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Sammanfattning 
 
Män och kvinnor har alltid tillskrivits olika attribut gällande vad som anses typiskt manligt 

respektive kvinnligt. Dessa är dock förändrliga över tid, det som klassas som typiskt 

manligt idag hade troligen en helt annan innebörd på 1700-talet. Ambitionen med den här 

uppsatsen har varit att försöka få en bild av hur maskulinitet förändrats under en kort 

period. Genom att undersöka hur mannen presenterats i livsstilsmagasinet Café 1990 och 

2009 hoppades jag kunna bilda mig en uppfattning om detta. Jag har använt Yvonne 

Hirdmans (2001) tre uppdelningar för att få en överblick över hur maskulinitet presenteras i 

olika sammanhang. Jag har också gjort en diskursanalys över den text som förekommer i 

Café för att ta fram specifika kodord och teman som kan tillskrivas en man. Slutligen har 

jag även låtit en fokusgrupp diskutera kring respektive utgåvas omslagsbild i hopp om att 

få en uppfattning om läsares tolkning av Cafés bild av maskulinitet.  

Resultatet visar att mannen strävar efter, både medvetet och omedvetet, att uppnå ett 

superideal. Att bli en sorts superman. Det är denna superman som tycks sätta riktlinjerna 

för hur maskulinitet konstrueras och som också illustrerar de skillnader som finns mellan 

utgåvorna. Superidealet är dock inget givet och man kan inte tala om ett enskilt manligt 

ideal. Det existerar flertalet ideal sida vid sida, samtidigt. Bilden av mannen från 1990 

visar en person med en naturlig självsäkerhet och ett stilla naturintresse. 2009 finner vi 

istället en bild av mannen som mer aggressivt utåtagerande.  

En mjukare sida av mannen gör sig dock synlig i de bägge utgåvorna. Detta visas genom 

debatter kring pappaledighet samt ett ökat intresse för mode, utseende och 

skönhetsprodukter.  

Nyckelord: maskulinitet, genus, livsstilsmagasin för män, könstrender 

 

   



   

Innehållsförteckning 
INLEDNING ....................................................................................................................................... 1 

SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR.................................................................................................. 1 

FRÅGESTÄLLNINGAR.................................................................................................................... 2 

RAPPORTENS DISPOSITION ..................................................................................................... 2 

BAKGRUND........................................................................................................................................ 2 

TEORI .................................................................................................................................................. 4 

METOD OCH GENOMFÖRANDE.................................................................................................. 6 

MATERIAL OCH URVAL ........................................................................................................................................6 
Diskursanalys .......................................................................................................................................7 
Fokusgrupper .......................................................................................................................................8 

ANALYSVERKTYG OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT............................................................................................................9 
Diskursanalys .......................................................................................................................................9 
Fokusgrupper .....................................................................................................................................10 

DATAINSAMLING ..........................................................................................................................11 

DISKURSANALYS...............................................................................................................................................11 
FOKUSGRUPPER ...............................................................................................................................................11 

ANALYSVERKTYGENS ROLL ......................................................................................................12 

DISKURSANALYS...............................................................................................................................................12 
FOKUSGRUPPER ...............................................................................................................................................12 

METODOLOGISKA REFLEKTIONER ........................................................................................13 

RESULTAT .........................................................................................................................................14 

DISKURSANALYS...............................................................................................................................................15 
Tema ett – Intelligens.....................................................................................................................16 
Tema två – Styrka............................................................................................................................17 
Tema tre – Sexualitet .....................................................................................................................19 
Tema fyra – Aktivitet ......................................................................................................................21 
Tema fem – Våld............................................................................................................................... 24 
Övrigt ....................................................................................................................................................25 

FOKUSGRUPPER ...............................................................................................................................................26 

DISKUSSION ...................................................................................................................................30 

LITTERATUR ....................................................................................................................................34 

BILAGA 1 ........................................................................................................................................376

BILAGA 2 ..........................................................................................................................................37 

BILAGA 3 ..........................................................................................................................................38

 

 

   



   

 

Inledning 

Det finns många studier som berört hur genus framställts. Merparten av dessa har fokuserat 

på kvinnor och presenterat ett antal teorier. På 1990-talet har maskulinitetsforskningen 

börjat växa fram, men den befinner sig fortfarande i skymundan i förhållande till 

genusforskning som fokuserar på femininitet (Parbring 2002). Genus är dock ett 

relationellt begrepp som handlar om hur män och kvinnor konstrueras i förhållande till 

varandra. Fokuserar man enbart på den ena parten kan detta medföra en snedvriden bild.  

Genus skapas och normaliseras tack vare våra offentliga handlingar (Hirdman, Y. 2001). 

På det sättet speglar en människas handlingar den tid och det samhälle hon befinner sig i. 

Genus är därför något rörligt och föränderligt och ändrar på grund av detta karaktär över 

tid; vad som inkluderas i maskulinitet varierar alltså beroende på kultur och tid. Den 

maskulinitetsforskning som finns idag berör en mängd olika aspekter, bland annat 

sexualitet och maskulinitetsideal i historisk belysning. Eftersom genus är föränderligt finns 

det olika sorters maskuliniteter beroende på tid och rum, vilket bland annat R.W. Connell 

tar upp i sin bok Masculinities (2005). Intresset för det maskulina har dock ökat och idag 

finns det flera områden som speglar bilden av det maskulina superidealet. Litteratur, film 

och musik är typexempel på detta. Livsstilsmagasin för män lanserades under början av 

1990-talet och den första utgåvan av modemagasinet Café utkom 1990. Tidningen har idag 

flera hundratusen läsare (allersforlag.se). Café riktar sig till den moderne mannen, oavsett 

tid, och innehåller allt som borde intressera honom. Café fungerar som en sorts idealsättare 

över vad en modern man bör prioritera i sin tillvaro. Tidningen är därför ett lämpligt 

material att studera för att komma åt bilder av maskulinitet under olika tidsperioder.  

 

Syfte och avgränsningar 
Denna uppsats ämnar att, med utgångspunkt från Yvonne Hirdmans (2001) teori om genus, 

undersöka hur livsstilsmagasinet Café väljer att framställa och konstruera maskulinitet i 

sina texter. Uppsatsen kommer enbart beröra två utgåvor, den första publicerade 1990 samt 

en utgåva från mars 2009. Utöver analys av texter genomförs en analys av omslagsbilderna 

från respektive utgåva, detta genom en fokusgruppintervju. Med hjälp av fokusgruppen 
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hoppas jag kunna få fram en bild av hur framställningen och konstruktionen av den 

maskuliniteten uppfattas av tidningens målgrupp.  

 

Frågeställningar 
Uppsatsen kommer att beröra följande frågeställningar 

• Hur konstrueras maskulinitet i utgåvan från 1990 respektive 2009 av Café 

• Förkommer det några skillnader i hur maskulinitet konstrueras i de olika utgåvorna 

av Café?  

• Hur tolkar fokusgruppen de relevanta omslagsbilderna?  

 

Rapportens disposition  
Uppsatsen inleds med ett avsnitt som presenterar hur genus växt fram som begrepp inom 

forskningen såväl i Sverige som internationellt. Vidare följer ett teoriavsnitt där Yvonne 

Hirdmans och R.W. Connells teorier om maskulinitet och genus tydliggörs. Efter detta 

följer ett metodavsnitt som belyser hur den diskursanalys som använts i uppsatsen 

genomförts samt fokusgruppens inblandning. Slutligen innehåller metodavsnittet såväl 

datainsamling som metodologiska reflektioner. Därefter följer en resultatdel som avslutas 

med en diskussion och förslag till framtida forskning.  

 

Bakgrund 
”Ty även om det funnits många manlighetsformer som varierat i tid, rum och klass – så att en 

man t.ex. inte längre får gråta medan det var helt i sin ordning under den unge Werters tid, eller 

att en riktig man skulle kunna tömma sin bägare och dra sin värja i ett svep under tidigt 1700-

tal, medan det ansågs tölpaktigt under det sena 1700-talet då klokhet och måttlighet var 

honnörsorden – kvarstår som ett slags bottensats verben mäkta, kunna, göra och adjektiven 

styra och förstånd” (Hirdman, Y 2001:51) 

Tankar om genus har cirkulerat i flera sekler i Sverige. Sextio- och sjuttiotalet var en tid av 

såväl politiska som kulturella förändringar, vilket medförde att synen på kvinnors och 

  2



   

mäns roller förändrades i såväl det privata som i det offentliga. Det handlade bland annat 

om ifrågasättande av familjen, äktenskapet och normerna kring sexualitet (Hirdman, A. 

2001). Genusbegreppet är dock något som formulerades och började användas runt 1980-

talet och då främst inom den feministiska forskningen. Det är ett latinskt ord som betyder 

slag, släkte, kön och är en översättning av det engelska ordet gender (Hirdman, Y. 2001). 

Genus refererar till tidigare historiska sociala och kulturella betydelser som tillskrivits män 

och kvinnor vid vissa tidsperioder. Begreppet utvecklades för att kunna skapa en större 

förståelse för de maktförhållanden som råder mellan män och kvinnor men även för att 

försöka finna definitioner av vad som är manligt respektive kvinnligt (Hirdman, A 2001).  

Maskulinitetsforskningen startade dock senare än den feministiska forskningen och det 

var inte förrän på 1990-talet som den verkligen kom igång (Parbring 2002). 

Maskulinitetsforskningen skiljer sig från den feministiska ifråga om fokus. Där den 

feministiska forskningen fokuserat på relationen mellan män och kvinnor fokuserar 

maskulinitetsforskningen istället på relationen mellan män (Folkesson 1999). Tidigare 

forskning om män och maskulinitet har många förankringar i media. Anja Hirdman (2001) 

skrev sin avhandling om män i pappersmedia där hon fokuserade på att undersöka hur män 

och kvinnor framställs för varandra och mot varandra i bilder, i FIB aktuellt och 

Veckorevyn. Jørgen Lorentzen (2004) kom nyligen ut med sin bok som berör den moderne 

mannens maskulinitet i litteratur och filmvärlden, Bo Nilsson (1999) låter bland annat 

äldre ungkarlar tala öppet, genom intervjuer, om sina livserfarenheter och förhoppningar i 

sina liv. Den mansforskning som florerar i Sverige idag ger många olika perspektiv och 

berör bland annat historisk mansforskning, sexualitet, modernitet och även organisationer 

och globalisering (Parbring 2002). 

Internationellt finns flertalet forskare som kommit ut med ett antal böcker som berör 

ämnet. George Mosse (1996) skriver om maskulinitetens framväxt och moderna 

stereotyper i Europa från 1750-talet och framåt. Michael Kimmel (1996) beskriver hur 

maskulinitet porträtterats och konstruerats i Amerika genom bland annat politiska 

broschyrer, populära noveller och filmer. Kenneth MacKinnon (2003) diskuterar i sin bok 

om hur massmedia inte speglar maskulinitet utan snarare bestämmer den. 

Maskulinitetsforskningen i Sverige har präglats av den amerikanska sociologen R.W. 

Connell och den svenska historiken Yvonne Hirdman. Connells forskning är inspirerad 

från den marxistiske filosofen Antonio Gramscis hegemonikoncept. Konceptet tillämpar 

Connell för att synliggöra det manliga könets dominanta ställning. Vidare argumenterar 

Connells för att det finns olika maskuliniteter och beskriver hur dessa förhåller sig till 
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varandra i relation av allianser, dominans och underkastelse (Connell 2005). Connell vill 

visa att en den hegemoniska maskuliniteten spelar en avgörande roll för hur ett samhälles 

könsrelationer och könsmaktsordning ser ut. 

