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Titel: Dandyns återkomst? - En analys av maskulinitet i magasinet King och dess förhållande 

till dandyn. 

 

Syfte med denna uppsats är att analysera den bild av maskulinitet som representeras i 

magasinet King, samt att förhålla den bilden mot maskulinitetidealen hos 1800-talets dandy. 

Uppsatsen bygger på teorier kring representation, R. W. Connells maskulinitetsteori samt 

teorier kring dandyn.   

Mitt material består av sju nummer av magasinet King. För att uppnå mitt syfte har jag utgått 

från en semiotisk metod och använt mig dels av Sean Nixons analys av ett antal olika 

reklambilder samt utarbetat en egen analysmodell för text.   

 

Jag har i min analys kommit fram till att maskuliniteten i King har en stark bas i Connells 

hegemoniska maskulinitet då karaktärsdrag kring yrkesmässig succé är starkt framträdande. 

Men det finns samtidigt en stor fokusering på stil och yttre egenskaper vilket är något som 

mannen i King har gemensamt med dandyn. Jag menar därför att det finns framåtskridande 

drag hos mannen i King.  
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Dandyns återkomst? 

1. Inledning  

Vårt samhälle har gjort framsteg som våra mor- och farföräldrar inte kunde föreställa sig som 

små. Framsteg har gjorts i teknik, i synen på våra medmänniskor och vad gäller jämställdhet 

mellan könen. Men trots att begrepp som jämlikhet och jämställdhet, feminism och moderna 

män, jämställdhetsplaner och könens lika värde är välanvända så menar jag att vi fortfarande 

lever i en patriarkal samhällsordning. Det menar jag för att vårt samhälle präglas av ett socialt 

system där det generellt kan sägas att kvinnor är underordnade män, generellt därför att 

enskilda kvinnor kan vara jämställda eller till och med överordnade män, samt att det finns en 

över- och underordnande struktur mellan män.  

Detta system upprätthålls av en rad olika instanser i samhället. Systemet är integrerat i 

skapandet av vår identitet på flertalet olika nivåer. Jostein Gripsrud beskriver processen 

genom vilken vi skapar vår identitet och tar upp socialisationen som det grundläggande steget. 

Med detta menar han hur vi integreras in i den sociala mänskliga gemenskapen. Gripsrud 

skiljer på den primära socialisationen och den sekundära socialisationen. Den primära 

socialisationen sker genom dem som står oss allra närmast, de som oftast betecknas som vår 

familj i någon form. I den sekundära socialisationen däremot innefattas en rad institutioner i 

samhället, som skola, arbetsplats, idrottsföreningar eller andra organisationer och hit hör även 

massmedia. Genom att förhålla oss till de människor och situationer vi möter genom den 

primära och sekundära socialisationen utvecklar vi en uppfattning om vad vi vill vara och inte 

vill vara, om var vi står och vilka vi är, det vill säga genom att förhålla oss till andra utvecklar 

vi vår självuppfattning, vår identitet (Gripsrud 2002/2004, s16ff).  

Massmedierna är alltså en del i utvecklandet av vår identitet och därmed en del i skapandet av 

vår uppfattning av manligt och kvinnligt. I och med mediesamhällets utbredande är det för 

mig en mycket intressant aspekt. Mitt intresse för mediernas representation av samhällets 

genusstrukturer har en längre tid varit min grund och motivation till studier inom Medie- och 

kommunikationsvetenskap. Stuart Hall beskriver representation ur en konstruktivistisk 

synvinkel som att vi skapar mening genom att använda oss av representationssystem, vilket 

kortfattat kan sägas innebära att vi låter symboler som text och bild representera våra inre 

föreställningar och uppfattningar och skapar där, genom system, mening till oss själva och 

världen omkring oss (Hall 1997/2003, s 24f). Genom mediernas representation skapas därmed 

även mening kring genussystemet. Med en konstruktivistisk utgångspunkt även på genus, som 

innebär att jag säger att maskulinitet och feminintet är skapade kategorier, menar jag också att 
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meningen kring maskulinitet och femininitet kan förändras. Genom att studera medier kan 

tendenser ses på vilken representation av genus som förmedlas. Vi kan också se om någon 

förändring verkar ske. Och genom att uppmärksamma vilka meningar kring genus som 

representeras i medierna kan också en debatt utvecklas som i bästa fall kan leda till reella 

förändringar.  

Jag har av dessa anledningar stort intresse av att studera representationen av genus i medierna 

och mitt intresse har tidigare huvudsakligen haft en fokusering kring män och maskulinitet. 

Det är också vad jag har valt att skriva denna uppsats kring. Mitt intresse för maskulinitet har 

flera anledningar. För det första så är maskulinitetesfältet nyare än fältet för forskning kring 

femininitet vilket innebär att det finns fler hål att fylla och därmed för mig känns mer 

meningsfullt. Den feministiska forskningen har genom sitt fokus på femininitet studerat 

genussystemet ur den underordnades perspektiv. Jag tycker också att det är viktigt att studera 

strukturerna ur den överordnades perspektiv. För, som Steve Craig skriver, hur kan vi förstå 

patriarkatets strukturer om vi inte förstår de sociala strukturerna kring maskulinitet (Craig 

1992, s 1).   

Förändring av mansbilden är något som har diskuterats under en längre tid i olika medier. Och 

då jag gör en sökning på begreppet "den nya mannen" på google ger det över 4 miljoner 

träffar (www.google.se). Många av dem kanske refererar till nya män på andra vis än som ny 

maskulinitet, men av de första tio träffarna syftar sex av tio till en ny mansbild. De största 

trenderna när det gäller förändringar av mansbilden de senaste åren, har pekat på ett mer ytligt 

och objektifierande fokus på mannen. Det är exempelvis Sean Nixons slutsats i hans 

diskussion kring en förändrad syn på maskulinitet med utgångspunkt i modebilder från 1980- 

och 90-talen (Hall 1997/2003, s 293ff). 1993 myntade trendgurun Marian Salzman begreppet 

metrosexuell. Hon beskrev en man som bryter de traditionella könsrollerna genom sitt intresse 

för mode och sitt eget utseende och fotbollsspelaren David Beckham fördes fram som 

typexemplet på den metrosexuella mannen (www.realtid.se). Dessa förändringar av 

mansbilden är intressanta ur både ett maskulinitets- och ett jämställdhetsperspektiv och det 

jag vill göra i denna uppsats är att undersöka den medierade maskuliniteten och hur den ser ut 

i dag. 

För min undersökning vill jag ta utgångspunkt i ett medium som har en tydlig profilering 

kring den metrosexuella mannen och jag har därför valt att analysera magasinet King. Jag 

kom i kontakt med magasinet genom min yngre bror som både han och många av hans vänner 
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är trogna läsare. Det rör sig om mycket utseendemedvetna män födda i slutet av 1980-talet. 

Jag kan inte svara för om de är en typisk representation av Kings läsare, men vågar påstå att 

de i vart fall inte är atypiska. Det är heller inte läsarna som är fokus i min undersökning, men 

det ger en bild av min första uppfattning av magasinet. King lanserades 2005 som ett renodlat 

modemagasin för män. Stora delar av magasinet innehåller artiklar som fokuserar på det 

ytliga, genom exempelvis mode eller hudvård. King kan därmed sägas skriva om och för den 

nya mannen. Ett annat skäl till att jag valt just King är att det var det första magasinet av den 

här typen och banade väg för efterföljare som exempelvis Slitz Man och DV Man.  

För att kunna säga något om mannen i King, vår tids nya man, i jämförelse med andra tiders 

män, maskuliniteter och nya män vill jag också ha något att jämföra med. På denna nivån och 

med den tid och de resurser jag har,  kan jag omöjligt komma i närheten av någon slags 

helhetsstudie, vilket jag heller inte tycker är särskilt intressant att ge sig på. Jag har därför valt 

ut en maskulinitetstyp som min jämförelsepunkt. På 1800-talet framkom en maskulinitet 

bland den estetiska dekadensrörelsen, den mansrollen brukar kallas dandyn. Dandyn uppstod 

som en maskulinitet som bröt mot den normativa maskuliniteten och är centrerad kring ett 

ideal av konstgjord skönhet. En förfining som snarast kan kallas kvinnlig är typisk och 

dandyn kan på många sätt ses som en feminiserad man. Samtidigt är dandyns förhållande till 

samtidens kvinnor intressant då dandyn starkt tar avstånd från vad kvinnan står för (Björk 

1999/2002).  

Men manlighet som avviker från den normativa maskuliniteten kan spåras i alla tider, det är 

inte specifikt för den metrosexuella mannen och dandyn. Stan Denski och David Sholles text 

om maskulinitet inom Heavy Metal visar också exempel på en sådan maskulinitet. De menar 

att det inom Heavy Metal, och särskilt tydligast inom Glam Metal, stilmässigt används 

element som traditionellt betraktas som feminina. Långt, stylat hår, smink, åtsittande, 

urringade och glittrande kläder, scarves och smycken ses på exempelvis band som Twisted 

Sister och Skid Row (Craig 1992, s 50f). Gränsbrytande kring maskulinitet innebär ofta en 

feminisering av det maskulina då det feminina vanligtvis är en stark motpol som det anses 

viktigt att avgränsa sig mot (Connell 1996/2003). Liknande brytande maskuliniteter återfinns 

genom historien, så att dandyn är en brytande maskulinitet är inte det enda skälet till mitt val.  

Så varför har mitt val fallit på just dandyn? För det första så kan jag utifrån en väldigt ytlig 

överblick skönja likheter mellan dandyn och den meterosexuella mannen. Dessa tycker jag 

vore mycket intressanta att studera på djupet för att se vilka likheter och skillnader som finns. 
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En annan mycket intressant aspekt är dandyns förhållande till jämställdhet och kvinnan, som 

till största del är ett negativt förhållande. Det tycker jag är ett intressant underlag för en 

diskussion kring den nya mannens förhållande till jämställdhet och feminism. Dandyn 

uppfattar jag också vara en av de första brytande maskuliniteterna. Dandyn uppstår i en tid då 

mannen och kvinnan blir två kön, i stället för en syn på mannen som människan och kvinnan 

som könet (Björk 1999 s165ff).  

 Men självklart beror mitt val självklart också på ett personligt intresse. Genom tidigare 

studier kring maskulinitet hos karaktären Jack Sparrow i Pirates of the Caribbean-filmerna har 

diskussionen kring hans likhet med dandyn och dandyismen kommit upp och dandyn som 

maskulinitet har fångat mitt intresse. Då jag menar att forskning sker genom att många olika 

undersökningar görs och sakta pusslas samman till ett stort lapptäcke av kunskap så ska i 

slutändan alla hål fyllas upp. Denna uppsats och de perspektiv jag har på min undersökning 

här får därmed vara min pusselbit.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Mitt syfte är att analysera den bild av maskulinitet som representeras i magasinet King. Jag 

vill förhålla Kings mansbild mot mansbilden av 1800-talets dandy och avslutningsvis vill jag 

utifrån min analys föra en diskussion kring Kings mansideal i förhållande till förändring och 

jämställdhet.   

Mitt syfte har jag för avsikt att operationalisera genom följande frågeställningar:  

• Vilka värderingar kring maskulinitet representeras i text och bild i King? 

