stor del på vilket perspektiv på hälsa som används. 

Skulle individens mål, mot förmodan, vara något annat än att uppnå det ideal 

som porträtteras, förefaller magasinet Men’s Health vara hälsosamt då allt handlar om 

att öka individens handlingsförmåga. Men med konsumtionssamhället och vikten av 

att bli en attraktiv vara i åtanke, är idealet med största sannolikhet ett mål för många 

att uppnå. Då det är ett mål, som för de allra flesta är ouppnåeligt, men porträtteras 

som något alla kan uppnå relativt enkelt och snabbt, blir idealet ohälsosamt enligt det 

humanistiska perspektivet. Detta eftersom idealet presenteras som realistiskt för 

läsaren, vilket innebär att risken är stor att denne misslyckas med att uppnå sitt, till 

synes realistiskt ställda mål, vilket innebär ohälsa. 

Detta leder oss in till lekmannaperspektivet på hälsa. Ett orealistiskt ideal 

leder till orealistiska förväntningar på den egna kroppen, och ett misslyckande att 
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uppnå dessa ideal, kan leda till ett ohälsosamt beteende likt ätstörningar och 

utseendefixering (Labre, 2005; Knobloch-Westerwick & Romero, 2011). 

Lekmannaperspektivet ser, som bekant, hälsa som ett beteende och således blir idealet 

ohälsosamt ur detta perspektiv. Dock finns det fler aspekter att ta hänsyn till och 

beroende på hur idealet betraktas kan det även utgöra ett hälsosamt ideal enligt detta 

perspektiv. En god fysik förutsätter motion, vilket är hälsosamt (Medin & 

Alexandersson, 2000). Dock förespråkar Men’s Health vad som anses som mindre 

goda vanor enligt dagens kulturella kontext för att uppnå god fysik, detta i linje med 

vad deras egen definition för god hälsa är. Dåliga vanor är ohälsosamt enligt 

lekmannaperspektivet, vilket innebär att det manliga idealet kan betraktas som 

ohälsosamt just med tanke på vilka vanor som förespråkas (Medin & Alexandersson, 

2000). Det är dessa dåliga vanor Herz & Johansson (2011) åsyftar i studien där de 

presenterar idealmannen som ohälsosam. Alla vanor som Men’s Health presenterar 

anses dock inte som dåliga, således går det inte helt att döma ut Men’s Health som 

ohälsosamt ifall vägen till idealet tas med i beaktning.  

Slutligen ska det biomedicinska perspektivet nämnas. Studeras tidningen 

utifrån detta perspektiv förefaller den vara hälsosam. Detta för att det biomedicinska 

perspektivet ser hälsa som frånvaro av sjukdom, fungerar kroppen normalt har du 

hälsa. Men’s Health är ett magasin fullt med friska individer med normalt fungerande 

kroppar. Vidare förespråkas en rad metoder för att kroppen ska fortsätta fungera 

normalt, om än vissa kontroversiella metoder. Det förändrar dock inte det faktum att 

kroppen fortsättningsvis är fri från sjukdomar och fungerar normalt.  

5.2	   Rekommenderad	  framtida	  forskning	  

Det kan vara av intresse att undersöka hur bilden av idealmannen tar sitt uttryck i 

andra mediala sammanhang. Detta borde, som jag tidigare nämnt, skilja sig lite och ge 

en annan bild än den jag får av att analysera magasinet Men’s Health, då Men’s 

Health är en tidning med stort fokus på kroppen. Det är även intressant att se ifall 

hälsoaspekten är lika ytlig i andra magasin, så som exempelvis King och Café som är 

två renodlade herrmagasin i Sverige.  En jämförande studie av systermagasinet 

Women’s Health kan även vara av intresse för att undersöka hur hälsosamt det 

kvinnliga idealet är. Den kroppsfokus och fokus på utseende och muskelbyggnad som 

finns i Men’s Health skiljer sig kanske inte alls från innehållet i magasinet Women’s 

Health. Slutligen skulle en analys av fler aspekter än den kroppsliga vara av intresse. I 
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inledningen nämns det att forskning visar att idealmannen även ska ha goda relationer 

med kvinnor och sina barn, vilket gör det intressant att undersöka hur idealmannen 

porträtteras i familjesammanhang.  
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