Yvonne Hirdman har varit verksam inom detta forskningsområde en längre tid och har 

haft en viktig roll i hur genus framställts och presenterats. Hirdman har reflekterat över 

könens förhållanden till varandra och har genom sin forskning lagt fram sin teori om 

genussystemet och genuskontraktet (2001).  

I nästa avsnitt presenteras Yvonne Hirdmans och RW Connells forskning närmare.  

 

Teori 
Yvonne Hirdman har i sin bok Genus- om det stabilas föränderliga former (2001) fört en 

diskussion kring kön. Denna diskussion ligger till grund för min analys av hur 

framställning och konstruktion av maskulinitet i Café sett och ser ut.  

Hirdman använder sig av tre uppdelningar för att skapa en överblick över hur kön 

presenteras i olika sammanhang. Mannen kännetecknas av A och kvinnan presenteras i tre 

olika former som har olika förhållanden till A; 

A-icke A – en kvinna är inte detsamma som en man 

A-a – en kvinna är en lite sämre version av mannen 

A-B – det råder biologiska olikheter mellan män och kvinnor och detta medför därför vissa 

naturliga skillnader 

Enligt Hirdman (2001) tilldelas människor vissa specifika attribut som är speciella 

beroende på det kön man har. Det manliga könet delas upp efter två så kallade lagar; 

maskulinums första lag samt maskulinums andra lag. Maskulinums första lag har sin 

utgångspunkt i att en man inte är en kvinna. De specifika attribut en man har står därför i 

motsats till de kvinnliga. En man utmärks genom ett förstånd, en styrka som kommer från 

den manliga kroppens inre och en viss potens som bara män kan ha. Mannen har också en 

fysisk styrka, han är insiktsfull och även rationell. Vidare menar Hirdman (2001) att 

mannen tillskrivs egenskaper som känslomässigt hård och torr. Hon tydliggör dock inte 

vad hon avser med attributet torr men enligt synonymer.se kan torr likställas med saklig, 

nykter, formell, tråkig, trist och stel. Enligt min tolkning bör alltså detta innebära att 
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mannen är väldigt korrekt och rak. Vidare fortsätter Hirdman (2001) att beskriva mannen 

som ande, förståndig och med en förmåga till moraliskt omdöme. Han är i kontroll och 

definieras som aktiv. Mannen är att lita på och har en förmåga till högre tänkande. 

Kroppen representeras av muskler, hårdhet, styrka samt den manliga vätskan – spermien. 

De här egenskaperna står, enligt Hirdman, som grundstenarna till vår föreställning om A. 

Dessa manliga attribut upprätthålls och normaliseras tack vare andra mäns tidigare 

”tidsbundna manlighet” (Hirdman 2001:58). Den manlighet som idag råder bygger alltså 

på tidigare mäns offentliga handlade som skapat ett sorts godkännande om hur en man bör 

vara, super-maskulinum som detta även kallas av Hirdman (2001). 

Maskulinums andra lag säger att mannen är normbärare. Med detta menar Hirdman 

(ibid.) att det finns vissa oskrivna regler för män, hur de ska förhålla sig och agera, som de 

bör ta hänsyn till. Mannen gör detta på ett så väl medvetet som ett omedvetet plan. Man 

bör dock vara medveten om att framställningen av män ser olika ut i olika förhållanden, det 

är bland annat en klassfråga. Det är inte i första hand män från arbetarklassen som är 

villiga att ta ut sin föräldraförsäkring eller, som Hirdman uttrycker det ”som leker med 

’rollerna’ och som t.o.m. skurar toaletterna därhemma” (Hirdman 2001:189). Dessa 

arbetarklassens män ger en påtagligt grövre manstyp där attributen till att inte vara kvinna 

blir mycket starkare. Hur verklighetstroget detta resonemang är, återstår dock att se. Genus 

är emellertid, som tidigare nämnts, något föränderligt. Det tillkommer och försvinner 

attribut till könen och det skapas även nya variationer. Den utvecklade A har enligt 

Hirdman (ibid.) gått i riktning mot att bli mycket mer och extremare. A står fortfarande i 

kontrast till kvinnan men visar nu också upp en mörkare sida, där han är den onda, han är 

kaos, våld och krig. Samtidigt har A dock vidareutvecklats, mannen har fått en starkare 

sexualiserad form, han har också omvandlats till den nya teknologins hjälte där styrka i 

tanke har blivit en allt viktigare del (Hirdman 2001). Hirdman poängterar att en man 

skapas och har skapats genom tid och rum på följande sätt:  

”Att inte vara kvinna, att mäkta, kunna, att vara stark i handling och tanke – detta menar jag 

vara de grundläggande stereotypa maskulina kvalitéer som trots olika tid och rum ändå är de 

fundamentala byggstenarna man har när man gör A” (Hirdman 2001:51) 

Connell (2005) beskriver i sin forskning den hegemoniska maskuliniteten. Han menar att 

maskulinitet är hierarkiskt ordnad och att det finns en dominerande form, den 

hegemoniska, som andra män underställer sig. Denna form av maskulinitet är något som få 

män har möjlighet att leva upp till, men som de dock tar hänsyn till, medvetet eller 
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omedvetet, i sina handlingar och val. Hegemonisk maskulinitet kan definieras som ett sätt 

att legitimera det patriarkat som garanterar, eller tar för givet, mannens dominanta och 

kvinnans underordnade position (Connell 2005). De som bär upp detta behöver dock inte 

vara verkliga människor utan skulle i realiteten kunna vara seriefigurer eller en rollfigur i 

en film. Detta kan jämföras med maskulinitetens andra lag samt super-maskulinum som 

Hirdman beskriver i sin teori om A, då super-maskulinum också handlar om mäns tidigare 

offentliga handlade som en sorts grund för manligt uppträdande. Den hegemoniska 

manligheten blir dock bara erkänd om det finns någon form av samband mellan kulturellt 

ideal och institutionell makt. Enligt Connell har hegemonisk manlighet sin grund i 

auktoritet och inte i våld (ibid.). Connell har i sin forskning även definierat andra 

maskuliniteter eftersom han anser att man egentligen inte kan tala om en sorts manlighet 

då denna beror på etnicitet, klass, religion, sexualitet osv. Maskulinitet skapas i olika 

kontexter och de omständigheter som råder där, samma typ av manlighet behöver dock inte 

skapas inom en och samma kontext. Två män som befinner sig inom samma kontext och 

har samma läggning, ålder och etniska bakgrund behöver inte tvunget uppvisa samma typ 

av maskulinitet när det kommer till kritan.  

Den hegemoniska positionen, och de andra, är dock inte konstant utan utmanas och 

förändras över tid. 

Både Connell och Hirdman påvisar i sin forskning att det förekommer olika typer av 

maskulinitet som är beroende av omgivning och erkänt handlande. Analysen av Café borde 

därför också uppvisa något liknande med en förändrad maskulinitet mellan de båda 

utgåvorna. Ska man följa Hirdmans teori torde maskuliniteten vara mer extreme och 

mycket mer av. Ska man istället se till Connell borde den ha påverkats av t.ex. klass och 

sexuallitet. Men hur maskuliniteten har förändrats över tid, återstår att se. 

 

Metod och genomförande 
Följande avsnitt ska fungera som översikt över de metoder som använts i uppsatsen. Här 

beskrivs den diskursanalytiska metod som har genomförts samt hur fokusgruppen 

utformats. Avsnittet redogör även för vilka brister samt förtjänster dessa val medfört.  

 

Material och urval 
Materialet till uppsatsen utgörs av texter, reportage och bilder från tidningen Café.  
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Café grundades 1990 och är Sveriges första modemagasin för män. Denna info finns att 

hitta om Café på allersforlag.se: 

”Magazine Café är en tidning för den moderne mannen där varje nummer innehåller en noga 

utvald blandning av mode, design, prylar, teknik, karriär, nöjen, bilar, sport, humor, hälsa och 

sex. Detta blandas med inträngande samhällsreportage, prisbelönt dokumentärjournalistik, 

fördjupande intervjuer och hisnande äventyr /…/ Den typiska Café-läsaren är storstadsman i 

åldern 20-35 år med ett starkt modeintresse.” 

Café utkommer med 12 utgåvor per år och antalet läsare av varje utgåva är 132 000 

personer (allersforlag.se).  

Jag analyserar två utgåvor – en från 1990 och en utgåva som är nyproducerad (från 2009) 

– för att sedan göra en jämförelse av hur maskulinitet framställts i dessa. Jämförelsen gör 

jag för att försöka få fram så stora kontraster som möjligt och se eventuella förändringar. 

De utgåvor som valts ut är Cafés första som publicerades i maj 1990 samt nummer 3 i mars 

månad 2009.  

 

Diskursanalys 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) handlar diskursanalys ganska förenklat om 

konstruktionen av olika verkligheter. Tillträdet till verkligeter har sin grund i språk och 

vilken betydelse olika tecken har. Varje diskurs representerar ett bestämt sätt att tala och 

handla på, samt ger ett bestämt sätt att uppfatta verkligheten på. Genom språket skapas och 

upprätthålls den sociala verkligheten, olika identiteter och sociala relationer. En diskurs 

blir dock per automatik också en reducering av en individs handlingsmöjligheter då den 

bara godkänner vissa handlingssätt och tankemöjligheter (Winther Jørgensen & Phillips 

2000). Diskursen har redan färdiga betydelser för de tecken som ingår i den och blir då en 

sorts propp i teckens (se kropp nedan) fortsatta utveckling i betydelsesammanhangen. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) förklarar också att vissa tecken har olika betydelser 

beroende på vilken diskurs man befinner sig i. Till exempel har ordet ”kropp” flertalet 

betydelser beroende på om man befinner sig i en medicinsk diskurs eller inom den 

genusvetenskapliga (ibid.). Diskursanalysen ger möjligheten att urskilja vilka tecken som 

finns inom en diskurs och vilken betydelse dessa har. Metoden gör det också möjligt att 

undersöka huruvida tecken och handlingsmöjligheter inom diskursen har kommit att 

förändras under den korta tid som Café publicerats.  

I uppsatsen genomför jag en textanalys av de två utvalda utgåvorna, detta för att kunna 

urskilja vilka tecken som förekommer särskilt ofta inom ett livsstilsmagasin för män och 
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vilken verklighet de skapar för konstruktionen av maskulinitet. Kodorden för textanalysen 

har jag tagit ut med hjälp av Yvonne Hirdmans tidigare empiri från boken Genus- om det 

stabilas föränderliga former (2001).  

Fokusgrupper 

En analys av två bilder genomförs som komplement till textanalysen. De bilder som valts 

ut till detta är de omslagsbilder som förekommer på de två aktuella utgåvorna. Orsaken till 

att just dessa två bilder valts är för att de har en anknytning och kan representera Café. Jag 

har även av den anledningen valt att utesluta alla typer av reklambilder för annan produkt 

än Café (bilderna finns i bilaga 1 och 2).  

Bildanalysen genomförs med hjälp av en fokusgruppsintervju. Genom fokusgruppen har 

jag möjlighet att få fram en preliminär bild av hur framställningen och konstruktionen av 

maskulinitet tolkas av Cafés målgrupp. Alla människor har olika värderingar och åsikter 

som påverkar hur de uppfattar en bild eller en text (Wibeck 2000). Jag anser det därför 

vara av stort värde att använda sig av denna metod för att komma åt de tankar och 

tyckanden som forskaren själv inte fått fram genom sina tidigare analyser. De personer 

som deltog i fokusgruppen var alla av manligt kön. Detta för att den här studien handlar 

just om uppfattningar av maskulinitet och då bör även de som diskuterar ämnet ha den 

erfarenheten. På grund av den gällande tidsramen hade jag dock inte möjlighet att ta 

hänsyn till andra relevanta faktorer som deltagarnas ålder, social status eller bakgrund. 