• Hur förhåller sig framställningen av mannen i King till dandyns maskulinitet?  

• Vad innebär detta förhållande för hur framåtskridande den nya man som representeras 

i King är? 

2 Teori och metod  

Jag kommer att inleda detta kapitel med en introduktion till representationsteori inklusive en 

kort presentation av semiotik. Representationsteori är basen till min uppsats och genomsyrar 

den på alla nivåer, därmed är det av vikt att här presentera mina utgångspunkter ifråga om 

representation. Semiotiken är uppkommen inom representationsteori och den utgör basen i 

min analysmetod. Jag kommer därefter att gå igenom maskulinitetsteorier mer allmänt och 
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teorier kring dandyn och dandyism mer specifikt. Det kommer att avslutas med en 

sammanfattning av dandyn som analyskategori vilket utgör en bas för min praktiska analys. 

Då teori kring genussystemet och maskulinitet är en viktig del av grunden för mitt 

resonemang genomgående tycker jag att det är meningsfullt att till viss del redogöra för dessa 

teorier och mina utgångspunkter. Efter att ha gjort en grundanalys av mitt material kan jag 

därmed förhålla mannen i King mot dandyn. För att i min analys av materialet kunna se på 

likheter samt skillnader mellan dandyns maskulinitet samt den maskulinitet som framkommer 

i King är det nödvändigt att ta fram de typiska dragen hos dandyn och av dem forma en 

analyskategori. Att göra på detta sätt innebär alltid en förenkling, men denna förenkling gör 

det möjligt att i ett senare skede återgå till en bredare mer komplex analysdiskussion och jag 

menar därför att det är ett användbart och till och med nödvändigt förfarande. Det samma 

gäller den analysmodell jag utvecklat och kommer att gå igenom avslutningsvis i detta 

kapitel. Utifrån de kategorier och den modell jag använder mig av kan jag analysera mitt 

material och få fram en bas till en analytisk diskussion.  

 

2.1 Representationsteori  

Representation länkar samman mening och språk med kultur och har därför kommit att få en 

allt mer viktig och framträdande roll inom kulturstudier. Representation är en viktig del av hur 

vi skapar mening samt hur vi utväxlar mening mellan oss och processen involverar bruk av 

språk, tecken och bilder som står för, eller representerar olika ting och uppfattningar. Det 

finns olika utgångspunkter för var mening skapas och därmed olika perspektiv på 

representation. I det reflektiva perspektivet reflekterar språket en mening som är inbäddad i 

objektet självt. I intentionsperspektivet utrycker språket endast upphovsmannens avsedda 

mening och i det konstruktivistiska perspektivet menar man att mening konstrueras i och 

genom språket. (Hall 1997/2003, s 15) Min utgångspunkt för denna teoridiskussion är det 

konstruktivistiska perspektivet och jag kommer därför inte gå in närmare på de andra två 

perspektiven.  

 

Så vad är då representation? Den ovan nämnda konstruktivistiska förklaringen av 

representation som produktion av mening genom språket menar Hall är den enklaste 

sammanfattningen. Även om detta sammanfattar konceptet representation är det dock mer 

komplext än så och Hall vidareutvecklar. Han menar att det finns två system eller processer 
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av representation. Det första systemet är det sätt alla objekt, personer och händelser är 

sammankopplade med en idé eller mentala representationer i våra huvuden. Det vill säga den 

mentala bild vi har av vad exempelvis en man är. Hall menar att dessa är nödvändiga för att vi 

alls ska kunna tolka världen runt omkring oss. Den mening vi lägger i saker beror alltså för 

det första på de idéer formade i våra tankar som står för eller representerar världen. Hall 

menar vidare att detta bör ses som ett representationssystem eftersom det handlar om hur vi 

organiserar och klassificerar koncept samt hur vi etablerar komplexa relationer mellan dem. 

Genom att vi delar grunden i detta system med andra människor kan vi skapa en gemensam 

kultur där vi kan kommunicera med varandra genom att vi har en delad uppfattning om 

koncepts mening. (Hall 1997/2003, s 16ff)  

 

Och därigenom kommer vi in på det andra representationssystemet. För att kunna dela mening 

och koncept med andra måste vi kunna kommunicera våra uppfattningar till andra; detta gör 

vi genom ett delat språk. Hall menar alltså att språket är det andra representationssystemet. 

Språket konstruerar en överrensstämmelse mellan de koncept eller de konceptuella 

relationerna mellan dem vi har i våra huvuden och språkets tecken. Språkets tecken innefattar 

ord, men även bilder och ljud. Den process som länkar samman saker, koncept och tecken är 

vad Hall kallar representation. (Hall 1997/2003, s 18ff) Tecknen i sig bär alltså mening, men 

för att vi ska kunna ta till oss meningen måste vi tolka tecknen, det gör vi genom de två 

representationssystemen som vi lär oss då vi uppfostras in i samhället. En aspekt som Hall tar 

upp gällande detta är att olika språksystem kan innebära olika föreställningar om ett liknande 

koncept. Hall tar upp snöigt väder som exempel på detta. Där engelska språket endast har ett 

fåtal ord för snö och is har Grönlands inuiter en mängd olika ord och uttryck. Hall frågar sig 

om detta innebär att inuiterna faktiskt upplever vädret annorlunda än exempelvis engelsmän? 

(Hall 1997/2003, 19ff) Jag vill även ta ett exempel kring detta från Suzanne J Kessler och 

Wendy McKenna. De tar i sin bok Gender – An Ethnomethodological Approach upp hur vår 

uppfattning att det finns två och endast två kön påverkar vår syn på kön och genus. I och med 

att det språk vi har till hands endast har utrymme för två kön, ett manligt och ett kvinnligt 

medför det att vi på alla sätt möjliga kommer att passa in alla människor vi möter i en av 

dessa två kategorier. (Kessler & McKenna 1978) Den centrala poängen enligt Hall och enligt 

mig, ligger här i att mening inte är något inneboende i tingen runt omkring oss, utan är 

konstruerad eller producerad. Mening är ett resultat av en betecknande praktik som producerar 

mening åt tingen. (Hall 1997/2003, s 24)  
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2.1.1 Den semiotiska strömningen  

Hall menar att inom det konstruktivistiska perspektivet på representation finns det två 

strömningar, den semiotiska strömningen och den diskursiva strömningen (Hall 1997/2003, s 

15). Grunden till semiotiken finns i Saussures lingvistiska analysmetod. Saussure menade att 

ett tecken består av två delar, (1) den materiella formen, det vill säga ordet, bilden eller fotot 

och (2) den immateriella föreställningen av vad formen associeras med. Saussure kallar dessa 

signifiant och signifié, det betecknande och det betecknade. Han menar vidare att förhållandet 

mellan dessa två är godtyckligt och att mening till stor del bygger på avskiljning. Genom att 

vi vet vad något inte betyder skapar vi en mening om vad det betyder. Saussure menar vidare 

att det inte finns någon fast fixerad mening utan mening förändras under tid och läsarens 

tolkningsprocess är därför en viktig del i skapandet av mening (Hall 1997/2003, s 30ff). 

Saussures fokus låg på lingvistiken men han förutsåg möjligheten att applicera sina tankar på 

kultur genom att se den som ett sorts språk. Detta är det som kallas semiotik och teoretikern 

Roland Barthes har varit en viktig del i utvecklingen av den. Semiotiken vidgar uppfattningen 

kring vad som kan vara signifiant i den meningsskapande processen. Det är inte bara ord och 

bilder som är kopplade till associationer och därmed skapar mening utan detta gäller även ting 

som exempelvis kläder och frisyrer (Hall 1997/2003, s 36ff).  

 

2.1.2 Analysbegrepp 

Det finns flera begreppspar som är centrala inom semiotiken. De är till stor hjälp i en 

semiotisk analys och det är särskilt två begreppspar som jag anser vara särskilt användbara för 

min analys.  

 

För det första har vi begreppen denotation och konnotation. Denotation är den rent deskriptiva 

nivån av tolkningsprocessen. Det är helt enkelt det vi ser, som exempelvis en bild av en man. 

Den denotativa nivån är gemensam för alla kulturella, sociala och historiska kontexter. Vi är 

alla överens om att det är en man med skägg vi ser. Den konnotativa nivån däremot är inte 

nödvändigtvis den samma i olika kontexter. Den konnotativa nivån är tecknets medbetydelse 

och då det gäller mannen med skägg kan han i en kontext konnotera arbetarklass medan han i 

en annan kan konnotera framgång (Hall 1997/2003, s 36ff).  

Det andra begreppsparet behandlar analys av text och bild tillsammans och är därför ytterst 

relevant för mig. Begreppen är förankring och avlösning. Förankring innebär att texten pekar 

på vilken av de olika möjliga tolkningar av bilden som gäller i den här kontexten. Avlösning å 
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andra sidan innebär att texten medför en helt ny betydelse för tolkningen av helheten (Red. 

Gillespie & Toynbee, 32f).  

2.2 Maskulinitet 

Innan jag går vidare med att beskriva hur jag använt mig av semiotiken i min analysmetod vill 

jag nu gå igenom det andra blocket av teorier som ligger till grund för min undersökning, 

teorier kring maskulinitet. Grundläggande i all diskussion kring maskulinitet och femininitet 

är begreppen kön och genus. Jag vill därför börja med att kortfattat visa på vad jag menar är 

skillnaden mellan begreppen. Med genus menar jag, likt exempelvis Yvonne Hirdman (1988), 

den sociala och kulturella uppfattningen kring manligt respektive kvinnligt. Detta till skillnad 

från begreppet kön som jag menar är kategorierna man respektive kvinna utifrån vilka 

könsorgan vi biologiskt besitter. Denna uppfattning beror på att jag anser att genus är en 

social konstruktion och det inte finns något biologiskt inom oss som är kopplat till manlighet 

eller kvinnlighet. Vår uppfattning om maskulinitet och femininitet samt vår känsla av 

tillhörighet till den ena kategorin får vi genom socialiseringsprocessen som jag nämnt i 

inledningen. Som Gripsrud beskrev så skapar vi vår identitet genom interaktion med 

människor och sociala instanser runt omkring oss och genom denna process får vi vår 

uppfattning kring genus.  

 

I fråga om maskulinitet är det två aspekter som jag tycker är centrala. För det första skapas 

maskulinitet i förhållande till femininitet och för det andra så skapas maskulinitet i 

förhållande till annan maskulinitet. Därför menar jag, i enlighet med exempelvis Whitehead 

(2002) och Connell (1996/2003), att maskulinitet inte kan ses som ett enhetligt fenomen utan 

att det därmed är nödvändigt att tala om maskuliniteter.  