Vilket medförde att deltagarna till fokusgruppen blev en blandad skara på tre personer. 

Målet var att fokusgruppen skulle innefatta fyra deltagare. Av olika anledningar blev det 

istället tre, (anledningen till detta diskuteras i avsnittet Metodologiska reflektioner), vilket 

inte är optimalt då detta kan skapa spänningar och grupperingar (Wibeck 2000). 

Enligt Wibeck (2000) har människor med liknande erfarenheter och intressen lättare att 

föra en diskussion tillsammans, det är därför viktigt att ha en homogen grupp. Den 

gemensamma nämnaren för deltagarna i denna studie är deras kön. Deltagarna är sedan 

tidigare inte heller bekanta med varandra. Detta kan i sin tur medföra att det blir ännu lite 

svårare för deltagarna att öppna sig för varandra och uttrycka sina åsikter, vilket givetvis är 

lättare i en redan befintlig grupp. Dock är inte maskulinitet ett ämne som klassas som 

speciellt känsligt och därför bör det inte vara svårt att få igång en diskussion mellan 

främlingar om detta.  
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Analysverktyg och tillvägagångssätt  

Diskursanalys 

En diskursanalys bygger ofta på flertalet olika tillvägagångssätt. För att kunna få en god 

analys kan man som forskare välja att sätta samman olika diskursanalytiska verktyg som 

bygger på flertalet angreppssätt: ”Det är inte meningen att man nödvändigtvis ska använda 

alla metoderna eller använda dem på precis samma sätt i sitt forskningsprojekt. Hur man 

väljer och använder redskapen beror på projektets problemformulering, fråga och 

räckvidd” (Winther Jørgensen och Phillips 2000:81). Den här studien grundar sin 

diskursanalys på delar av Norman Faircloughs (1992) teori, där fokus finns på hur han 

ställer upp en textanalys. Det centrala i Fairclough (1992) är att en diskurs både 

reproducerar och förändrar kunskaper, identiteter och sociala relationer. Detta för att 

tidigare historia har stor inverkan på text och även texten en viss inverkan på historia då 

denna bygger på tidigare verk. En analys av diskursiv praktik har alltså en fokus på hur 

författare producerar sin text i redan givna diskurser.  

Diskursanalysen i den här studien bygger på två huvudområden, analys av teman och 

analys av kodord. På det här sättet avser jag fånga en bild av hur och på vilket sätt som 

man konstruerat och konstruerar maskulinitet i tidningen Café. Denna utgångspunkt följer 

även Faircloughs (1992) tankar om hur man kan analysera en text. Teman, menar han, kan 

man använda när man vill undersöka om det finns ett tydligt mönster i textens tematiska 

uppbyggnad (Fairclough 1992). I ett första analytiskt steg använde jag mig av Yvonne 

Hirdmans (2001) teori. Intelligens, styrka, sexualitet, aktivitet samt en mörkare sida är, 

enligt Hirdmans, fem viktiga delar i vad som utmärker en man. Tema ett blir då 

följaktligen intelligens och kommer att beröra prylar, teknik och liknande; temat har sin 

grund i Hirdmans kommentar om att den moderna mannen numera har utvecklats till en 

teknologisk hjälte som använder hjärnan som vapen. Tema två är styrka, så väl fysisk som 

psykisk. Hirdman (2001) menar att män besitter en inre drivkraft som inte kvinnor har, det 

är därför av intresse att se vilka sorts portätt av män som görs synliga i Café: vilka väljer 

man att intervjua och göra reportage om? Handlar det om arbetarklassens medelsvensson 

eller om män som uträttat något i sitt liv i t.ex. karriärväg? Temat styrka kommer även att 

beröra det fysiska med träning och hälsa. Det tredje temat är sexualitet och kommer bland 

annat beröra huruvida Café enbart vänder sig till heterosexuella män, ifall tidningen har en 

fokus på att fungera som en sorts guide med tekniker och positioner till ett perfekt sexliv, 

eller om det istället handlar om känslor. Tema fyra omfattar aktivitet, vilka sorts aktiviteter 
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beskriver Café som relevanta för en man? Stora äventyr eller en kort springrunda i skogen 

för att hålla sig i form? Det sista temat handlar om den mörkare sidan som modernare A 

tillskrivits, här omfattas bland annat kriminalitet och våld. Det som är av intresse är hur 

dessa teman framställs i tidningen och om det finns en skillnad mellan de olika utgåvorna, 

samt hur de i så fall skiljer sig åt. Det är även intressant att se om det förekommer några 

andra markanta teman som inte stämmer överens med den teori som Hirdman lägger fram. 

I nästa analytiska steg söker jag efter specifika kodord i texterna. Även dessa utgår ifrån 

Hirdmans teori. De attribut hon har tillskrivit mannen är följande; förstånd, styrka, potens, 

insiktsfullhet, rationell, hård, torr, ande, moraliskt omdöme, kontroll, aktivitet, muskler, 

ond, kaos, våld och krig. Dessa ord uttrycks antagligen inte explicit i den text som 

förekommer i Café. Det är därför av intresse att fånga in ord som har en liknande innebörd 

som Hirdmans tillskrivna attribut. Förstånd omfattar ett antal olika liktydingar, enligt 

synonymer.se kan det likställas med intelligens, förnuft, hjärna, begåvning, klokhet, 

visdom osv. Muskler skulle kunna innefatta olika uttrycka muskelgrupper som t.ex. biceps. 

Jag vill ta reda på hur väl kodorden stämmer överens med Hirdmans teori och de teman 

som tagits fram i studien.  

Fokusgrupper 

Som tidigare nämns mottar och tolkar individer bilder olika. För att kunna ta del av olika 

synsätt har studien en fokusgrupp där deltagarna får analysera två bilder en vardera från 

respektive utgåva av Café. Fokusgruppen struktureras efter en öppen intervjuguide, 

diskussionen struktureras alltså efter övergripande områden istället för enskilda frågor 

(Morgan 1993). Genom att låta deltagarna diskutera fritt runt dessa områden får forskaren 

en väldigt liten roll och deltagarna kan själva samtala runt ämnet utan att bli influerade av 

t.ex. ledande frågor. Den enda gången forskaren egentligen lägger sig i är om denne undrar 

något specifikt eller om diskussionen skulle ta en vändning och inte längre handla om det 

ämne som forskaren är intresserad av (Wibeck 2000). Fokusgrupper är en metod som 

öppnar för intressanta och spontana diskussioner mellan individer vilket är något som den 

här studien strävar efter. En ostrukturerad intervju har också fördelen med att inte ha någon 

klar målsättning för vad man ska komma fram till, tyngdpunkten läggs istället på 

diskussionen mellan deltagarna (Wibeck 2000). Detta är en positiv egenskap då det ger 

utrymme för större flexibilitet i de svar som deltagarna kommer med. Deltagarna har också 

möjlighet att kunna diskutera runt ämnet och samtidigt skaffa sig en enskild uppfattning 

hur de egentligen resonerar kring ett fenomen. Använder man alldeles för många frågor 
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eller riktlinjer till intervjun kan det dock bli tidsbrist och det finns viss risk att man tröttar 

ut sina deltagare (Morgan 1993).  

En fokusgruppsintervju bör alltså hållas öppen och flexibel men den bör samtidigt bara 

täcka ett fåtal områden. Morgan (1993) föreslår att man kan strukturera upp sin intervju 

genom generella teman och att man försöker förstå vad som pågår utan att man egentligen 

frågar rakt ut. Den intervjuguide som finns i den här studien försöker skapa en diskussion 

mellan deltagarna om de bägge bilderna. Bland annat försöker guiden fånga in hur bilderna 

uppfattas av deltagarna och hur männen på bilderna upplevs. Finns det några skillnader och 

likheter mellan utgivningsåren med hur man porträtterat motivet? Tanken är att deltagarna 

självmant ska diskutera runt vilka attribut som de anser är typiskt manliga respektive 

typiskt omanliga. För att få igång diskussionen utan att avslöja för mycket om själva syftet 

och komma med ledande frågor bör dock en relativt neutral fråga som bäddar för fler 

frågor förekomma. Tanken är att deltagarna först får berätta om vad de tycker om bilderna 

rent allmänt. 

De områden som intervjuguiden berör finns i bilaga 3. 

 

Datainsamling 
Diskursanalys 
Materialet till diskursanalysen är insamlat från tidningen Cafés tidigare utgivna utgåvor, nr 

1 1990 samt nr 3 2009. Analysen berör i princip all form av text inom tidningarna, 

reportage, ledare och intervjuer. Jag har valt att inte analysera små infotexter om filmer, 

spel och musik, men dessa finns dock med som en överblick på vad tidningen väljer att 

presentera för sina läsare. Jag har också valt att inte analysera all form av reklam eftersom 

det inte har någon garanterad koppling till Cafés syn på maskulinitet. 

Fokusgrupper 

De bilder som intervjudeltagarna får diskutera är hämtade från omslagen till de gällande 

utgåvorna av Café. Omslagsbilderna delades ut via mail två dagar innan intervjun 

genomfördes. Jag ville ge deltagarna möjligheten att verkligen titta på bilderna och 

reflektera över dem i lugn och ro. Till själva intervjun tog jag med två kopior av bilderna 

som deltagarna kunde använda sig av för att fräscha upp minnet och reflektera över 

tillsammans. Intervjun genomfördes i ett bokat rum på Stockholms Universitetsbibliotek, 
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detta för att deltagarna tidigare studerat vid Stockholms Universitet och jag trodde därför 

att det skulle vara en bekväm plats för dem att träffas på. Intervjun pågick i lite över en 

timme. För att verkligen kunna engagera mig i intervjun och ställa relevanta följdfrågor 

valde jag att spela in den. Detta kan ha påverkat deltagarna negativt med viss nervositet 

och att de kanske skulle få svårt att öppna sig. Jag hoppas dock att effekten av inspelningen 

blev mindre då deltagarna var en grupp och förhoppningsvis inte påverkades lika mycket 

av situationen forskare – intervjuperson. Det var av stor vikt att låta samtliga deltagare vara 

lika delaktiga i intervjun, därför ställdes vissa följdfrågor till specifika personer. Jag 

försökte dock hålla mig väldigt kort och utanför diskussionen eftersom mitt intresse för 

denna intervju var att ta del av deltagarnas egna uppfattningar. Jag ville inte säga något 

som skulle kunna påverka svaren eller resonemangen som deltagarna förde. Vid intervjuns 

inledning valde jag att förklara att detta var ett relativt nytt ämne, att jag därför inte hade en 

allt för stor kunskap inom detta och att jag var väldigt intresserad av att ta del av deras 

åsikter. Med detta hoppades jag att deltagarna skulle känna sig mer öppna inför mig och på 

ett lättare sätt delge mig sina åsikter.  

 

Analysverktygens roll 
Analys och bearbetning av texterna och den genomförda intervjun har utförts i etapper. 

Första steget var att gå igenom allt textmaterial. Texterna lästes igenom grundligt och 

intervjun transkriberades. Tanken är att kunna ge en övergripande bild där jag även styrker 

min analys genom citat ur så väl Café som från den genomförda intervjun. 

Diskursanalys 
Texten analyseras efter de teman som tagits fram och delas in i dessa. De texter som inte 

passar inom de utformade temana hamnar istället under kategorin övrigt. Texten analyseras 

därefter ännu en gång och då med fokus på att identifiera de gällande kodorden alternativt 

liknelser och synonymer till dessa. 

Fokusgrupper 
Transkriberingen av intervjun utgår från en enkel modell. Jag har använt ett system där 

klammers visar konversationen och där parenteser tydliggör vilken tidning deltagarna 

diskuterar.  
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Transkiberingsförklaringar 
Någon bryter sig in i samtalet: A: ja så tycker jag [B: ja visst]  
Beskrivningar eller förtydningar: Tystnad i dialogen, allt från 2 sek och uppåt: […] 
Förtydliganden görs med hjälp av parenteser ( )  
 

 

Metodologiska reflektioner  
De etiska aspekterna är något som hela tiden ska finnas med i tanken när man gör ett 

forskningsarbete. Det är därför viktigt att poängtera att det aldrig har varit min mening med 

denna studie att göra en kritisk granskning av den text som författarna framställt utan 

snarare ge grund för en diskussion gällande ämnet. Tanken med studien är att, utan att 

lägga någon värdering i själva texten, se vilka tecken som frekvent används för att 

konstruera maskulinitet. Jag har lagt ner mycket tid för att kunna följa Vetenskapsrådets 

etiska principer vid planering, utförande och transkriberande av den intervju som 

genomförts. Intervjupersonerna informerades innan intervjun om det syfte som studien har; 

detta upprepades även vid själva intervjutillfället. Jag förklarade samtyckeskravet för 

deltagarna och de var införstådda i att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 

Deltagarna blev även erbjudna anonymitet när studiens resultat presenteras. Slutligen 

informerades deltagarna om att det som diskuterades endast kommer att användas till 

studiens forskningssyfte. 

En annan aspekt som är av vikt för alla samhällsvetenskapliga studier är dess validitet 

och reliabilitet. Reliabilitet är huruvida de resultat som framkommer i studien kommer att 

bli desamma om studien utförs på nytt. Validiteten visar huruvida man verkligen undersökt 

det studien är tänkt att undersöka (Bryman 2001). Validitet är enligt Bergström och Boréus 

(2000) något som är aningen vagt inom kvalitativ forskning då forskarens roll blir av ett 

helt annat slag än vid en kvantitativ studie. I en kvalitativ studie fungerar forskaren inte 

bara som en utomstående iakttagare, hon finns hela tiden med i tolkningen. Det blir därför 

svårt att återskapa en analys för att få fram samma resultat; olika forskare kan tolka samma 

text på skilda sätt. Det är dock viktigt att forskaren har välgrundade argument samt att de 

tolkningar som görs stärks genom citat och referat av text. Forskaren måste redovisa en 

studie som är lätt att följa så att läsaren har möjlighet att själv använda sig av samma 

tillvägagångssätt i analysdelen för att komma fram till en slutsats (Bergström & Boréus 

2000). 
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I den här studien bör man ha i åtanke att validiteten kan ha berörs av en mängd olika 

aspekter, framförallt genom fokusgruppen. Det faktum att en av deltagarna kom cirka 45 

min för sent till intervjun bör ha påverkat gruppdynamiken när resterande deltagare fick 

vänta. Något annat som också bör tas upp för läsarens intresse är att antalet deltagare i 

fokusgruppen ändrades då en av deltagarna hoppade av cirka en timme innan intervjun och 

kunde på så sätt inte ersättas. Detta kan ha påverkat gruppen då tre deltagare inte är ett 

optimalt antal för en fokusgrupp. Detta kan ha bidragit till att deltagarna kan ha haft svårt 

att föra en diskussion med varandra, eller att någon/några av deltagarna kan ha valt att 

lägga fram sina åsikter på ett, för gruppen, korrekt sätt för att passa in (Wibeck 2000). Det 

faktum att det blev en mindre i fokusgruppen påverkar även slutresultatet, då dennes 

tolkning av maskulinitet i Café föll bort. 

Enligt Bengt-Erik Andersson (1994) bör forskaren också vara införstådd med vilket 

intryck hon ger sina deltagare i en intervjusituation och hur detta kan påverka. Forskaren 

måste förstå att dennes bakgrund och dennes uppträdande påverkar intervjudeltagarna och 

det är därför av stor vikt att ge ett bra första intryck och vara väl förberedd inför sin 

intervju.  

 

Resultat 
Avsnittet visar resultatet från diskursanalysen efter de teman som tagits fram. Här berörs 

både den tidiga och den moderna utgåvan av tidningen under samma stycke. De kodord jag 

funnit presenteras också här. Kodorden är uppbyggda efter hur Café presenterar mannen i 

sina utgåvor, i all text. Detta innefattar alltså såväl reportage som intervjuer. Det innefattar 

dock inte hur den intervjuade presenterar sig själv eftersom detta inte är något som Café 

står bakom i sin uppfattning om maskulinitet. Varje tema avslutas med ett avsnitt som 

innefattar vilka kodord som kan inkluderas i detta. Det finns även en liten avdelning som 

benämns som ”övrigt”, här presenteras sådant som inte innefattas av Hirdmans (2001) 

teori. Därefter följer resultat från fokusgruppen, fokusgruppen kommer att introduceras 

utifrån den intervjuguide som tagits fram för att ge underlag till granskining av Hirdmans 

teori.  

Förs in i resultatdelen syns dock två övergripande tabeller om de olika utgåvornas 

innehåll.  
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Diskursanalys 

Tabell 1: Innehåll i Café nr 1 1990 och  Café nr 3 2009 

 Café nr 1 1990, 

211 sidor 

Café nr 3 2009 

195 sidor 

Reklambilder 76 63 

Modeuppslag 14 17 

Reportage 24 43 

 

Tabell 2: Reportageinnehåll Café nr 1 1990 och Café nr 3 2009    

Ämne 

  

Tidning Antal Tidning Antal Ämne Tidning Antal Tidning Antal 

Teknik 1990 1 2009 3 Sport 1990 2 2009 - 

Sex 1990 2 2009 1 Mode 1990 1 2009 9 

Omvärld 1990 2 2009 - Musik 1990 - 2009 4 

Mat/dryck 1990 1 2009 1 TV 1990 - 2009 1 

Förälder 1990 1 2009 - Pengar 1990 - 2009 1 

Fordon 1990 2 2009 1 Nöje 1990 - 2009 2 

Kroppsvård 1990 1 2009 1 Bok 1990 - 2009 1 

Äventyr 1990 1 2009 1 Våld 1990 - 2009 1 

Film 1990 - 2009 3 Spel 1990 - 2009 1 

Porträttering 

Män 

Kvinnor 

1990  

8 

1 

2009  

7 

1 
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Tema ett – Intelligens 

Tema intelligens berör prylar, teknik och liknande. Temat grundar sig på Hirdmans (2001) 

teori om att den moderna mannen har utvecklats till en sorts teknologisk hjälte som 

använder hjärnan som vapen. De bägge utgåvorna har ingen stor fokus på detta ämne och 

ger inte heller mycket utrymme till sina läsare. Dock verkar det finns ett litet större intresse 

i den senare utgåvan för olika prylar då antalet artiklar är fler. I den tidiga utgåvan för man 

ett djupare resonemang om vilken inverkan tekniken kan ha på framtiden medan den 

senare utgåvan mer räknar upp ett antal prylar med priser och fördelar.  

Café nr 1 inleds med den enda artikel som berör detta tema, reportaget Stillvideo. Det 

handlar om den nya teknikens kameror och begrundar vad som kommer att hända i 

framtiden. Det förekommer en grundlig presentation av kameran och dess färdigheter och 

förtjänster 

”Men mest fascinerande- eller mest oroande, beroende på hur man ser saken- med stilltekniken är 

redigeringsmöjligheterna. Elektroniska bilder kan manipuleras på en bildskärm med hjälp av ett 

tangentbord” (1990:17) 

Artikeln talar också om fotografens framtida roll när ny teknik som denna kommer fram 

och vad detta kommer att medföra för fotografyrket.  

Det finns inte heller några stora inslag av prylar eller teknik i Café nr 3, men det 

förekommer några små notiser i avsnittet Smart – sidorna som gör dig bättre på allt., dessa 

presenteras i slutet av tidningen. Här introduceras prylguiden, där Oscar Hammarkrantz 

skriver om teknik och prylar och även har en blogg med samma tema. Espressomaskin, 

brödrost, santokukniv, drinklampa och slutligen en termometerpanna är de prylar som 

Oscar gör små notiser om och rekommenderar för Café läsaren. ”6 smarta prylnyheter” är 

också en notis som tar upp ”coola kameror, snygga mobiler och lövtunna TV-apparater” 

(2009:180). Café ger även sina läsare en testpanel som sätter betyg på prylar. Slutligen 

finns det ett kortare avsnitt som behandlar bilar, här rekommenderas att det är rätt tid för 

att köpa en lyxig ”värstingbil”. 
”Paradoxen är ju att ingen av de här miljövidriga och krisdrabbade bilarna kommer att skrotas. De 

kommer förr eller senare att köras vidare av nya ägare tills de tagit slut, precis som vilka andra bilar 

som helst. Så varför inte unna sig lite vardagslyx mitt i eländet? …// I syfte att sätt lite extra fart på 

fantasin har vi inventerat marknaden och plockat fram några av finansfynden” (2009:173) 

Kodorden 

Hirdman beskriver mannen utifrån följande attribut; förstånd, insiktsfullhet och 

rationell. Det förekommer dock inte speciellt många synonymer eller explicita exempel 
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på detta i de olika utgåvorna. I den senare utgåvan finns inga anknytningar till detta över 

huvudtaget, det förekommer alltså inga synonymer eller kodord som kan likställas med 

Yvonne Hirdmans presentation av intelligens hos det manliga könet. I den tidiga 

utgåvan presenteras dock ett fåtal synonymer. Logisk förekommer i ett reportage om 

otrohet, hjärnan och geniet är egenskaper som tilldelas två fotbollsspelare i den 

laguppställning som gäller inför VM. Slutligen presenteras James Woods som en 

mycket briljant person som skaffade sig höga betyg under sin skolgång. 

Tema två – Styrka 

Tema styrka handlar så väl om fysisk som psykisk styrka. Enligt Hirdman (2001) har män 

en inre drivkraft som kvinnor saknar; det är därför av intresse att se vilka sorts porträtt som 

synliggörs i tidningen – bakgrund och karriär ses bland annat över. Styrka kommer även att 

beröra det fysiska med träning och hälsa. Bägge utgåvorna har ett stort antal reportage och 

intervjuer. Utgåvorna berör också i princip samma typ av människor i dessa, män och 

kvinnor med olika hög kändisstatus. Utgåvorna skiljer sig dock i antalet reportage och 

intervjuer, där den senare utgåvan har ett större inslag intervjuer och verkar på så sätt 

intressera sig i större utsträckning för kändispersonens egna tankar och upplevelser. 

Reportagen fungerar i stället mer som en sorts överblick av karriär och olika kända citat 

från den berörda personen. När det gäller den fysiska styrkan tar bägge utgåvorna upp en 

form av fysisk träning, båda har dock attityden att detta är något nödvändigt ont som man 

måste genomlida för att se snygg ut. 