 

2.2.1 Maskulinitet och genussystemet 

När det gäller den första aspekten, att maskulinitet skapas i förhållande till femininitet är 

Yvonne Hirdmans begrepp genuskontraktet en användbar utgångspunkt. Hirdman kallar det 

system som upprätthåller kvinnans sociala underordning för genussystemet. Hon menar att 

detta system består av två grundläggande logiker, (1) isärhållningen av könen och (2) 

etablerandet av det manliga som norm (Hirdman 1988, s 49). Detta menar Hirdman är det 

övergripande genussystemet. Inom systemet finns de processer som Hirdman samlar under 

begreppet genuskontraktet. I sin diskussion använder hon sig av Jürgen Habermas tankar 
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kring tillägnelse av sociala och kulturella gemensamma erfarenheter. Habermas menar att 

detta sker på tre olika nivåer, (1) kulturell överlagring, (2) social integration och (3) 

socialisering. Detta innebär alltså tre nivåer i Hirdmans genuskontrakt. På den kulturella 

överlagringens nivå finns de föreställningar vi bär med oss om hur en man respektive kvinna 

ska vara och framför allt hur relationen mellan dem ska se ut. Den sociala integrationens nivå 

blir mer konkret och innefattar exempelvis könens arbetsfördelning. Socialiseringen blir den 

mest konkreta nivån. Tillsammans talar de tre nivåerna om för oss vem som får göra vad, hur 

och när. Hur vi får klä oss, tala och föra oss. Ner till de minsta detaljerna styr genuskontraktet 

vad som gäller för män respektive kvinnor (Hirdman 1988, s 53f).  

 

Det centrala i Hirdmans diskussion är att detta sker i förhållande till varandra. Vi delar upp 

världen i dikotomier för att kunna organisera och kategorisera och därmed förstå; dikotomin 

man/kvinna är en av de mest grundläggande kategorierna och vi formar vår värld utifrån dem. 

Hirdman poängterar att genom genuskontrakt bidrar vi alla, män som kvinnor, att upprätthålla 

dikotomin, men samtidigt är en över- och underordning inbyggd i dikotomin. Då män 

definierar sig som sort A i förhållande till, och kanske framför allt som avskiljd från, sort B, 

kvinnan, definierar han sig även som överordnad henne (Hirdman 1988, s 50ff). Att tala om 

maskulinitet och män innebär därför alltid en koppling till femininitet och kvinnor samt den 

över- underordning som förhållandet mellan dem innebär. Som jag kommer gå in på lite 

senare i det här kapitlet så är förhållandet till kvinnan och det feminina mycket centralt i 

uppkomsten av dandyn som maskulinitet. Hur maskulinitet skapas och upprätthålls är alltid 

förbundet med hur maskulinitet och femininitet förhåller sig till varandra.  

 

2.2.2 Maskuliniteter 

Min andra aspekt gäller hur maskulinitet skapas i förhållande till andra maskuliniteter. R.W. 

Connell har fört en intressant, och inom maskulinitetsforskning ledande, diskussion kring 

detta utifrån begreppet hegemonisk maskulinitet. Begreppet hegemoni har Connell tagit från 

Antonio Gramscis diskussion kring hur en samhällsklass kan upprätthålla en överordnad 

styrande position. Connell menar att en viss maskulinitet höjer sig över andra maskuliniteter 

som en idealmaskulinitet. Denna hegemoniska maskulinitet är dock föränderlig, den är inte 

den samma i alla tider och på alla platser utan kan variera. Den är ofta bunden till 

institutionell eller kulturell makt, men det är inte nödvändigtvis så. Vid sidan av den 

hegemoniska maskuliniteten diskuterar Connell tre grupperingar av maskulinitet och hur de 
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förhåller sig till den hegemoniska maskuliniteten. Dessa grupper är, underordnande, 

delaktighet samt marginalisering (Connell 1996/2003, s 100f).  

 

Hegemonibegreppet innefattar som ovan nämnt strukturer kring kulturell dominans. När en 

part dominerar innebär det att en annan underordnas. Underordning är därför en väsentlig 

grupp hos Connell. Generellt sett har männen som ses som underordnade en koppling till 

något som anses feminint och därmed lägre värderat. Homosexuella män är i dagens 

västerländska samhälle en typisk underordnad maskulinitet, men även män som ses som 

mesiga, fega, töntiga eller för nära stående sina mödrar ses som underordnade (Connell 

1996/2003, s 102f).  

 

När det gäller män som anses delaktiga ligger brännpunkten på problematiken att leva upp till 

det hegemoniska idealet i verkliga livet. Väldigt få män lyckas med det samtidigt som de 

varken är underordnade eller marginaliserade. De får även tillgång till de fördelar som 

medföljer att födas med ett manligt könsorgan i patriarkalt samhälle (Connell 1996/2003, s 

103f).  

 

Med marginalisering vill Connell visa på de män som trycks ut i kanterna av både 

hegemonisk och underordnad maskulinitet. Han menar att det ofta sammankopplas med 

etnicitet, klass- och/eller rasrelationer. Marginalisering kan exempelvis illustreras genom att 

enskilda svarta män kan uppnå statusen för den hegemoniska maskuliniteten, som 

framgångsrika idrottsstjärnor eller liknande. Detta innebär dock inte någon positiv effekt för 

den svarte mannen generellt (Connell 1996/2003, s 104f).  

 

Connells teorier har fått stor genomslagskraft när det gäller forskning kring maskulinitet. 

Några av dem som diskuterar Connell är Thomas Johansson och Jari Kousmanen i boken 

Manlighetens många ansikten. De menar att Connell har bidragit till att ge större variation och 

bredd till diskussionen kring maktförhållanden mellan och inom könen. De menar dock att en 

brist i Connells resonemang är saknaden på diskussion kring motstånd mot den dominerande 

maskuliniteten. Genom att män antingen ses som innehavare av makt, som delaktiga eller som 

underordnade och feminiserade blir de starkt knutna till den patriarkala modellen och detta 

gör det svårt att diskutera och studera en möjlig förändring (Johannson & Kousmanen 2003, s 

9f).  
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Samma kritik tar även Claes Ekenstam upp i inledningen till Sprickor i fasaden vars själva 

syfte är att visa på en mer nyanserad bild av män och manlighet än den de teorier som 

Connells hegemoniteori målar upp (Ekenstam, Johannson, Kousmanen 2001, s 7ff). Jag anser 

att det är en relevant kritik de tar upp men jag ser trots detta Connells teorier som användbara. 

Hans maskulinitetsgrupper öppnar för en möjlighet att diskutera och teoretisera kring hur 

olika maskuliniteter förhåller sig till varandra samt vad det innebär i relation till det 

patriarkala normerna.  

 

2.2.3 Dandyn som maskulinitet 

För att förstå dandyn som maskulinitetstyp bör vi se hur och var han tog form. Som ny 

maskulinitet uppstår dandyn i slutet av 1800-talet som en reaktion på den kvinnorörelse som 

börjar ta form i västvärlden. Nina Björk menar att då kvinnan valde att resa sig mot den 

rådande kvinnorollen avvisade hon samtidigt den rådande mansrollen. (Björk 1999 s165ff) 

Att kvinnan började hävda sig som kvinnan satte fokus på att mannens röst är just manlig och 

inte en allmänmänsklig representant. Det innebar att även mannen uppmärksammandes som 

ett kön, till skillnad från tidigare då mannen hade setts som människan och kvinnan som 

könet. Björk menar att denna könskris medförde ett behov av gränsdragningar, mellan könen 

samt inom könen. Ifrågasättande av vad det innebär att vara en riktig man uppstod. (Björk 

1999 s167f) Björk skriver:  

”Det gällde att skilja ut en lämplig manlighet från en olämplig. Vad kännetecknade i 

grunden en sund och normal man? Vilka manliga röster skulle få ge uttryck för 

manligheten som helhet?” (Björk 1999 s168)  

 

Förutom det feminina/feministiska behövde mannen även förhålla sig till homosexualitet som 

nu uppstod som begrepp. En reaktion på detta medförde att de fenomen som industrialism, 

kolonialism och kapitalism knöts till den sunda maskuliniteten. Utifrån detta knöts ideal om 

”framsteg, nytta, handling, äventyr och vetenskap” (Björk 1999 s 168) till den normativa 

maskuliniteten och därmed den moderne mannen. Men Björk menar att det ur könskrisen 

även uppstod en motreaktion mot denna normativa man. Det fanns män som varken ville eller 

kunde identifiera sig med bilden av denna sunda, starka, modernitetsbyggare. Dessa män 

fanns särskilt inom konstvärlden och den estetiska rörelsen kallad dekadens (Björk 1999 

s168f).  

 

Den estetiska dekadensrörelsen motsatte sig den moderna realismen och dess 
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framstegslystnad. I en tid då världen avslöjades och bröts ned i vetenskapens och 

modernitetens namn fann sig dekadenterna höjda över religion, kärlek och natur samtidigt 

som de inte fann något lockande i tidens nya industrialistiska och kapitalistiska ideal. Det de 

istället vände sig till var det konstgjorda och ytliga för skönhet och njutning. Konstgjordhet 

och förfall applicerades på alla delar av dekadenternas liv, att avvika från det naturliga genom 

att ge efter för perversioner ansågs visa på människans fria vilja och möjlighet att höja sig 

över de ”naturliga” instinkterna (Björk 1999 s 169ff). Björk menar att dekadenten därmed 

både ”ville fly från den moderna framstegskulturen och den moderna industrialismen 

samtidigt som han över allt annat satte det konstgjorda och det artificiella” (Björk 1999 s176). 

Genom att ta avstånd från moderniteten och dess ideal hamnar dekadenten i utkanten av 

tidens rådande manlighetsideal. Tillsammans med kvinnan står han i modernitetens periferi 

och Björk menar att dekadenterna lockades av den konstruerade onaturliga kvinnan med sitt 

smink, sin ytlighet och fåfänga konstgjordhet. Ur dessa tankar och ideal reser sig 

dekadenternas manlige hjälte dandyn (Björk 1999 s175ff). Mot slutet av 1800-talet kom en 

motreaktion mot dekadansen vars kapitel därmed avslutades. Manligheten hade återerövrats 

(Björk 1999 s 197ff). 

 

Björk menar att många av de grundläggande tankarna i dandyismen återkom med de 

poststrukturalistiska idéer som uppstod på 1960-talet. Teoretikerna Foucault, Derrida och 

Lyotard kom till insikten att den västerländska kunskapssynen alltid varit förbunden med 

förtryck och makt. De menade att viljan att förstå och att veta springer ur en önskan att härska 

och kontrollera. Dessa tankar innebar en kunskapens kris då de stora berättelserna kom att 

ifrågasättas och ledde vidare till ett intresse för de tidigare marginaliserade berättelserna. En 

viktig invånare i dessa marginaler var kvinnan. Den tidigare kunskapen hade sina rötter i 

manligt tänkande och manliga tänkare. Det kvinnliga blir sinnebilden för lösningen på 

kunskapens kris. Men det kvinnliga har ingenting med verkliga kvinnor att göra. Dessa två 

skiljs noga åt av poststrukturalisterna, precis som dandyn gjort ett århundrade tidigare. Då 

feministiska teoretiker och rörelser strävade efter upprättelse och en plats i det patriarkala 

samhället kritiserade poststrukturalisterna dem hårt. Endast som i en perifer position var det 

feminina något positivt (Björk 1999 s203ff).  