Den tidiga utgåvan innehåller ett avsnitt som döpts till Högt i tak, här låter man olika 

inflytelserika personer delge sina åsikter: ”kommer det att dyka upp högljudda, engagerade, 

indignerade och frispråkiga män och kvinnor. Här ges utrymme för både ocensurerade tankar och 

oredigerade uttalanden” (1990:188). Detta tankesätt går som en röd tråd genom de reportage 

och intervjuer som finns i utgåvan. Reportagen och intervjun berör välkända män och det 

finns även en kvinna presenterad. Konstnärer, VD, musiker, skådespelare samt en 

fotbollsspelare är de yrken som Café väljer att presentera i sin tidning. Det handlar alltså 

om personer som gjort sig en framgångsrik karriär och är på toppen eller är på väg mot 

den. Lars Hillersberg, Sven-Olof Johansson, Mikael Samuelson, Klas Lunding, Ross 

Bleckner, James Woods, Marika Lagercrantz och slutligen Glenn Hysén är de personer 

som finns med i tidningen.  
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Den fysiska styrkan verkar inte vara något som egentligen lyfts fram som något trevligt, 

utan kanske mer som något nödvändigt. Träningsformen löpning presenteras på följande 

sätt: 

”En del av oss drabbas också av ambitionen att börja springa. Olyckligtvis är löpning en ungefär lika 

upphetsande aktivitet som att studera färg som torkar” (1990:30)  

För att utstå detta rekommenderar Café sina läsare att fixa rätt musik till träningen eftersom 

det sporrar, ger energi och rytm till löpningen. För att lyckas med detta måste man ta 

hänsyn till BPM – beats per minute. Detta representerar musikens grundpuls, artikeln ger 

också tips på vilket BPM som fungerar bäst när man ska löpträna, samtidigt som de också 

ger ut en lista på vilka låtar som har vilket BPM.  

Den senare utgåvan har en hel del reportage och intervjuer med olika män, men även en 

kvinna precis som i den tidiga utgåvan. Personerna som finns med i tidningen har alla en 

form av kändisstatus och porträtteras som framgångsrika och hårt arbetande. Musiker, TV-

profiler, polisprofiler, fotografer och fotbollstränare är de yrken som intervjupersonerna 

har. Lorentz & M. Sakarias, Per Morberg, Carina Berg, Ulf Åsgård, Runar Sögaard, Dusan 

Reljin, Gustaf Norén intervjuas samt ett reportage med José Mourinhos förekommer. 

Personerna tonas fram genom den titel och inledning som intervjun och reportagen ges. 

Det handlar oftast om en kaxig image som ska väcka läsarnas intresse för fortsatt läsning.  

”Äkta vara – Per Morberg är inte bara landet galnaste TV-kock han är också Sveriges mest 

frispråkiga skådis. För Cafés Christoffer Brask avslöjar han sina hårdkokta sanningar om pengar, 

psykopatrollerna, raseriutbrotten. Nya kokboken och varför kvinnor fortfarande tänder på buffliga 

machomän” (2009: 61)  

”Intima mästerverk – Han tjänar multum, plåtar världens mest åtråvärda modeller och blev en gång 

dödshotad av Hunter S Thompson. Ingen kan anklaga fotografen Dusan Reljin för att ha ett tråkigt 

liv. Se urval av hans bästa bilder – bara här i Café” (2009:154)  

Även Carina Berg lyfts fram som en framgångsrik kvinna som kan stå på egna ben, Café 

verkar alltså inte göra någon större skillnad på framgång och kön så länge personen ifråga 

har presterat något intresseväckande. Intervjuerna och reportagen konfronterar deltagarna 

med sin karriär och hur de hanterat och hanterar den i nutid.  

Ett litet område av träning finns även för läsaren, det ingår i konceptet Smart. Här 

presenteras tre steg till ett nyttigare liv med bland annat råd om hur man väcker, behåller 

och utvecklar träningslusten. Det förekommer dock inga direkta förslag till läsaren på hur 

man tränar vad och vilken muskelgrupp utan det handlar i korthet om att man nu bör 
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komma igång med sin träning och stå ut: ”För att du saknar den rätta motivationen och bärande 

argument för att du frivilligt ska utsätta kroppen för fysisk ansträngning när du förfogar över en liggvänlig 

soffa och samtliga säsonger av Entourage och Extras, till exempel.” (2009:163). Det finns dock 

mattips, tips på löparskor samt ett råd om ett träningscommunity där läsaren kan se och 

dokumentera sina prestationer.  

Kodorden 

Hirdman beskriver mannen utifrån följande attribut; styrka, hård och muskler. Dessa 

attribut bjuder till en hel del synonym möjligheter. Styrka behöver t.ex. inte innefatta en 

ren fysisk styrka, jag har valt att tolka in karaktärsdrag i detta som ändå går att likställa 

med någon sorts kraftfull person rent psykiskt. Bägge utgåvorna innehåller en hel del 

synonymer till dessa attribut. I den första utgåvan finns starka som en sorts beskrivning av 

hur mannen ska vara i den artikeln som berör otrohet. Driftig beskriver Sven-Olof 

Johansson som person, i detta sammanhang syns även orden modig och chanstagare. 

Smärt och senig beskriver James Woods och ruffig och tung ges som en indikering på de 

fotbollspelare som finns med i laguppställningen till VM. I den senare utgåvan görs 

flertalet synonymer till attributen gällande. Machomän är en beskrivning på de män som 

finns inom fotbollen i allmänhet. Kaxig beskrivs också José Mourinhos som när det gäller 

hur han coachar sitt lag. Per Morberg beskrivs som både råbarkad, alfahanne och 

pretentiös i den intervju som görs med honom. Sen förekommer en mer fysisk inriktning 

där mannen presenteras som satt, vältränad med en kubikmeter muskler och stålbalkar 

till biceps i sammanhang med artikeln om mannen som skulle tränas till elitsoldat.  

Tema tre – Sexualitet 

Tema sexualitet innefattar hur Café presenterar sex i tidningen, vilken målgrupp de vänder 

sig till, vilket fokus tidningen har – fungerar den som en sorts sexguide med tekniker och 

positioner eller handlar det hela om dejtning och känslor? Överlag fungerar Café som en 

sorts guide för sina läsare till hur dessa ska lyckas inom vissa områden. Det finns inte 

speciellt stort fokus på detta tema i utgåvorna, det förekommer två artiklar om ämnet i den 

tidiga utgåvan. Den senare har en liten kort notis på cirka en halv sida om temat. Bägge 

utgåvorna kommer dock med specifika tips på hur man dels lyckas med dejtning och hur 

man kan hålla ihop äktenskapet. Men det handlar alltid om heterosexuella förhållanden och 

hur man som man ska göra för att behaga det kvinnliga könet eller gynna det redan 

existerande förhållandet. Utgåvorna har också olika sätt att framställa mannen på i 
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förhållande till sexualitet, där det pendlar mellan att vara en lite försiktigare man som 

kompromissar till en som snarare måste dämpas i sitt utåt agerande.  

Den tidiga utgåvan bjuder sina läsare på två artiklar som berör temat sexualitet. 

Artiklarna berör ämnena ”den allmänna sommarlustan” och ”otrohet”. Dessa behandlar 

inte någon speciell person eller deras erfarenheter om ämnet och blir på så sätt inte 

speciellt djupgående, men artiklarna tar i alla fall upp en del intressanta infallsvinklar och 

står för lite goda råd till sina läsare. Sommarharmoni är en artikel som hyllar sommaren 

och den ”pilskhet” som medföljer under den årstiden. Artikeln för ett resonemang om 

varför sommaren bidrar till denna känsla för både män och kvinnor.  

”De yttre omständigheterna för kärleksmöten är bättre under sommarhalvåret. Blommor och grönt 

gräs är bekvämare samkvämsplats än en snögrotta med stickig granrisbädd” (1990:26) 

Antalet barn tycks också öka nio månader efter sommaren, vilket är något som Café 

uttrycker som en form av bevis på den florerande pilskheten. Både män och kvinnor tycks 

bli fångade i sommarvärmen och det är en ömsesidig förkärlek till detta som syns mellan 

könen.  

”De flesta män gör ingen hemlighet av att de ’gluttar’ och kvinnorna vet mycket väl vad de blottar” 

(Ibid) 

Artikeln som handlar om otrohet tar upp de nya förhållandena som råder inom familjen 

med en kvinna som inte bara fungerar som mamma utan numera också arbetar och vill ha 

en karriär. Den problematiserar vilken roll män har i detta och vilka krav som ställs på 

dem. Män och kvinnor ser, enligt artikeln, otrohet på olika sätt men det är i regel kvinnor 

som oftare är otrogna än män. Männen verkar överlag ha problem med att hitta sin roll i 

förhållandet. 

”Vi står inför det klassiska 80-tals-problemet. Vi män ska vara framgångsrika och tjäna mycket 

pengar och samtidigt dela ansvar för allt i hemmet. Vi ska vara starka och logiska men mjuka och 

känsliga och så vidare. Och biter man ihop manligt och kärvt och jobbar stenhårt dygnet runt för att 

kunna betala den nya villan så handlar det plötsligt mer om känslor. Då visar det sig att hon träffar 

nån sån där mysig levnadskonstnär som skriver på en avhandling om passionsfrukt, tränar yoga, kör 

extra för taxi och aldrig kommer att betala tillbaka ett öre av studielånet” (1990:121) 

Artikeln vidhåller att det är hög tid att se över sina förhållanden, innan man 

kompromissat bort sig helt. Detta för att slippa behöva se 1995 som ett år för en 

skilsmässoboom.  
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Den senare utgåvan ger i princip inget utrymme alls för sexualitet. Sex uppmärksammas 

endast genom en liten notis som även den hamnar under konceptet Smart. Notisen är en 

guide över nätdejting och hur man som man blir framgångsrik inom det här området. 

Artikeln ger tips och råd om hur killar på ett smart sätt kan hitta sin drömtjej och hur de 

slipper ”råka ut för första gallringen” (2009:184). 
”Män och kvinnor ser olika på nätdejtning. För kvinnor är det en trygg arena att finna kärlek på. För 

män ligger värdet i ett stort utbud och de verkar söka äventyr snarare än true love. Kanske är det 

därför kvinnors stora skräck att män talar om sex för tidigt. 55 % tyckte att det var mest irriterande 

med nätdejting, enligt en undersökning. Var lyhörd för om tjejen du mailar med är där för att snacka 

sex, en oskyldig flirt eller början på något seriöst” (Ibid) 

För att lyckas måste alltså mannen undvika att blir tagen för en person som bara är ute efter 

ett sexuellt förhållande. För att lyckas med detta rekommenderar Café att man som man 

varken pratar eller skickar bilder på sitt könsorgan för att imponera på kvinnorna.  
”Jag brukade ofta få reda på hur lång ”Den” var redan i första mailet, Eller så skickade de helt enkelt 

bilder. Män retar sig allra mest på att kvinnor inte svarar på deras mail. Kanske finns det ett 

samband?” (Ibid) 

Notisen tar slutligen upp vilka dofter som är upphetsande, både för män och kvinnor. 

Kvinnor tycker om gurka, lavendel, laktris och babypuder medan män tyckte pizza, rostbiff 

och apelsin är de mest upphetsande dofterna. Bägge könen uppskattade dock doften av 

rödvin. Slutligen presenterar också notisen något som kallas för Hård fakta ”25 % - så stor 

andel av de amerikanska kvinnorna tycker pengar gör en man sexig” (Ibid) 

Kodorden 

Hirdman beskriver mannen utifrån följande attribut; potens. Även detta kodord är svårt att 

hitta explicit eller med hjälp av synonymer i de olika utgåvorna. I den tidiga utgåvan finns 

det inget som kan räknas in inom detta kodord och det förekommer egentligen bara två 

synonymer i den senare utgåvan. Passionerade som är en sorts beskrivning av hur 

fotbollsmän är, samt stånd som i grunden är från ett citat som DN tidigare gjort. Citatet 

gäller den passion som finns i köket och hur den beskrivs, att Café väljer att använda 

citatet i sin tidning tyder dock på att detta är något som även de ställer sig bakom i allra 

högsta grad.  

Tema fyra – Aktivitet 

Tema aktivitet vill visa vilken sorts aktivitet Café beskriver som relevant för en man, är det 

stora reseäventyr eller handlar det mer om en liten springrunda i skogen för att hålla sig i 
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form? Äventyrslusten verkar förändras med åren, först behandlas stora äventyr där man är 

ett med naturen och för att sedan mer handla om events med SWAT-tema (Special 

Weapons Attack Team) och lyxiga restillfällen utomlands med olika shopping och 

restaurangområden. Attityden till den manliga aktiviteten har förskjutits från en 

stillsammare mer eftertänksam skicklighet till att mer beröra en våldsammare sida där den 

stora drömmen är att använda skjutvapen. Bägge utgåvorna tar dock upp, som tidigare 

nämnts, den fysiska aktiviteten genom löpning.  

Den tidiga utgåvan berör två områden som hamnar under detta tema. Inga flugor utan 

mygg är Cafés första artikel om äventyr. Den handlar om två mäns torrflugfiske i fjällen 

och hur härligt det är att bara finnas till och uppleva detta.  
”I samma ögonblick som flugan träffade vattenytan var fisken där. Det tog några minuter, kanske 

längre, innan han hade landat krabaten. Hans första öring och han uppförde en högljudd och jämfota 

krigsdans på stranden” (1990:22)  

Flugfiske beskrivs dock inte som en dans på rosor. För att klara av detta måste man ha rätt 

kastteknik och lyckas undvika närliggande vegetation, man måste även lyckas pricka precis 

rätt där fiskarna befinner sig. Samtidigt som urvalet av antalet flugor måste vara korrekta 

för att locka till sig fiskarna, måste också vattentemp, vind och barometerstånd vara 

korrekta. Detta är ett äventyr för den skicklige och presterande mannen som uppskattar att 

befinna sig mitt i naturen.  

”Det är väl dessa oberäkneligheter som gett flugfisket namn om att vara snobbig...// Är det inte 

svårigheterna som är flugfiskets stora tillgång? Att dessa oftast inte går att lösa genom att köpa mer 

och dyrare utrustning (som dock marknaden är översvämmad av) utan bara genom att fördjupa 

kunskaperna om fisket, det vill säga om naturen själv...// Då blir antalet inte så viktigt längre utan 

varje upptagen fisk blir en upplevelse i sig. Ett bevis på att du rätt tytt den värld du står i” 

(1990:22)  

Café har också ett inslag om vårens cykelmode. Cyklarna beskrivs på ett väldigt målande 

och ett ganska sexuellt sätt  

”Årets cykel har tjocka rör, grova framgafflar och stora svulstiga revpartier” (1990:62) 

De ska frambringa det lilla extra i vardagen eftersom man med hjälp av cykeln upplever 

äventyr och får en adrenalinkänsla när man kommer förbi alla bilköer. Den känslan som 

cykeln medför är kraft och medvetenhet för miljösituationen och den fysiska hälsan. Det 

finns också en presentation av olika cykelmodeller, där finesser och pris läggs fram. 

Café visar alltså upp äventyr med en viss variation som skulle passa flertalet individer, 
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oavsett vilken ekonomisk status de har. Det tidningen försöker förmedla är mer den 

äventyrliga känslan som kan hittas i dessa aktiviteter. 

Den senare utgåvan ger inte speciellt mycket plats åt temat. Man har dock flera avsnitt 

som handlar om nöje som då inkluderar film, musik och TV. Det som Café dock bjuder 

sina läsare på är ”Begåvningsreserven – Café skickade Kristofer Ahlström till England för att tränas av 

elitsoldater. Han kom tillbaka med ett krossat hjärta” (2009:35).  

Artikeln handlar om hur en förväntan stiger för att sedan dala när korrespondenten inser 

att han inte kommer att uppleva en elitsoldats liv: 
”SWAT-lägret är en off season rallybana med solblekta Guinnesskartongskyltar i fönstren. Och 

”specialstyrkan” ett eventföretag bestående av pensionerade soldater” (2009:36).  

Men en man kan uppleva riktig spänning genom Chris Ryan’s elite police som handlar om 

hur Chris Ryan åker runt om i världen och deltar i riktiga uppdrag med polisstyrkor 
 ”När vi klev ur bilarna i en favela i Rio började knarklangarna beskjuta oss oavbrutet i tio minuter 

innan vi kunde röra oss en endaste meter, berättar Ryan torrt” (2009:35).  

Konceptet Smart rekommenderar läsarna en resa till Toronto i Kanada där boende, 

shoppingrundor samt mat och uteställen i olika prisklasser föreslås. Sist men inte minst 

hjälper Smart också till med den finansiella delen av livet ”Bli en vinnare i krisen – så gör du 

2009 till ditt bästa år” (2009:168). Här ges tips och råd om vilka beslut man kan ta för att 

göra smarta val och tjäna pengar. 

Kodorden 

Hirdman beskriver mannen utifrån följande attribut; kontroll och aktivitet. Attributet 

aktivitet ger möjlighet till ett flertal synonymer. Jag har valt att inkludera sådant som 

beskriver hur mannen är, rena karaktärsdrag. I den tidiga utgåvan finns synonymer som 

Bror Duktig detta är en beskrivning av Ross Bleckner medan James Woods beskrivs 

lite mer extremt som hyperaktiv och intensiv. Den senare utgåvan innehåller flertalet 

synonymer, här beskrivs t.ex. Per Morberg som driven, någon som tar kommandot 

och som en person med galna infall. Även Ulf Åsgård får uppmärksamhet för sin 

skicklighet. Äventyrslustan uppmärksammas också i den artikel som handlar om 

mannen som skulle tränas för att bli elitsoldat. Professionell beskriver slutligen en av 

soldaterna som finns delaktiga i ovannämnda artikel, denna synonym faller tillbaka på 

Hirdmans attribut om kontroll.  
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Tema fem – Våld 

Tema våld handlar om den mörkare sidan som den modernare A tillskrivits av Hirdman 

(2001), här inkluderas bland annat kriminalitet och våld. Intresset för den våldsammare 

mannen finns att urskilja för att sedan växa sig större med tiden och ta mer plats i Café. Det 

finns dock inga direkta artiklar som berör kriminella eller våldsamma inslag i den tidiga 

utgåvan. Det som kan komma i närheten av temat våld finns genom beskrivningar eller text 

som inte har en direkt koppling till detta tema. Det finns en artikel som beskriver Italiens 

framväxt och i och med denna nämns också den italienska maffian. I vissa reportage 

framställs och beskrivs också personerna på ett sätt som kan omfatta den farliga och 

mörkare sidan av mannen.  

”Konstnären själv hymlar inte med att hans motto är att väcka maximal avsky och förtjusning. Att 

han aldrig suttit i fängelse ser han som något av ett misslyckande” (1990:36) 

På detta sätt porträtteras konstnären Lars Hillersberg. Det finns alltså ett visst intresse för 

denna mörkare sida men det finns inget direkt avsnitt i tidningen som enbart berör detta. I 

den senare utgåvan finns det dock en hel del inslag av kriminalitet och våld, det finns en 

notis och en artikel som berör detta ämne. Notisen är ett slags förhör där två filmaktuella 

ex-gangsters deltar. Frågorna som ställs är; hur hamnade ni i gänglivet? Vilka skador fick 

ni under er tid som medlemmar? Hur såg en vanlig dag ut i ert område? Hur gamla var ni 

när ni skaffade er första pistol? Har ni några kläder med rivaliserande färger. Artiklen som 

finns med i utgåvan är en tioitopp lista som beskrivs påföljande sätt: 
”Tidernas värsta rockmanagers – Drogskandaler, cyniskt miljonfiffel och blodiga rallarslagsmål med 

träplankor. Café listar musikmogulerna som betedde sig betydligt galnare än artisterna de företrädde” 
(2009:102) 

Tioitopp listan innehåller också så kallade typiska metoder, klassiska citat och en kort 

resumé över uppgång och fall över de personer som hamnat på listan. Murry Wilson 

hamnar på en första placering, han var manager åt Beach Boys och beskrivs på följande 

sätt: 

” /…/ var en lynnig och alkoholiserad despot vars barnuppfostran påminde en hel del om fångvården 

vid Guantanamo Bay. Enligt Steven Gaines bok Heores & villains tvingande han, efter en mindre 

konflikt, Brian att bajsa på en tallrik inför hela familjen. En annan gång misshandlade han sin äldste 

son med en planka så att han helt förlorade hörseln på ena örat” (2009:108) 

Andra metoder som förekommer i topplistan är brutal misshandel, skadegörelse och det 

finns även en antydan om sexuella övergrepp.  
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”Enligt Vanity Fair-reportage 2007 hade Pearlman även svårt att hålla fingrarna i styr med de pojkar 

han gjorde till stjärnor: han gick runt naken, visade porr för dem och bad om oralsex under auditions. 

Pearlman anmäldes aldrig, men Nick Carters mamma Jane erkände att ”vissa saker hände” hennes 

son och att ”det förstörde vår familj” 2009:108) 

Men det finns även andra inslag av våld i Café som inte kan listas direkt under det 

berörda temat. Detta har dock presenterats tidigare under tema aktivitet och styrka. 

Dessa artiklar handlar inte explicit om våld men har inslag av detta, då artiklarna berör 

både vapen och polisarbete där kriminalitet diskuteras, bland annat förekomsten av 

manliga seriemördare.  

Kodorden 

Hirdman beskriver mannen utifrån följande attribut; ond och våld. Utgåvorna innehåller 

en del synonymer till dessa attribut och den som är innehållsrikast är den senare 

utgåvan. I den tidiga utgåvan förekommer egentligen bara elak som en sorts beskrivning 

på Lars Hillersberg samt en beskrivning av James Woods med sitt aggressiva sätt inom 

skådespeleriet. Den senare utgåvan innehåller flertalet synonymer. Här beskrivs t.ex. Per 

Morberg som farlig och oberäknelig han presenteras också på det sätt som han 

förknippas av omvärlden ondska och brutalitet. I den artikel med tio i topp lista som 

nämndes ovan förekommer också beskrivningar på de som gör sig gällande i denna som 

lynnig och rebell.  

Övrigt 

Denna kategori tar upp sådant som inte kan inkluderas i de teman som Hirdman lagt fram 

som typiskt manliga men som fortfarande förekommer och är av betydelse för uppsatsen. 

Häribland finns en artikel från den tidiga utgåvan som handlar om pappaledighet och en 

förhoppning om att flertalet pappor kommer att ta ut sin pappaledighet i framtiden. Den 

senare utgåvan berör flertalet delar som alla hamnar under nöjen här inkluderas konst, 

filmer, internet, böcker, TV, musik, mode och spel. Här visas, recenserar och 

rekommenderas flertalet underhållningsmöjligheter som är av vikt för den moderna mannen.  

Kodorden 

Det finns även attribut som inte går att likställa med något av de teman som tagits fram till 

uppsatsen baserade på Hirdmans (2001) teori, dessa är; torr, ande och moraliskt omdöme. 