 

Det gemensamma mellan dandyismen och poststrukturalismen/postmodernismen är att de 

båda är kopplade till en manlighetens kris, menar Björk. Ingen av dem var bekväma med den 

mansroll som var normen i deras samtid. Därför närmade de sig både det kvinnliga som en 
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utväg ur problematiken, men särskiljde detta kvinnliga från de verkliga kvinnorna. Det 

problematiska med detta, menar Björk är inte avskiljandet av det kvinnliga från kvinnor av 

kött och blod. Ett särskiljande av kön och genus är nödvändigt för oss som inte tror att 

könsroller är medfödda. Problemet uppstår när det som i det här sammanhanget endast är 

männen som kan nå det kvinnliga (Björk 1999 s 208ff). Björk avslutar:  

”Det tycks som om »det kvinnliga« - när detta ses som någonting revolutionärt – 

blir alltför viktigt för att handhas av kvinnor av kött och blod. Resultatet blir att 

kvinnor – än en gång – fråntas rätten att agera. Resultatet blir att i den kulturen 

agerande kvinnan – än en gång – framstår som någonting icke önskvärt.” (Björk 

1999 s 210)  

 

2.2.4 Dandyism och dandyn  

Begreppen dandyism och dandy började användas i litteratur vid 1800-talets mitt, främst i 

Frankrike, menar Björk. Jules Barbey d’Aurevilly skriver boken Du dandysme et de George 

Brummell 1845 och skildrar ett levnadssätt som han kallar dandyism. Bokens personer ägnar 

sin tid åt ”spirituella konversationer, åt alkohol, teaterbesök, flirtrelationer och socialt 

umgänge” (Björk 1999 s179). Dandyn beskrivs hos Barbey som i perfekt kontroll över sitt 

yttre och i konstruktionen av sig själv som det sköna konstverket. Han är betraktaren som 

söker uppskattning för sitt yttre. Han är motsatsen till handlingens och producerandets man 

och kan på sin höjd yttra en ironisk kommentar över något han ser. Lika viktigt som dandyns 

eget yttre är hans omgivnings yttre. Han spenderar den största delen av sin tid inomhus och 

hans miljöer är märkta av skönhet och god smak. Dandyn konsumerar för att skapa sig själv 

och sin omgivning till yttersta skönhet (Björk 1999 s178ff).  

 

Charles Baudelaire tar upp dandyn och dandyismen i sin bok Det moderne livs maler. Han 

beskriver dandyn som en karaktär med syftet att söka den ytliga lyckan i livet. Han vill endast 

njuta av det vackra, att känna och tänka samt att tillfredsställa sina egna lustar. Arbete ligger 

inte för dandyn menar Baudelaire, han är en rikeman som pengar inte är något bekymmer för. 

Han har ett behov av att visa sig originell, men inom det accepterades gränser och han dyrkar 

självet. Han kan vara arrogant och lidande men aldrig banal. Baudelaire menar vidare att 

dandyn uppstår i en övergångsperiod. Demokratin har ännu inte blivit det rådande statsskicket 

samt då aristokratin hotas att falla. Utifrån den bakgrunden menar han att dandyismen är ett 

försök att inrätta en ny aristokrati i denna tid av orolighet och förändring. Men i och med 

demokratins framfart måste all typ av aristokrati stå tillbaka (Baudelaire 2001, s 69ff).  
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Ytterligare en som pekar på Brummell som grunden till dandysimen är Jessica Feldman. Men 

hon poängterar även att dandyism inte nödvändigtvis är knuten till en särskild tid eller plats, 

detta är endast början. Hon menar att det inte går att särskilja den verkliga världens dandy från 

den skapade litterära dandyn. Då den verkliga dandyn skapar sig själv i lika stor utsträckning 

som en romanfigur är skapad av sin författare, hur ska det då gå att avgöra vilken av de två 

som är den sannaste dandyn. Feldman menar att för att fånga in dandyn måste vi innesluta 

dem båda i vårt resonemang (Feldman 1993 s1ff). Utifrån detta tar Feldman fram 

karaktärsdrag för den typiske dandyn. Han är elegant och skapar sig själv samt sin stil. Han är 

en kreation som är i behov av en publik för att uppfylla sitt syfte. Dandyn är fåfäng och har 

enligt Feldman en överlägsenhet som gränsar till aggressivitet och elakhet. Hans ideal är en 

skönhet och charm som vanligtvis anses feminin. Han befinner sig oftast i någon av Europas 

huvudstäder eller gör möjligtvis en resa till Orienten. Men framför allt är dandyn en varelse 

på gränsen mellan kulturens ideal och något annat. Feldman menar även att dandyn därmed 

kan vara en kvinna (Feldman 1993, s 2ff). Detta motsätter dock Björk sig. Hon skriver: 

”Dandyn ville inte vara kvinna – han ville iscensätta det kvinnliga. Och, vilket är intressant, 

det kunde ingen kvinna göra. Det kunde bara han.” (Björk 1999 s 185)  

 

2.2.5 Dandyn - en feministisk hjälte?  

Detta är även Björks grund i kritiken mot Feldmans uppfattning av dandyn som feministisk 

hjälte (Björk 1999, s183ff). Denna uppfattning hos Feldman kan bero på att hon väljer att 

lägga sitt fokus just på dandyns gränsbrytande. Genom att varken uppfylla kraven på den 

normativa manligheten eller kvinnligheten bryter dandyn mot patriarkatets könsordning 

(Feldman 1993, s10ff). Björk menar dock att dandyns förhållande till patriarkatet är mer 

komplicerat än så. Hennes utgångsfråga är huruvida dandyn i och med sitt motstånd mot de 

traditionella patriarkala normerna är en manlig motsvarighet till den nya feministiska kvinnan. 

Men hennes springande punkt här ligger just i att endast en man kunde vara dandy. Hela 

denna konstruerade kvinnlighet och möjligheten att iscensätta sin identitet utifrån den var 

endast tillgänglig för män. Detta innebär även att endast männen hade tillgång till både 

manlighet och kvinnlighet, det var inte något som gick åt båda hållen. En kvinna var den 

naturliga kvinnligheten, för henne fanns inget val att konstruera vare sig en kvinnlighet eller 

en manlighet. Genom sin motsats till konstgjordheten var naturligheten, och därmed 
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kvinnorna, det dekantenterna föraktade mest (Björk 1999 s 185f). Björk menar vidare att 

dandyn, genom att konstruera sig i kvinnans position, blir ett hot mot de riktiga kvinnor som 

fanns där tidigare. De tar över kvinnans position och hon förvisas därmed ifrån den (Björk 

1999 s 197).  

2.2.6 Dandyn som analyskategori  

Sammanfattningsvis kan det därmed sägas att det centrala för dandyn är konstgjord skönhet 

och ytlighet. Njutning är det ständiga målet. Dandyn är en betraktare som konstruerar sig själv 

och sin omgivning efter idealen skönhet och ytlighet genom konsumtion. Pengar är en viktig 

faktor men som osynlig aspekt. Framför allt är dandyn fokuserad på sig själv, sin egen 

framställning och originalitet.  

2.3 Analysmetod  

Min metod består av två övergripande delar. Å ena sidan kommer jag att applicera en 

analysmodell på mitt material för att få fram vilka drag som är specifika för männen i King. 

Den andra sidan är den diskussion som följer resultatet av analysen, en diskussion som dels 

går ut på att förhålla mannen i King till teorierna kring dandyn för att i förlängningen kunna 

diskutera mannen i King ur ett jämställdhetsperspektiv. Jag kommer att gå igenom de 

reportage jag valt att analysera en och en för att därefter kunna föra en diskussion utifrån hela 

mitt material. 

  

2.3.1 Analysmodell  

Jag har utformat en egen analysmodell för att på bästa sätt kunna analysera mitt material; 

detta då jag ämnar analysera både text och bild och då främst resultatet av samspelet mellan 

dem.  

 

I analysen av bilderna i magasinet kommer jag att använda mig av Sean Nixons analys av ett 

antal olika reklambilder. Nixon gör sin analys på tre olika typer av den nya mannen. Han 

menar att det är en viktig poäng, att det inte endast finns en ny man och att det därför är av 

vikt att analysera olikheten (Hall 1997/2003, s 304f). Jag håller med Nixon om detta. Att visa 

på en bredd och en komplexitet i ett begrepp som den nya mannen är viktigt. Men mitt syfte 

med denna uppsats är ett annat och jag har därför valt mina avgränsningar. Jag anser dock att 
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den analysmodell Nixon använder sig fångar upp mycket av det som är väsentligt i fråga om 

att analysera maskulinitet och därmed är användbar för mig.  

 

Nixon har fyra element i sin analysmodell:  

1. Code of casting. Detta menar Nixon innefattar de urval av fysiska attribut i val av 

modell det vill säga de konnotationer som just den valda modellens fysiska utseende 

innebär.  

2. Kläderna. Nixon tittar här på kläderna modellen bär och vad de konnoterar.  

3. Omgivningen. Hur den förhåller sig till mannen och det han står för.  

4. Pose och uttryck. Hur för sig modellen och hur inverkar det på bildens betydelse? 

(Hall 1997/2003, s 305ff).  

Jag har valt bort det första elementet, Code of casting då jag menar att det inte är relevant i 

min analys. Då jag har valt ut mina analysobjekt för att just de är intressanta att analysera är 

en diskussion kring vad en annan modell skulle ha inneburit inte särskilt givande i min 

kontext. Det tillför inte något som de andra tre elementen inte ger.  

 

I fråga om de texter jag kommer att analysera har jag formulerat tre steg. Jag kommer att 

börja med att sortera texten utifrån tre kategorier: (1) text om mannen med fokus på hans 

yttre/utseende, (2) text om mannen med fokus på hans egenskaper/handlingar och (3) text om 

vad mannen själv säger. Därefter kommer jag att mer ingående se på vad som sägs i texterna i 

respektive kategori. Och slutligen kommer jag arbeta utifrån begreppen förankring och 

avlösning för att analysera hur texterna förhåller sig till bilderna.   

 

Jag kommer att avsluta min analys med en vidare diskussion utifrån mina analysresultat.   

3. Material och urval  

Jag kommer här att börja med att ge en bakgrund till mitt material och därefter beskriva och 

motivera mitt urval.  

3.1 Material: King magazin  

Jag har valt det svenska magasinet King som bas för min analys. Det första numret av King 

magazin utkom i början av 2005 och var det första av sju nummer det året. De efterföljande 
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åren har tidningen utkommit med tio nummer vart år. I oktober har tio nummer utkommit 

2008 (www.tidningsarkivet.se). Tidningens målgrupp är ”modeintresserade, storstads-

orienterade män i 20-35-årsåldern” (www.dn.se). Tillsammans med Slitz Man var tidningen 

den första att rikta sig mot denna målgrupp med så stort fokus på mode och utseende samt 

uteslutande med män på omslaget (www.dn.se).  

 

Att jag har valt just King som mitt analysmaterial har flera anledningar. För det första så är 

tidningen en av de första i den genre och med den målgrupp som jag är intresserad av att 

analysera. Som jag nämnt tidigare har också min personliga kontakt med tidningen och dess 

läsare genom män i min närhet varit en del i mitt intresse för magasinet samt för frågor kring 

maskulinitet och framför allt den nya metrosexuella maskuliniteten. Då tidningen är inne på 

sitt fjärde utgivningsår har den också både hunnit etablera sig ordentligt på den svenska 

tidningsmarknaden samt ge ut 37 nummer vilket är en viktig aspekt för att kunna tillräcklig 

intressant material.  

 

Dessa aspekter tillsammans är anledningen till att jag valt att analysera just King. Att jag valt 

att fokusera på endast ett magasin och inte att analysera exempelvis både Slitz Man och King 

är knutet till den metod jag vill använda mig av. Då jag vill göra en kvalitativ analys och min 

tid är begränsad anser jag att det är mer motiverat att fokusera på ett magasin. 