Ett flertal ord som används för att beskriva mannen i Café passar inte ihop med Hirdmans 

teori. Dessa ord är självfallet av vikt för studien och presenteras därför här i ett eget 
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sammanhang. I den tidiga utgåvan finns flertalet attribut som tillskrivs mannen egensinnig 

och dramatisk speglar de korta reportage som finns om. Lars Hillersberg, Sven-Olof 

Johansson, Mikael Samuelson och Klas Lunding. Även James Woods tillskrivs attribut som 

inte passar in hos Hirdman mysig, nervig och självrättfärdig. Artiklen om otrohet ger 

också flertalet beskrivningar på mannen framgångsrika, mjuka och nerviga. I den senare 

utgåvan ges också en hel del nya attribut till mannen, här beskrivs en av elitsoldaterna i 

SWAT-gänget som charmig, pratig och tillmötesgående inom fotbollen syns plågade 

män med ett kontroversiellt sätt. Ulf Åsgård faller inte heller inom ramen för Hirdman med 

sin komplexa och lågmälda framtoning, han beskrivs lite som en enstöring. Morberg 

tillskrivs slutligen följande attribut fåfäng och självupptagen.  

 

Fokusgrupper 
Spontana första uppfattning om bilden 

Deltagarnas första spontana uppfattning om bilderna var att omslagsmotiven var två män 

som bägge har en viss kändisstatus. Deltagarna uppfattade dock inte bilderna som speciellt 

i ögonfallande, men likväl som neutrala och med en viss allvarlig framtoning.  

Vilka är de här männen/Hur tror ni dessa två män är? 

Motiven anser deltagarna spegla någon form av ideal och fungera som en normbärare för 

mannen. Deltagarna har dock väldigt skilda uppfattningar om de olika utgåvornas omslag. 

Glenn Hysén, Café nr 1 1990, beskrivs som bland annat lugn, avslappnad och med ett stort 

självförtroende. Per Morberg, Café nr 3 2009, uppfattas nästintill som raka motsatsen  

A2: Medan den där bilden (Morberg) han är mer, jag ska inte säga hotfull men, mer åt det hållet. 

B: Den är lite mer macho i alla fall.  

Bägge männen inger ett självförtroende men det uttrycks på olika sätt. Hysén genom en 

avslappnade och lugna framtoning medan Morberg visar sin självsäkerhet genom kaxighet 

och en utmanande attityd. Hysén benämns också vid flera tillfällen som en riktig 

svärmorsdröm, vilket är en kategori som Morberg inte verkar hamna i. Deltagarna tycker 

också att den text som finns på omslaget speglar motiven väldigt väl 

B: Men vänta nu, det här sätter ju faktiskt fingret på hela bilden, det är liksom bilden fast i text: Jiddra 

inte med Per Morberg. Jag tycker lite grann det som han uttrycker själv också 

A1: Även den här texten på Glenn Hysén: Debuttant Glenn Hysén. Det säger också en grej. Man kan 

nästan tänka som en faktaruta bredvid som liksom visar stjärntecken och ålder och typ storlek. Man 

kan tänka detta, det är ju en sån typisk bild. Liksom lite fotbollskortsaktigt.  
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Vad tror ni fotografen velat förmedla med sina bilder? 

Deltagarna tror att bilderna är väldigt genomtänkta med vad som egentligen ska 

förmedlas 

A1: Det är som att rubriken är skriven först och de tagit bilden sen 

Vad tycker ni om bilderna? 

De båda bilderna uppfattas av samtliga deltagare som normativt korrekta  

A1: Jag tror att killar framträder som mycket mer neutrala i bilder, alltså de ska inte vara 

normbrytande. De ska vara relativt så som en kille ska vara. Ja men alltså kortklippta, välrakade [...] 

neutrala ansiktsuttryck.  

Men samtidigt är det stor skillnad mellan motiven och inbjuder därför till olika intryck och 

tolkningsmöjligheter.  

B: Näe, fast samtidigt så, ja vad ska man säga? Den här typen [pekar på Café nr 3] är ändå den här, 

vad heter det, lite så här tydlig manlig v-form, lite hunkig så där. 

A2: Ja om du jämför med bilden som är äldre på Glenn Hysén som är väldigt smörig så tänker jag mer 

på Allersomslag [B skrattar högt], han ser lite svärmorsaktig ut [B: Ja precis!]. Per Morberg har ju den 

kortärmade t-shirten, ner med hängslena och blicken är också helt annorlunda. Så det är väldigt olika 

bilder ändå. 

Bildernas säljvärde ifrågasätts också av deltagarna, en av deltagarna anser inte att bilderna 

är tillräckligt chockerande – inte tillräckligt utstickande, speciellt för det äldre omslaget. 

Bilden på Morberg verkar dock fånga deltagarnas intresse till större del tack vare hans 

kroppshållning och blick. Bilderna anses inte heller vara speciellt kontroversiella och 

deltagarna har svårt att ta till sig dem då de anser att det manliga intrycket har 

normaliserats. Chockvärdet skulle höjas väsentligt ifall personen porträtterades i motsats 

till hur de uppfattas.  

A1: Det som nästan skulle varit mer provocerande, skulle vara ifall Per Morberg skulle posera som 

Glenn Hysén. Gett uttryck för att vara väldigt känslosam och så, drömsk. Det går emot hans rykte. Då 

skulle folk reagera. Om man framställs på en bild som man inte är, eller som folk tror att man är, då 

börjar folk tänka till; vad är det här för bild. 

Ett annat sätt att fånga deltagarnas intresse hade varit ifall Morberg och Hysén inte hade 

fungerat som en idealbild av mannen. Hade motiven brutit mot det manliga idealet och inte 

uppfyllt de attribut som ingår där hade bilderna antagligen fångat ett större intresse.  
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Vad är skillnaden mellan Hysén och Morberg? 

Bilderna tycks stå i kontrast mot varandra, Hysén representerar en mjukare och Morberg 

en hårdare och känslokallare sida av mannen. Bilden på Morberg upplevs som stylad. 

Han är uppklädd, uppstylad och posar för att ge ett yngre intryck. Bilden på Hysén 

uppfattas istället som ett riktigt porträtt. Skillnaden mellan den mjukare respektive 

hårdare framtoningen tycks vara den som deltagarna lägger störst vikt vid och även 

kommenterar ett flertal gånger.  

A1: Glenn visar sig mer som känslofull och Per känns mer som kall. Den ena är obarmhärtig och ond, 

jiddra inte med Per liksom han .. [B bryter in: Njäe näe han är inte ond han är liksom bara] kall och 

hård […]  

Bilden på Hysén uppfattas som mycket lättare att ta till sig, den välkomnar betraktaren och 

motivet blottar sig på ett helt annat sätt än bilden på Morberg. Något som deltagarna också 

fastnar för är hur olika kroppsspråket är på de bägge bilderna. Hyséns hand under hakan 

ger ett intryck av allvarlighet och klokhet, eller indikerar en hög tankeverksamhet. Den 

uppfattas som något positivt, den öppnar upp för flertalet tolkningsmöjligheter. Bilden på 

Morberg uppfattas som uppenbart poserande och uppställd. Morbergs händer, som befinner 

sig i byxfickorna, bidrar också med att förstärka det tidigare intryck deltagarna fått om 

bilden.  

B: Ja, jag tänker snarare det att […] alltså lite, det är inte så respektfullt kan jag tycka. Om man står 

och pratar med någon som står med händerna i byxfickorna så signalerar det lite gran att; jag lyssnar 

inte riktigt på vad du säger. 

Det faktum att bilden på Hysén inte fångar ett lika stort intresse hos deltagarna uppfattas 
som ganska ironiskt från en av deltagarna. Detta eftersom Hysén, enligt deltagaren, 
uppfyller det manliga idealet. 

B: Jo, det här om […] vad heter det hegemonisk maskulinitet, heter det väl [A1 nickar]. Som 

idrottsstjärna […] han är för det första en av de mest kända fotbollsspelare någonsin, han är då kan 

man anta för sin ålder fortfarande väldigt vältränad, han har varit väldigt framgångsrik både i det han 

gjorde då och idag har han fortsatt som en expertkommentator. Att spela fotboll är en ganska så 

fysiskt tung sport och väldigt beundrad av väldigt många svenskar, både män och kvinnor. Jag vill nog 

påstå att han, han tillhör en stor del av idealbilden av män som är ganska vedertagen. 

En av deltagarna tror dock att det förekommer olika stereotyper av män som alla har 

olika attribut, där både Hysén och Morberg kan kategoriseras inom olika grupper. Det 
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tycks dock handla väldigt mycket om bekräftelse och hur pass trygga männen är i sig 

själva.  

B: Just det här man vet om Glenn gör att man tar för givet att […] Jag antar liksom att, på något vis 

instinktivt att han är så […] trygg i sig själv så att han kan ställa upp på den där mjukisbilden […] 

liksom utan att […] ja han behöver inte se ut som Morberg. Han är liksom bekräftad redan.  

A1: Han är inte lika igenkänd (Morberg) så det kanske är därför. Glenn Hysén vet alla att han är en 

man och det vet alla att han är alfahanne. Per Morberg kanske inte är alfahannen än, han kommer få 

slå sig upp.  

Slutsatser fokusgruppen och utgåvorna 

En tidnings omslag ska representera innehållet och visa vad tidningen står för, det ska 

också fungera som en sorts lockelse till rätt läsare. Tonen i Café tycks ha förändras 

mellan utgåvorna och det speglar de bägge omslagsbilderna. Den tidiga utgåvan 

uppfattas av deltagarna i fokusgruppen ha ett mildare uttryck och den är lättare att ta till 

sig, mer öppen. Även innehållet och sättet att skriva speglar detta. Tidningen känns inte 

speciellt macho och innehållet har inte alls samma fokus på de hårdare strängarna, här 

handlar det istället om pappaledighet, hur man får ordning på ett förhållande och glädjen 

i sommarkänslan. Glenn Hysén uppfattas som en lugn och avslappnad man med 

självförtroende som inte nödvändigtvis måste visas upp. Den senare utgåvan uppfattas 

istället av deltagarna i princip som raka motsatsen. Morberg känns ansträngd och en 

aning hotfull i den pose han har på omslaget.  

Den text som förekommer i den senare utgåvan uppfattar jag dock inte som hotfull 

men en aning forcerad och lite mer tuff, den är inte alls lika lättjefull och självsäker som 

i den tidiga utgåvan. Mina tolkningar bekräftas även av de kommentarer deltagarna i 

fokusgruppen har, bl a syns det tydligt i deras kommentarer om Morberg. Han uppfattas, 

av dem, som lite macho, avståndstagande och utan den självklara självkänsla som 

Hysén visar upp. Denna attityd tycker jag skiner igenom i artikeln om nätdejting, där 

författaren påpekar att killar inte bör visa snoppen på bild för tjejer om de vill bli 

framgångsrika inom detta. En man bör alltså tona ner sig och visa en annan sorts 

självkänsla, en som inte sitter i storleken på deras könsorgan. Paradoxalt tar resten av 

utgåvan avstånd till påståendet om en nertonad man. Omslagsbilden på Morberg visar 

upp en machostil för att fånga läsarens intresse, sen om denna är spelad eller inte vet 

enbart Morberg men han levererar i alla fall en sorts manligt macho ideal.  
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Diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur livsstilsmagasinet Café framställer och 

konstruerar maskulinitet i sina texter och bilder, då och nu, utifrån Yvonne Hirdmans 

(2001) teori. Café har som förväntat genomgått förändringar och utvecklat sin tidning 

under årens lopp. Det finns fortfarande likheter mellan den tidiga utgåvan och den senare 

inom vissa kategorier samtidigt som andra delar utvecklats mer.  

Bägge utgåvorna står fast vid sin attityd gällande läsarens sexuella läggning och ingen 

direkt vidareutveckling, eller ett intresse, till en större läsarkrets finns att urskilja här. 