3.2 Urval  

När det gäller urval av analysmaterial i tidningen har jag lagt vikt vid att finna något som är 

återkommande och därmed likvärdigt analysmaterial från nummer till nummer. Jag anser 

också att det är viktigt att analysmaterial består både av text och av bild då bägge dessa 

komponenter är väsentliga i ett magasin, både som enskilda objekt men också i det samspel 

som uppstår mellan dem i ett reportage eller en intervju bestående av både text och bild. Jag 

har dock valt att endast analysera redaktionellt material vilket innebär ett bortval av 

annonsmaterialet i tidningen. Annonsmaterial spelar också en viktig roll i det budskap som 

formuleras i ett magasin som King men jag har tvingats åsidosätta det i den här 

undersökningen då mitt material annars skulle bli för omfattande. Utifrån dessa resonemang 

har jag valt att utföra min analys på det reportage som gjorts med den person som är på bild 

på omslaget. Personen är alltid en man och är allt från skådespelare till idrottsproffs till 

musiker till modeikoner till tv-profiler. Totalt har till dags dato utkommit 37 nummer av 
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King. På omslagen finns 13 skådespelare, tio musiker, åtta sportprofiler, tre tv-profiler, en 

modell, en komiker och en författare. Det är 27 svenska och tio utländska profiler som 

intervjuas. Uppslagen är mellan sex och tio sidor långa och består av en blandning mellan 

bilder och text. Det är alltid minst två helsidor med bild samt ett antal mindre bilder. Jag 

tycker att det är ett spännande val då männens bakgrund är relativt olika samtidigt som de alla 

är utvalda att vara på omslaget och därmed känns som av King ansedda som profiler för 

tidningen. Det känns därmed intressant att se vad resultatet ur denna analys kan visa på. 

 

De män som prytt omslaget för magasinet fram till och med nummer 10 2008 är de följande: 

År Nummer Namn Yrke Svensk/Utländsk 

2005 1 Marcus Schenkenberg Modell Svensk 

2005 2 Marcus Rosenberg Fotbollspelare Svensk 

2005 3 Dolph Lundgren Skådespelare Svensk 

2005 4 Andreas Wilson Skådespelare Svensk 

2005 5 David Beckham Fotbollspelare Utländsk 

2005 6 Alexander Östland Fotbollspelare Svensk 

2005 7 Alexander Skarskgård Skådespelare Svensk 

2006 1 Henrik Schyffert Komiker Svensk 

2006 2 Börje Salming Hockeyspelare Svensk 

2006 3 Zlatan Ibrahimovic Fotbollspelare Svensk 

2006 4 Pelle Almqvist Musiker Svensk 

2006 5 Chippen Wilhelmsson Fotbollspelare Svensk 

2006 6 Jörgen Kruth K1 fighter Svensk 

2006 7 Andre 3000 Musiker Utländsk 

2006 8 Justin Timberlake Musiker Utländsk 

2006 9 Per Gessle Musiker Svensk 

2006 10 Mads Mikkelsen Skådespelare Utländsk 

2007 1 Peter Jihde Tv-profil Svensk 

2007 2 Henrik Lundqvist Hockeyspelare Svensk 

2007 3 Ola Salo Musiker Svensk 

2007 4 Timbuktu Musiker Svensk 

2007 5 Bruce Willis Skådespelare Utländsk 
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2007 6 Kjell Bergqvist Skådespelare Svensk 

2007 7 Moneybrother Musiker Svensk 

2007 8 Peter Siepen Tv-profil Svensk 

2007 9 Jonas Malmsjö Skådespelare Svensk 

2007 10 Dave Gahan Musiker Utländsk 

2008 1 Mando Diao Musiker Svensk 

2008 2 Peter Stormare  Skådespelare Svensk 

2008 3 Musse Hasselvall Kampsportare/Tv-profilSvensk 

2008 4 Håkan Hellström Musiker Svensk 

2008 5 Jens Lapidius Författare Svensk 

2008 6 George Clooney Skådespelare Utländsk 

         2008 7 Christian Bale Skådespelare Utländsk 

2008 8 Jude Law Skådespelare Utländsk 

2008 9 Ola Rapace Skådespelare Svensk  

2008 10 Daniel Craig Skådespelare Utländsk 

 

 

Jag har valt ut sju nummer för min analys. Jag har gjort mitt urval personbaserat, det vill säga 

varje omslagsprofil är utvald av en särskild anledning. Jag har velat få en blandning av 

yrkeskategori, ålder och nationell tillhörighet. Jag tycker att det är en positiv aspekt då 

maskulinitet och hur den framställs kan variera även inom en maskulinitetstyp.  

 

Mitt urval ser ut som följer:  

1. David Beckham (nr 5 2005) 

Beckham är den metrosexuella mannens urtyp och hur han representeras kan bidra till en 

grundförståelse av den metrosexuella mannen. 

2. Henrik Schyffert (nr 1 2006) 

Schyffert är den enda komikern som varit på omslaget av King. Humor är ofta använd som 

gränsbrytande och gränsöverskridande i många sammanhang och representationen av mannen 
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som komiker kan därför tillåta vissa drag som inte kan komma fram hos andra 

yrkeskategorier.  

3. Henrik Lundqvist (nr 2 2007) 

Lundqvist har jag valt för hans alldaglighet, om man kan påstå det om en känd hockeyspelare. 

Han är heller ingen typisk omslagspojke för den nya mannen eller gränsbrytande genom sitt 

yrkesval och kan därför bidra med en representation av en ”vanlig kille”.  

4. Ola Salo (nr 3 2007) 

Salo är, till skillnad mot Lundqvist, intressant i sitt gränsbrytande. Artisten Ola Salo leker 

med gränsen mellan det maskulina och det feminina genom klädsel, hår och smink och detta 

gör honom givande att analysera närmare. 

5. Bruce Willis (nr 5 2007) 

Willis, eller i vart fall många av de karaktärer han spelat har varit typiska macho-män, hårda 

hjältar. Just detta gör Willis intressant att analysera. Den mansroll som vanligtvis förknippas 

med Willis uppfattar jag inte särskilt närliggande den nya mannen. Hur passar Willis in i King 

och den man som presenteras där? 

6. Musse Hasselvall (nr 3 2008) 

Hasslevall är både kampsportare och tv-profil. Dessa två yrken kombinerade gör honom 

intressant att analysera.  

7. Daniel Craig (nr 10 2008) 

Craig beskrivs som mannen som förnyade Bond, en av vår tids största mansideal. Detta gör 

honom till ett givande analysobjekt. 

4. Analys 

Jag kommer att analysera reportagen en och en utifrån min analysmodell samt att koppla min 

analys till dandyns maskulinitet. Efter att jag har gått igenom alla reportagen och gjort min 

grundanalys kommer jag att föra en diskussion utifrån min analys och min teoribakgrund.  
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4.1 ”Beckham AB” - David Beckham  

Reportaget om David Beckham är tillsammans med reportagen om Bruce Willis och Daniel 

Craig det kortaste i mitt urval, endast sex sidor långt. Två av sidorna består av helsidesbilder 

av David. Det finns också två mindre och ett större kollage med bilder av David. Totalt består 

tre sidor av reportaget av bilder och tre sidor av text.  

4.1.1 Bilderna 

Den första bilden är en halvfigursbild av David, vi ser honom rakt framifrån från bröstet och 

uppåt. På den denotativa nivån ser vi att David har en grön parkasjacka som är öppen en bit i 

halsen, under ser vi en vit tröja med rund hals. Davids hår är blonderat och stylat i en 

småbusig frisyr. Han har en diamantsten i vart öra, hans hy är solbränd och slät med en 

välstylad skäggstubb. Bakgrunden är enfärgad i en grönbrun nyans i samma färgskala som 

Davids jacka. Davids blick är riktad mot betraktaren, ansiktet är avslappnat men fokuserat. 

Bilden konnoterar med både Davids pose och styling stil och mode, det finns inget i bilden 

som konnoterar att detta är något annat än en modell.  

Detta återkommer i den andra helsidesbilden trots att upplägget för bilden skiljer sig. Vi ser 

David i helfigur på den här bilden. På den denotativa nivån har han samma kläder och frisyr, 

dock ser vi mer av dem. Den gröna parkasjackan är öppen och under ser vi den vita tröjan. 

Han har bruna vida byxor med ett brunt läderbälte i midjan och vita skor. Håret är fortfarande 

stylat men busigt och David har samma välansade skäggstubb i ansiktet. David står och kickar 

en helvit fotboll, ena knäet är uppdraget, kroppen lite bakåtlutad och blicken är riktad mot 

bollen. Detta skulle kunna konnotera något helt annat än modereportage men jag menar att det 

är just vad det konnoterar. För det första är David, både med klädsel och med hår helt ren. 

Hans t-shirt är lysande vit och det samma gäller fotbollen. Vi ser inte en tillstymmelse till 

svett på vare sig Davids kropp, ansikte eller hår. För det andra så är han väldigt välstylad, 

både vad gäller huvudhår, ansiktshår och kläder.  

Bilden har också en bakgrund som sätter David i en kontext. Vi ser hörnan av två röda 

tegelväggar torna upp sig bakom honom. I båda väggarna finns det valv. I hålet av det ena 

valvet är det så mörkt att vi inte kan se vad som finns där. I det andra valvet ser vi en vit dörr 

som står öppen. Vi kan också se nederkanten av ett fönster på den tegelväggen med dörren. 

David står på en stenanläggning en bra bit ifrån väggarna, han har mycket yta runt sig. Vid 
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första anblicken kan det verka som att han står i ett stadsområde. Men tittar vi närmare så ser 

vi för det första att stenanläggningen består av stora stenblock, något som skulle kunna 

konnotera en stadsgata, men för det andra så kan vi se lite gräs mellan plattorna vilket snarare 

en gårdsplan till en mer naturnära byggnad. Om vi ser ut genom dörren på bilden så ser vi på 

den denotativa nivån en ljusgrön gräsmatta samt en mörkgrön omgivning som konnoterar en 

trädgård eller en park. På den denotativa nivån ser vi att den vita dörren ut mot parken har tre 

små glasfönster inbyggda ovanpå. Att det är en dörr och inte en port eller grind, som hade 

kunnat vara andra alternativ ur paradigmet, konnoterar att det rör sig om en privat egendom. 

Utifrån att vi inte ser något solljus samt att David är ordentligt påklädd med långa byxor och 

en fodrad jacka kan vi konnotera platsen till ett land med ett kyligare klimat.  

Bilden som helhet i sig konnoterar en stilrenhet och stilmedvetenhet både då det gäller David 

och då det gäller bakgrunden. Jag menar därför att även denna bild kan konnotera en sida i ett 

modereportage. Bildtexten är dock en avlösare och ger oss en annan mening. Strax under 

mitten av bilden är ett citat upp förstorat: ”Han är metrosexualiteten personifierad.” och under 

citatet står i mindre bokstäver: ”Jakob Fant, VD för svenska varumärkeskonsulenten Rewir.” 

Detta tyder på att bilden hör till ett sammanhang som handlar om personen på bilden, David. 

Det är dock fortfarande inte uppenbart vad Davids yrke är och texten fokuserar fortfarande på 

det yttre hos David. 

Det första kollaget består av sex ansiktsbilder av David. Bakgrunderna varierar mellan 

bilderna men är alla otydliga. David tittar mot kameran på hälften av bilderna, men även om 

kläder och bakgrund varierar mellan bilderna uppfattar jag dem alla som tagna i aktiva 

situationer. Detta till skillnad mot de två helsidesbilderna som tydligt är fotograferade med 

syftet att visas i detta samband. På bilderna ser vi endast halsen och en bit av axlarna på David 

och hans kläder, men på den denotativa nivån kan vi se en träningsjacka, en collegetröja, en 

pälskrage, två mörka tröjor eller jackor och en kavaj med vit skjorta. David har också olika 

frisyrer på alla bilderna. Tillsammans konnoterar detta både olika situationer i Davids liv, men 

också en tidsmässig skillnad mellan bilderna. Alla sex bilderna har en bildtext som refererar 

till frisyren på den aktuella bilden. Ett exempel är den första bilden där David har 

mohikanfrisyr. Under bilden står texten:  

"Mittbenans antites - kant- och nackbenan. En hit i Uzbekistan."  
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De övriga bildtexterna är av samma typ, en kort kommentar om frisyren, ofta lite ironisk och 

kritisk. Bildtexterna verkar förankra konnotationen av bilderna till en kritik av Davids stil och 

då främst hans hårstil. Men tittar vi under kollaget finner vi ytterligare en text. Det är ett 

uppförstorat citat från reportagetexten:  

"’Det kommer regelbundet killar in till salongen med bilder på Beckhams senaste frisyr 

och ber om en likadan. Förutom honom är det nog bara Brad Pitt som haft samma 

inflytande på manligt hårmode.' Årets frisör, Hasse Nilsson på Toni and Guy, om 

Beckhams påverkan på killfrisyrer."  

Den här texten leder till en annan förankring av kollaget. En auktoritet inom hårstil beskriver 

David som en stilförebild i fråga om frisyrer. Trots de mer kritiska bildtexterna konnoterar 

kollaget nu en uppvisning av Davids olika stilbildande hårstilar.  

Det andra kollaget har likheter med det första men är ändå av en annan typ. Det består av åtta 

bilder samt en tillhörande textruta. Det hör en bildtext till var bild också i det här kollaget. På 

den första bilden ser vi David i helfigur. Han har brun-grå kostymbyxor och en väst i samma 

modell och färg, vit skjorta och slips som matchar byxorna och västen samt en ljusbrun 

skinnkappa. På huvudet har han en mörkgrå basker som är lite neddragen över ansiktet. I ena 

handen håller han sin mobiltelefon och i den andra en liten pojke. Pojken matchar David med 

sina ljusbruna byxor, vita skjorta och bruna kavaj. Bakgrunden är till höger mörk och till 

vänster ljusare och röd. David och pojken är mitt i ett steg och verkar vara på väg ut från 

något. Bådas ansikten är avslappande och blickarna riktade mot något utanför bilden. Det som 

vi ser på den denotativa nivån konnoterar ett par olika ting. Sättet David håller pojken i 

handen konnoterar att han har en nära relation till barnet, kanske hans son. De är båda 

välkladda och matchande vilket konnoterar också det att de hör samman samt att det rör sig 

om människor med hög status eller inkomst. De verkar båda omedvetna om att bilden tas, de 

är helt enkelt bara på väg någonstans. Bildtexten lyder:  

"Maffiabröder. David Beckham har tre söner, här syns han tillsammans med den äldste 

- Brooklyn."  

Texten bekräftar att barnet är Davids son och förankrar bilden med fokus på David som 

pappa.  
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På den andra bilden i kollaget ser vi David och Victoria sittandes. Han har en ljusgrå kostym. 

Kavajen är öppen och under har han en vit skjorta som är uppknäppt långt ned på bröstet. Han 

har en välstylad frisyr samt en mikrofon i ena handen. Den andra armen har han bakom 

Victoria. Victoria har en kort gul klänning på sig och långt utsläppt hår. Även hon håller en 

mikrofon. De sitter på en vit soffa och väggen bakom dem är också vit. De tittar båda ut ur 

bild mot vårt vänster, David leendes och Victoria medan hon pratar in i mikrofonen. Det hela 

konnoterar en intervju av något slag, eventuellt en tv-intervju. Vi ser på den denotativa nivån 

hur David har armen bakom Victoria och hon har i sin tur sin ena arm och hand på Davids 

ben. De sitter väldigt nära varandra. Allt detta konnoterar tydligt att det är ett par det rör sig 

om. Att de blir intervjuade konnoterar att de har en viss status eller allmänintresse. De är båda 

välstylade och leende vilket konnoterar att de är lyckade människor. Texten till bilden lyder:  

"Par i hjärter. Victoria och David Beckham under presskonferens för Davids nya doft - 

Inctinct."  

 

Texten förankrar bilden i konnotationen av det framgångsrika paret.  

 

Den tredje bilden i kollaget är en halvfigursbild av David. Bilden är en porträttbild tagen rakt 

framifrån. David är rak i ryggen, tittar in i kameran och ett litet leende anas på läpparna. 

Bakgrunden är helblå och David har Englands landslagströja på sig. Ansiktet är renrakat och 

håret ligger i en mittbena. Den släta hyn och den ostylade frisyren konnoterar ungdomlighet 

och särskilt i förhållande till de andra bilderna framstår detta som en yngre David. Bildtexten 

förankrar denna betydelse och ger en än djupare betydelse:  

"Fotbollstönt. Innan David träffade Victoria såg han ut lite som... en tönt."  

 

Texten bekräftar alltså att det rör sig om en bild från en tid tillbaka. Beskrivningen av David 

som tönt blir särskilt stark i förhållande till de andra bilderna där stilikonen David framträder. 

Texten leder också konnotationen till ett positivt inflytande från Victoria gällande Davids stil. 

 

På kollagets fjärde bild ser vi en bredare miljöbild. Vi ser två personer, en man och en kvinna 

som sitter i en stol respektive en fåtölj. Vi ser dem från sidan, riktade mot varandra. Mellan 

dem står ett litet bord och bakom dem ser vi en stor tv-skärm där vi kan se David i halvfigur. 

Rummet de sitter i är rosa-lila och vi ser en panel och delar av en trappa längre bak. På den 

denotativa nivån ser vi att mannen har en grå kostym, vit skjorta och svarta skor och 

strumpor. Han har en kortklippt mörk frisyr och håller ett vitt anteckningsblock eller något 
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liknande i handen. Han sitter aningen framåtlutad på sin stol och har benen korsade över 

varandra. Hans kläder konnoterar en seriositet och professionalism. Hans kroppsspråk 

konnoterar att han lyssnar på henne och tillsammans med det han håller i handen tyder detta 

på att han intervjuar henne. Detta förstärks då vi tittar på henne. Också hon har kläder som 

konnoterar ett seriöst sammanhang. Hon har svarta byxor och en svart topp och det mörka 

håret uppsatt. Hennes högklackade guldfärgade skor konnoterar dock en viss glamor. Hon 

sitter tillbakalutad i sin fåtölj men har den ena handen i luften vilket konnoterar att hon 

förstärker något hon säger med sitt kroppsspråk. Att vi ser David på tv-skärmen bakom dem 

tyder på att intervjun berör honom. När vi läser bildtexten förankras dessa konnotationer:  

"En skruv loos. Beckhams påstådda älskarinna, Rebecca Loos, blir intervjuad i tv och 

avslöjar allt."  

  

På den femte bilden i kollaget ser vi en stor herrgård samt en del omgivande grönområden. 

Bilden är tagen från luften och inget utom den stora byggnaden syns på bilden. Konnotationen 

här är välstånd. Om detta är ett bostadshus är det för rika människor. Det skulle också kunna 

vara en palatsbyggnad som nu är ett museum eller liknande. Bildtexten förankrar den första 

betydelsen: 

"Kungligt leverne. Flygfoto över parets hus i England - Beckingham Palace."  

 

Huset är David och Victorias hem och ordet kungligt och husets namn "Beckingham Palace" 

(förvillande likt Buckingham Palace, namnet på den brittiska kungafamiljens hem) konnoterar 

än starkare till välstånd och status. 

   

Kollagets sjätte bild är svartvit, undantaget ett par textdetaljer som är gröna. På den denotativa 

nivån ser vi David och Victoria på bilden. De sitter mot varandra och vi ser dem från rumpan 

och uppåt. Vi ser Victorias ena ben då hon sitter gränsle över honom. Hon håller i hans skjorta 

med sin ena hand, den andra handen kommer fram bakom Davids nacke. Hon sitter lutad mot 

honom. Han sitter rakryggad och har sin arm och hand på hennes lår. David har en vit ärmlös 

skjorta som är helt uppknäppt och ett nitarmband på den arm vi ser. Hans hår är stylat i en 

bakåtslickad frisyr. Victoria har en kort klänning med öppen rygg. Hennes långa hår är 

utsläppt. Bådas blickar är riktade framåt nedåt, och deras ansikten ser allvarliga ut. Helheten 

konnoterar en modellbild. Bakgrunden är helvit och vi kan se en hel del text över bilden. Allra 

överst står det "Gentlemen's" och över parets ansikten står GQ med genomskinliga bokstäver. 

Strax under mitten av bilden står texten "beckham live" och lite under "+ 37 seiten geld-
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special". I det nedre högra hörnet ser vi på den denotativa nivån en streckkod. Det hela 

konnoterar att detta är ett tidningsomslag. Konnotationen blir som vid tidigare bilder status för 

paret. Bildtexten ger dock en avlösning i det här fallet.  

 

"Bottennotering. Efter att ha blivit framröstad till Englands bäst klädde man, tre år i 

rad, av engelska magasinet GQ blev Beckham i år framröstad till landets sämst klädde."  

 

Bildtexten ger alltså en konnotation av Beckham som nu med dålig stil. 

 

På den sjunde bilden i kollaget kan vi se David tillsammans med Sven-Göran Eriksson. De 

står i varsin ände av bilden med någon meter emellan dem. Vi ser dem båda från midjan och 

uppåt. På den denotativa nivån ser vi David snett bakifrån, med sidan mot betraktaren. Sven-

Göran ser vi framifrån. Deras kroppar är riktade mot varandra vilket konnoterar en 

gemenskap i situationen. Dock så är deras ansikten och blickar inte riktade mot varandra utan 

åt ett annat håll. De är inte riktade helt mot samma punkt, men åt samma sida. Bakgrunden är 

otydlig men i gröna färger. David har en mörkblå sweater och Sven-Göran har en röd jacka 

med Englands emblem på bröstet. Davids ansikte konnoterar seriositet med ögonen aningen 

ihopdragna, ett höjt ögonbryn och munnen lite öppen. Sven-Göran står med armarna i kors 

och avslappnat ansikte men sammandragen mun och konnoterar också han seriositet men 

aningen mer beslutsamt. Bilden som helhet konnoterar ett seriöst träningssammanhang. 

Bildtexten förankrar detta:  

 

”Svennis största supporter. Trots dåliga resultat fortsätter Beckham stöda Svennis i vått 

och torrt. Kanske är det deras gemensamma intresse för fotboll och otrohet som förenar 

dem.” 