Uppenbarligen är livsstilsmagasinens läsgrupp hetrosexuella män och innehållet i de bägge 

utgåvorna innehåller därför artiklar gällande sexuella relationer till kvinnor. Vidare står 

Café fast vid vilket typ av människor som bör uppmärksammas och intressera läsarna. Här 

figurerar personer med kändisstatus som gemensam nämnare, dessa skulle kunna 

uppmärksammas som en sorts manligt superideal (ibid.).  

Tidningen har dock ändrat sitt textinnehåll och sin attityd mot hur en man bör agera och 

vilka intressen han bör ha. Den senare utgåvan har en större fokusering på mode och 

livsstil och det finns även ett intresse för den mörkare sidan som Hirdman (2001) talar om i 

sin teori kring As utveckling. Detta visar sig genom de aktiviteter som den modernare 

mannen bör ha ett naturligt intresse för. Dessa anspelar exempelvis på våld och en farligare 

livsstil. Cafés moderne man kan roa sig, och uppmuntras även till detta, med att ta del och 

läsa om andra mäns mörkare sidor. Där mannen från 90-talet nöjde sig med sköna 

naturupplevelser har den moderne mannen ett större intresse av aktiviteter som får 

adrenalinet att pumpa, oavsett om det handlar om TV-tittande eller faktiskt fysiska 

aktiviteter. Den utveckling som Café genomgått på ungefär tjugo år går alltså på ett sätt i 

linje med det som Yvonne Hirdman lägger fram i sin teori om As förändring över tid.  

I den tidiga utgåvan presenteras mannen genom attityder och egenskaper som inte riktigt 

faller inom ramarna i Hirdmans teorier. 1990-tals mannen upplever jag som mjukare och 

ganska okomplicerad. Maskuliniteten tar sitt uttryck genom vårdande av barn och familj. 

Utgåvan debatterar kring papparollen, pappaledighet och vikten av att se över sina 

relationer för att slippa en framtida skilsmässa. I den moderna utgåvan talas det också om 

omvårdnad men här läggs vikten istället på vårdandet av det yttre. Mode och utseende 

utgör en tämligen stor del av tidningens innehåll. Detta nya intresse skulle kunna tolkas 
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som en mjukare sida av den maskulinitet som annars visas genom de machoegenskaper 

som mannen annars tycks ha.  

Den moderne mannens så kallade mjukhet skulle kunna länkas samman med Hirdmans 

framtidssyn av mannens utveckling mot det mer extrema hållet. Mannens allt större 

intresse för mode och utseende syns inte bara i tidningen Café utan även i andra 

konkurrerande livsstilsmagasin som t.ex. King. Det finns flertalet trender för männen på 

2000-talet att följa gällande utseende. Kanske skulle denna sorts mjukhet kunna leda till en 

annan form av maskulinitet framtiden.  

Den uppenbara utvecklingen som skett är att mannen genomgått en drastisk förändring 

till det mer extrema. Varken Connell (2005) eller Hirdman (2001) förnekar det faktum att 

mansidealet förändras genom tid och rum. Det borde därför förekomma två olika 

hegemoniska mansbilder 1990 och 2009. Enligt Connell påverkas maskuliniteten av tid 

och rum och skapas genom olika kontexter med påverkning av t.ex. etnicitet, klass, 

religion och sexualitet. Den hegemoniska maskuliniteten skapas och upprätthålls genom en 

sorts manligt superideal som andra män försöker nå upp till, medvetet eller omedvetet. 

Dessa ideal anser jag kan speglas i de olika omslagsbilderna på respektive utgåva. Här 

presenterar Café sin idealman för läsaren. Detta tankesätt är även något som deltagarna i 

fokusgruppen uppfattat när de studerade omslagsbilderna. De talar om den normativa 

mannens presentation på respektive bild men poängterar samtidigt att de ställer sig kritiska 

till denna framställning. Detta har säkerligen sin grund i deltagarnas sociala bakgrund då 

de tidigare studerat på universitet och högskolor och fått en inblick i ämnet.  

Deltagarna hävdar med bestämdhet att de bägge omslagsmännen representerar två helt 

olika sidor av mannen och att detta syns tydligast i de olika männens kroppsspråk. De 

bägge omslagsbilderna upplevs dock som svårt att ta till. Morberg vill inte deltagarna 

identifiera sig med och Hyséns porträtt uppfattas som svår att ta på allvar, den upplevs mer 

allmän och inte representativ för ett livsstilsmagasin för män. Deltagarna tycker att bilden 

misslyckas med att representera 90-talets idealman. Hysén beskrivs dock under intervjun 

som en svärmorsdröm. Han borde därför rimligtvis representera någon form av manligt 

ideal – kanske något som helt krasst skulle kunna sammanfattas som svärmorsideal.  

Jag uppmärksammar även en viss splittring inom Café som inte går i linje med Hirdmans 

teori. Den manliga idealbild man vill visa genom respektive omslagsbild och det faktiska 

innehållet i tidningen krockar i viss mån. På de bägge omslagsbilderna presenteras mannen 

som en individ med stor självsäkerhet, på den senare utgåvan upplevs även motivet i viss 

mån aggressivt utåtagerande. Samtidigt som denna bild av mannen ska presentera den 
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aktuella supermannen för tidningens läsare förekommer mer mixade budskap i artiklarna 

som berör sexuella relationer. I den senare utgåvan förmanas mannen att tona ner sig för att 

lyckas på dejtingfronten, kvinnor är inte intresserad av män som är för utåtagerande. 

Samma splittring finns i den tidiga utgåvan. Här är mannen kluven inför vilken roll han ska 

agera efter i ett förhållande, ska han vara mjuk och känslosam eller framgångsrik och hård 

för att behaga det kvinnliga könet. Osäkerheten över det manliga agerandet är inget som 

Hirdman tilldelar A i sin teori. Mannen framstår hela tiden som något självklart och 

kvinnan beskrivs av Hirdman som en mindre betydelsefull och inflytelserik varelse. Detta 

syns tydligast vid dessa formuleringar; A-icke A – en kvinna är inte detsamma som en man 

och A-a – en kvinna är en lite sämre version av mannen. Kanske kan det vara så att 

kvinnans roll till mannen förändras? Dock verkar det inte ha skett någon förändring 

gällande detta i någon större omfattning då denna osäkerhet tycks ligga kvar på samma 

nivå i de olika utgåvorna. Connell tar dock upp icke hegemoniska maskulinitet i sin teori. 

Den splittring som finns i Cafés bild av maskulinitet kanske kan förklaras utifrån detta 

antagande. Omslagsbilderna är en presentation av den ultimata idealmannen, något att 

sträva efter. Medan innehållet fungerar som en sorts guide med tips och tricks för att 

försöka leva upp till idealet. Att ideal och verkligen inte alltid går hand i hand är inget 

konstigt. Connell hävdar själv att hegemonisk manlighet inte behöver bäras upp av 

verkliga personer.  

Hirdman och Connells olika teorier sammanfaller i deras konstruktion av maskuliniteten 

som dominant. Hirdman beskriver detta i sina tre uppdelningar och Connell i sina tankar 

om hegemonisk maskulinitet. De är båda överrens om att det existerar olika manliga ideal, 

även om Hirdman inte är lika tydlig om detta i sin teori som Connell. Hirdman delar dock 

inte Connells tankar om en hierarkisk ordning inom maskuliniteten. Hon väljer att 

precisera maskulinitet genom att tillskriva mannen flertalet attribut. Det hela blir väldigt 

enkelt och överskådligt men inte speciellt föränderligt. Connell och Hirdmans teorier är två 

utmärkta verktyg för att få en mer nyanserad bild av konstruktionen av maskulinitet. 

Teorierna fungerar parallellt med varandra och ger en bred teoretisk grund att stå på.  

Denna uppsats har enbart berört texter inom två utgåvor av Café. Det borde därför vara 

en naturlig utveckling att i en fortsatt forskning även beröra bilder och reklam. Vilka 

vänder sig reklamen till, hur presenteras mannen via reklambilderna osv. är frågor som 

skulle kunna bli aktuella.  

Tanken med att enbart beröra två utgåvor i uppsatsen hade sin grund i att få fram så stora 

kontraster som möjligt och på så sätt lätt kunna upptäcka skillnader och likheter. 
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Livsstilsmagasin har dock ofta olika teman för olika utgåvor och det kan mycket väl vara 

så att viktig information om maskulinitetens förändring missats. Kanske finns det en 

utgåva från tidigt 90-tal som berör den mörkare sidan som Hirdman talar om, kanske finns 

det även en utgåva från 2000-talet som visar upp en mjukare sida av maskuliniteten. En 

större forskning gällande flertalet utgåvor skulle därför vara intressant i framtiden. Detta 

för att kunna få en mer generaliserande bild av utvecklingen.  
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Bilaga 1 
Café #1 / 1990  
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Bilaga 2  

Café #3 / 2009 
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Bilaga 3 

Inledning 

- Vad undersökningen går ut på 

- Vem jag är 

- Anonymitet 

- Pratat med någon annan om bilderna? 

- Går bra att komma med kommentarer 

- Hör gärna av er efter intervjun om ni kommer på något mer av intresse => lämna ut 

e-mail adress.  

 

Uppfattning    Skillnader och likheter 

Vad tycker ni om bilderna? Skillnader och likheter mellan 

motiven på bilderna 

Vilka är de här männen?/Hur tror ni  

dessa två män är? 

 

Förmedla med bilden  

Vad säger de här bilderna er? 

Vad tror ni man försöker förmedla med blidorna? 

 

Avslut 

Har vi missat något? 

Hör gärna av er efter detta om ni kommer på något mer   
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	Sammanfattning 
	Män och kvinnor har alltid tillskrivits olika attribut gällande vad som anses typiskt manligt respektive kvinnligt. Dessa är dock förändrliga över tid, det som klassas som typiskt manligt idag hade troligen en helt annan innebörd på 1700-talet. Ambitionen med den här uppsatsen har varit att försöka få en bild av hur maskulinitet förändrats under en kort period. Genom att undersöka hur mannen presenterats i livsstilsmagasinet Café 1990 och 2009 hoppades jag kunna bilda mig en uppfattning om detta. Jag har använt Yvonne Hirdmans (2001) tre uppdelningar för att få en överblick över hur maskulinitet presenteras i olika sammanhang. Jag har också gjort en diskursanalys över den text som förekommer i Café för att ta fram specifika kodord och teman som kan tillskrivas en man. Slutligen har jag även låtit en fokusgrupp diskutera kring respektive utgåvas omslagsbild i hopp om att få en uppfattning om läsares tolkning av Cafés bild av maskulinitet. 
	Resultatet visar att mannen strävar efter, både medvetet och omedvetet, att uppnå ett superideal. Att bli en sorts superman. Det är denna superman som tycks sätta riktlinjerna för hur maskulinitet konstrueras och som också illustrerar de skillnader som finns mellan utgåvorna. Superidealet är dock inget givet och man kan inte tala om ett enskilt manligt ideal. Det existerar flertalet ideal sida vid sida, samtidigt. Bilden av mannen från 1990 visar en person med en naturlig självsäkerhet och ett stilla naturintresse. 2009 finner vi istället en bild av mannen som mer aggressivt utåtagerande. 
	En mjukare sida av mannen gör sig dock synlig i de bägge utgåvorna. Detta visas genom debatter kring pappaledighet samt ett ökat intresse för mode, utseende och skönhetsprodukter. 
	Nyckelord: maskulinitet, genus, livsstilsmagasin för män, könstrender
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