 

På den åttonde och sista bilden i kollaget kan vi se många människor. Vi ser fem 

fotbollsspelare i matchdräkt, David och ytterligare en från England och tre spelare i 

Argentinas mörkblå dräkter. Vi ser också en domare. David står riktad mot alla de övriga. 

Närmast honom står domaren och vid sidan och bakom domaren ser vi de övriga spelarna. 

Domaren står med den högra armen i luften och i handen håller han ett rött kort. Han är riktad 

mot David. David står raklång med armarna längs sidan. I bakgrunden ser vi en otydlig 

publik. Bilden konnoterar generellt en utvisning av David och i sammanhanget med de 
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argentinska spelarna konnoterar att detta rör sig om den utvisning som gjorde David till 

Englands svarta får en lång tid. Denna konnotation förankras i bildtexten som lyder:  

 

”David Beckham ser rött. En ung Beckham blir en hel nations syndabock när England 

åker ur VM 1998.” 

 

Reportagets tredje kollage består av sex bilder. Alla visar David i olika reklamsammanhang. 

På den första ser vi honom på en billboard för Gillette, med uppknäppt skjorta, armarna i kors 

och en rakhyvel i handen. Den andra bilden visar David på en ansiktsbild för Meiji Almond 

Chocolate. På den tredje bilden ligger han i badkar fyllt med fotbollar i en reklam för TBC – 

japansk kosmetika. Den fjärde bilden är för Pepsi och David sitter på en hästrygg iklädd 

krigskostym liknande dem i filmen Troja. På den femte bilden ser vi Davids ansikte samt hans 

hand som håller i en Vodaphonetelefon och på den sista bilden ser vi David som håller upp ett 

Adidas-plagg. Rubriken till kollaget lyder:  

 

”Beckhams sponsorkontrakt (i urval).”  

 

I kollaget ingår en lista med totalt 13 sponsorer.  

 

4.1.2 Texten 

När det kommer till reportaget så är texten i det här fallet inte baserad på en intervju utan 

reportern har deltagit vid en presskonferens vid lanseringen av Davids parfym. Mina tre 

kategorier går en hel del in i varandra i den här texten och är i stort sett jämnt fördelad över de 

tre kategorierna. Båda dessa ting tyder på att alla tre delar; utseende, prestationer och 

personlighet anses lika viktigt och ibland till och med kan vara svåra att sära på när det 

kommer till David. Vinkeln på artikeln är också Beckham som varumärke, vilket bidrar till att 

de olika aspekterna går ihop då de alla anses av reportern vara en del i varumärket Beckham. 

Ett exempel på det finner vi i slutet på den första sidan:  

 

”Kort sagt, David är allt på en och samma gång. Sant. Och också anledning till hans 

framgångar utanför plan. För David Beckham är mer än bara en förebild och 

fotbollsspelare med ett grymt högerskott. Han är ett varumärke – som sträcker sig över 

könsbarriärerna.”  
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Det textstycke som fokuserar rent på Davids prestationer som fotbollsspelare utgör en 

försvinnande liten del av reportaget och tar upp Beckhams utvisning i VM-slutspelets 

kvartsfinal 1998, en händelse som jag nämnt ovan gjorde David till syndabock och hatobjekt i 

hela England. Men det finns mycket annan text som också kan kategoriseras som text om 

Davids prestationer. Det gäller dock icke-sportsliga prestationer som reklamkontrakt, 

parfymlansering och framgång som trendsättare extraordinär:  

 

”Det sammantaget gör Beckhams position som trendsättare och reklampelare unik. För 

till skillnad från sina bolltrollande kollegor som bara gör traditionell och 

mansförknippad reklam kan han göra pr för – i princip vad som helst.”  

 

Mer ingående skrivs om Davids utveckling av stil och här beskrivs hans fru Victoria som en 

nyckelperson:  

 

”När David slog igenom som fotbollsspelare i Manchester Uniteds A-lag 1995 var han 

fortfarande en valpig Londonpojke med prydlig mittbena. […] Och förmodligen hade 

han väl fortfarande sätt ut lite som en snyggare version av Anders Svensson om han 

inte 1997 träffat Victoria Adams […] Beckham var plötsligt så trendig att han inte 

längre behövde följa trenderna. Han kunde skapa dem och snart bar hela fotbollslag 

diamantörhänge och mohikanfrisyr.”  

 

Beskrivelsen av hans stilar är dock inte alltid positiv, det tas också upp flera trendmissar men 

detta anses inte påverka Davids varumärke särskilt negativt. Varför beskrivs i följande 

exempel:  

 

”De oväntade, drastiska greppen är dock helt i sin ordning. – Beckhams varumärke är 

komplicerat i och med att han är en trendskapare. Det bygger på förnyelse och han 

måste hela tiden göra oväntade saker för att varumärket ska överleva, konstaterar Jacob 

Fant. Och då kan det inte alltid bli rätt.”  

 

När det kommer till Davids personlighet så nämnde jag tidigare att det är ungefär lika mycket 

text om den som om de övriga två kategorierna. Dock så kan de här textstyckena snarast sägas 

behandla privata sidor av David än verkliga personlighetsdrag. David beskrivs också ofta i 

förhållande till Victoria i de här avsnitten. Parets status och bevakning motsvarande 
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kungligheter i hemlandet beskrivs samt Davids påstådda otrohet med assistenten Rebecca 

Loos. Och det handlar snarast om ytliga beskrivelser än ingående personliga analyser. En 

mycket intressant aspekt i texten kring Davids snedsteg är att detta av reportern, tidigare 

nämnda Jacob Fant och expertkommentatorn Ola Anderson inte har varit negativt för David, i 

alla fall inte utanför hemmet: 

 

”Varumärket David Beckham, däremot, har gått stärkt ur striden. – Otrohetsaffären har 

ökat spänningen runt Beckham. Tidigare har han kunnat uppfattas som lite mesig, men 

nu har han en egen vilja. Han har blivit mer mänsklig, menar Jacob Fant. Inte ens som 

fotbollsspelare har han påverkats negativt, menar expertkommentatorn Ola Andersson. 

– Trots all uppmärksamhet utanför planen är han nästan alltid fokuserad när han spelar. 

Det är imponerande.” 

 

4.1.3 David och dandyn 

Vad kan vi då säga om reportaget som helhet och hur förhåller sig bilden av David till bilden 

av dandyn? Både bilderna och texten fokuserar ju till största del på hur David har lyckats som 

varumärke genom hans yttre och hans stil. Det finns naturligtvis delar i bilderna och i texten 

som knyter David till hans faktiska yrke som fotbollsspelare men utifrån min analys kan det 

ses att det inte är där detta reportage lägger tyngdpunkten. Den stora fokuseringen på Davids 

stil menar jag är något som sammanlänkar den maskulinitet han representerar med dandyns 

maskulinitet. Davids stil är ju något skapat vilket också blir extra tydligt i stycket kring 

Victorias påverkan av Davids stil samt av hur stor vikt det är att han fortsätter att nyskapa sig 

själv. De två ting som är Davids speciella tecken, hans frisyr samt hans diamantörhänge är ju 

ting som vanligtvis är mer kvinnliga än manliga attribut. Även detta knyter David till dandyn. 

Ytterligare kan läggas till detta hur Davids otrohetsaffärer beskrivs. Även om det konstateras 

att privatpersonen David nog inte hade så roligt av det hela poängteras att hans varumärke 

snarast går stärkt ur det hela samt att otroheten snarast gjort att David uppfattas som tuffare 

och mer spännande. Detta tycker jag förmedlar en negativ kvinnosyn i dandyns anda.  

 

Dock finns det särskilt i fråga om förhållandet till kvinnan också saker skiljer sig markant 

ifrån dandyns mansroll. Det läggs exempelvis stort fokus på Victorias delaktighet i skapandet 

av Davids stil. Detta strider på alla plan mot dandyns skapande av sig själv, att en kvinna 

skulle skapa dandyn åt honom uppfattar jag som något otänkbart. David framställs också vid 

ett par tillfällen som familjemannen. Vi har bilden på honom och sonen samt i sammanhanget 
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kring David som en näst intill fullkomlig person är rollen som pappa en viktig del av helheten. 

Även detta är en tydlig gränsbrytare från dandyns drag. Det finns alltså både drag som förenar 

med dandyn och drag som skiljer åt när vi tittar på reportaget om David Beckham.  

4.2 ”En komikers uppväxt” – Henrik Schyffert 

Reportaget om Henrik Schyffert är på totalt nio sidor. Av dem är tre helsidor bilder och det 

finns ytterligare två bildkollage samt det första uppslaget består helt av en bild, dock med två 

små spalter text samt rubrik och ingress inlagt i bilden.  

4.2.1 Bilderna 
På den första bilden, som jag nämnt täcker hela första uppslaget, ser vi Henrik i halvfigur från 

midjan och uppåt. Han står eller sitter vid en bänk eller ett bord och resten av kroppen är 

under bänkskivan. Bänkskivan är i trä och lackerad så att Henrik speglas i skivan. Henrik 

sitter aningen framåtlutad över bänken och underarmarna och båda händerna, som är knutna, 

ligger framför honom på bänken. Henriks kroppsspråk tillsammans med hans ansiktsuttryck 

konnoterar att han skrattar riktigt ordentligt åt något. Vi ser på den denotativa nivån att hans 

ögon är hårt ihopdragna så att även näsan dras upp. Han mun är ordentligt öppen men med 

mungiporna uppåt. Henrik har en ljus randig skjorta, en röd skotskrutig slips, en röd cardigan 

samt en gul tunn halsduk på sig. Hans hår är kort klippt och står uppåt i en busig frisyr. 

Bakom Henrik ser vi endast en gråaktig vägg och på bänken, en bit längre bort, ligger ett 

grönt äpple.  

 

Vid en första blick på bilden konnoterar Henriks kroppsspråk, kläder och sammanhanget en 

busig skolpojke som har roligt år något han gjort. Men tittar vi närmare finns det flera saker 

som säger emot detta. För det första så är ju Henrik inte någon pojke vilket blir uppenbart om 

vi tittar på hans ansikte som har både skäggstubb och en del rynkor. Hans hår har också en 

gråaktig ton över sig som man inte finner hos barn. Förutom äpplet finns det heller inga andra 

ting på bänken som tyder på att det är en skolsal, som pennor, block och böcker som kunde 

vara väntade. Och bakom Henrik ser vi som nämnt bara en grå vägg, inga andra bänkar och 

inga andra barn. I detta sammanhang ser vi också att Henriks ansikte och skratt är ansträngt. 

Han kniper ordentligt ihop med ögonen och öppnar munnen. Det är inte ett naturligt skratt 

utan detta är en iscensatt situation.   
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På uppslagets högra sida kommer reportagets rubrik starkt emot oss. Då rubriken faktiskt är 

inbäddad i bilden samt blir väldigt tydlig för betraktaren då man tittar på bilden är det rimligt 

att analysera den i det här sammanhanget. Rubriken lyder: ”En komikers uppväxt” och ger en 

förankring till bilden. Det överdrivna i bilden och den skrattande Henrik får en mening i 

förhållande till rubriken. Det är en komiker detta handlar om. Ordet uppväxt ger en förankring 

till varför skolpojkstemat framkommer i bilden. Tillsammans ger text och bild mening som en 

bild av just huvudpersonen i ett reportage.  

 

Reportagets andra bild skiljer sig till stora delar från detta första uppslag. Bilden är en helsida 

i svartvitt och mitt i bilden står Henrik i helfigur. Han har svarta byxor och en rutig kavaj över 

en vit v-ringad tröja. På fötterna bär han gummistövlar och i ena handen håller han en 

halsduk. Henrik står med benen brett isär och vilar på det ena benet. Den andra handen har 

han ledigt i nedstoppad i fickan. Ansiktet är aningen vridet mot sidan men blicken är riktad 

mot betraktaren. Håret har samma busiga ruffs som på den första bilden och i ögonen och 

munnen spelar ett leende, även om ansiktet i övrigt är avslappnat och munnen är stängd. 

Bakom Henrik ser vi inget utom hans två skuggor. Kläderna, omgivningen och Henriks pose 

konnoterar att detta rör sig om en modebild. Texten som hör till bilden förankrar denna 

tolkning. Vid Henriks vänstra axel finner vi en liten text som beskriver namn och pris på de 

kläder han bär.  

 

Den tredje bilden är ett av de två kollagen. Det här kollaget består av fem bilder. På den första 

bilden ser vi på den denotativa nivån två personer. De bär båda skridskor och står på en isrink, 

i bakgrunden ser vi en del av en sarg samt takbjälkar. Den ena personen bär en gul tajt skid- 

eller skridskodräkt samt mycket smink. Denna person står med en rak hållning och håller den 

andra personens ena ben rakt utsträckt i midjehöjd. Den andra personen bär en röd 

kräftkostym och håller ut båda armarna/klorna i luften ut från kroppen. Båda två har allvarliga 

miner. Det hela konnoterar att det är något sorts skämt, situationen och de bådas 

klädsel/kostymer är inte något som konnoterar till ett seriöst sammanhang. Bildtexten 

förankrar denna tolkning:  

”Isprinsar. Robert Gustafsson och Henrik i Percy tårar från 1996.”  

 

På den andra bilden i kollaget ser vi Henrik i bildens ena kant med stora hörlurar och en 

mikrofon i handen. Han är framåtlutad mot en annan person som sitter inuti en vit bil. Det 

hela konnoterar en intervjusituation. Mot bakgrund av att personen som Henrik intervjuar är 
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Robert Gustafsson konnoterar också denna situation att det inte är helt seriöst. Detta förankrar 

bildtexten. ”I etern. Henrik som radiopratare i NileCity 105,6 intervjuandes Robert Gustafson 

som är ute och sladdar med PV:n.” Den tredje bilden visar Henrik i halvfigur. Han har gul 

kavaj och slips samt svart skjorta. Han har en mustasch som sträcker sig från överläppen hela 

vägen ned till hakan samt hår som är stylat uppåt i en seriefigursaktig frisyr. Henrik ler stort. 

På det hela konnoterar även denna bild en humorsituation. Bildtexten ger dock en avlösning 

och presenterar en annan konnotation:  

”Trendsättare. Henrik agerar programledare i I manegen med Glenn Killing och startar, 

enligt egen utsago, Fu Machu-skäggstrenden.”  

 

Den fjärde bilden har mycket mörka partier men till vänster ser vi Henrik i jeans och t-shirt 

med en gitarr och till höger en kvinna i t-shirt och kjol med en mikrofon i handen. I 

bakgrunden anas ett trumset. Det hela verkar konnotera en spelning i ett band där Henrik är 

gitarrist. Detta både förankras och avlöses av bildtexten som lyder:  

”Grupptryck. Henrik på scen tillsammans med Cia Berg, båda medlemmar i nu 

nedlagda Whale.”  

 

Texten bekräftar att det rör sig om ett band där Henrik varit medlem, men antyder samtidigt 

att gruppen och grupptryck i allmänhet varit en central del i Henriks liv.  

 

På den femte och sista bilden i kollaget ser vi sju män i 30-40årsåldern klädda i jeans och 

tröja. Ett par av dem har en kavaj över tröjan. De verkar stå i ett vanligt rum och skulle kunna 

vara ett gäng personer som umgås, dock så är de alla riktade mot betraktaren vilket konnoterar 

en medveten fotografering. Konnotationen att de alla känner varandra men att det rör sig om 

en yrkesmässig fotografering förankras av bildtexten:  

”Hela gänget. Killinggänget samlat inför premiären av filmen Fyra nyanser av brunt.”  

 

Kollaget som helhet konnoterar en översikt över olika delar av Henriks karriär.  

 

Reportagets fjärde bild är igen en helsidesbild, denna gång i färg. Bildens bakgrund är mörkt 

röd och övergår i svart i bildens övre del. På den denotativa nivån ser vi Henrik i halvfigur 

från sidan. Han har en vit skjorta under en svart och rosarutig tröja och en mörk kavaj. Han 

frisyr är samma busiga korta ruffs som på de tidigare helsidesbilderna. Hans vänstra hand 

syns i bildens underkant och i handen håller han ett paraply. Henrik står rakryggad men 
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huvudet är framskjutet och hans ansiktsuttryck är allvarligt och med de smala fokuserade 

ögonen konnoterar hans utstrålning snarast aggressivitet. Att han håller paraplyet som om han 

var på väg att slå någon förstärker den aggressiva framtoningen. Klädsel och bakgrund på 

denna bild skulle också kunna konnotera en modebild, något som förankras i bildens text som 

likt på den förra helsidesbilden är en beskrivning av klädsel, pris och var de kan köpas. 

Henriks kroppsspråk bryter dock mot denna konnotation, och tyder på att detta handlar om 

något mer än bara ett modefoto.  

 

Nästa bild är även den en helsidesbild, den här är dock svartvit. Henrik är återigen i halvfigur 

men denna gång är bilden tagen rakt framifrån. Han är klädd i en vit skjorta, en mörkt grå 

kavaj samt en grå basker. Skjortans översta knappar är uppknäppta och halsen lite i oordning. 

Bildens bakgrund är enfärgad och som jag nämnde är Henriks kropp riktad rakt mot 

betraktaren. Huvudet är dock riktat till vänster och blicken tittar ut ur bilden. Henriks ögon är 

mycket smala och munnen är lite öppen i ett leende eller möjligtvis ett skratt. Till skillnad 

från den första bilden där skrattet verkade överdrivet och naturligheten därmed ifrågasattes 

verkar skrattet på den här bilden uppriktigt och ärligt. Men bilden konnoterar dock liksom de 

andra helsidesbilderna en modebild vilket återigen förstärks av att den åtföljs av den samma 

bildtext som de tidigare bilderna: information om kläderna. 

 

Avslutningsvis har vi på den sista sidan i reportaget ett andra kollage. Detta består av totalt 

fyra bilder. Den första bilden består av sju personer som står tätt tillsammans, Henrik är en av 

dem. På den denotativa nivån ser vi att några har huvudena lutade mot varandra och andra 

håller om varandra. De tittar alla in i kameran. Detta konnoterar en gruppbild, men i vilket 

sammanhang är svårt att säga. Bildtexten förankrar detta och ger oss också bildens kontext:  

”Livat värre. Henrik tillsammans med kollegorna i Stockholm Live.”  

 

På den andra bilden ser vi på den denotativa nivån Henrik och tre andra kostymklädda herrar i 

halvfigur, de står ganska tätt bredvid varandra och tre av dem har seriösa blickar rakt mot 

betraktaren. Den fjärde ler stort. Bakom dem ser vi en röd/blå fond. Bilden konnoterar en viss 

seriositet och därmed att arbetssammanhang av något slag. Detta förankras av bildtexten:  

”Politisk propaganda. Henrik tillsammans med övriga partivänner från gröna och blå 

laget i TV4:s Parlamentet.” 
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Den tredje bilden är tagen snett uppifrån och vi ser Henrik tillsammans med John Cleese titta 

upp mot oss. De bär båda skjorta och kavaj och Henrik har också slips. I bakgrunden ser vi 

några möbler och eventuellt ett fönster. Männen tar upp större delen av bilden. Då de båda ser 

seriösa ut samt tittar rakt mot betraktaren/kameran konnoterar detta ett möte mellan dem båda 

utanför arbetssammanhang. Och med det menar jag att de inte är mitt i ett humorprogram eller 

en sketch tillsammans. Mötet kan ju trots det vara arbetsrelaterat, det är ju snarast det troliga 

då de båda har komiken som yrke. Bildtexten förankrar återigen den uppfattning bilden ger:  

”Säg Cleese. Henrik träffar John Cleese i dokumentärserien Dokument: Humor i SVT.” 

 

Den fjärde och avslutande bilden i kollaget är en bild på Henrik tagen bakifrån. Vi ser honom 

i helfigur och han är iklädd indiandräkt med en stor fjäderskrud på huvudet. Dock så är hans 

rumpa helt bar. Bakom honom ser vi ljus i flera färger och en man i en randig poncho anas lite 

otydligt. Det hela konnoterar ett uppträdande av något slag men mot bakgrund av Henriks 

yrke samt att hans rumpa är bar konnoterar detta inte något seriöst framträdande. Bildtexten 

förankrar bilden i ett sammanhang men ger oss inte så mycket mer än så:  

”Lättklätt. Henrik som indian i Melodifestivalen 2005.”  

 

Även detta kollaget blir som helhet en översikt över olika delar i Henriks karriär.  

 

4.2.2 Texten 

Denna fokusering på den professionella Henrik blir också tydlig i reportagets text. Totalt är 

det fyra helsidor i reportaget som består av text, och då räknar jag inte med den första sidan 

där texten går in bilduppslaget, där är texten i sig cirka en fjärdedels sida. Tre av dessa 

helsidor samt större delen av texten på det första uppslaget är text som går under kategorin 

prestationer. Henriks karriär och åsikter kring yrket diskuteras ordentligt genomgående. Ett 

par exempel på detta följer här: 

”Det var drömmen om en musikkarriär som tog Henrik till London och MTV i slutet av 

80-talet. När han efter några år återvände hem var det till ett nytt Sverige han kom: Tv-

kanaler poppade upp som akne på en 15-åring, och alla tidningar med självaktning hade 

en egen fredagsbilaga som skrev om band ingen hört talas om. Mediesverige höll på att 

explodera.” 

 

”Men varför just standup?  
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- Om man är misslyckad musiker, vilket jag är, kan man behandla det på tre sätt. Man 

kan ignorera faktumet och spela ändå för mindre och mindre publik och försvinna på en 

på med Irländskt tema i Västerås, bli musikrecensent, eller lägga av helt och byta 

karriär – vilket jag gjorde.” 

 

Det finns ett par tillfällen på dessa sidor som små stycken blir en blandning mellan 

prestationstext och personlig text. Detta sker när frågorna handlar om både Henriks yrke men 

också personlighetsdrag. Exempel är:  

”Är komiker roliga killar?  

- Nej, men väldigt filosofiska.”  

 

Det finns också ett eller två stycken där liknande texter blir rent personliga. Men främst så 

kommer det personliga till sist. På i stort sett hela den sista sidan är texterna personliga. 

Henriks familj och var de bor beskrivs och Henrik får frågor om hur han var när han växte 

upp och hur han ser sig själv i framtiden. Hans personliga kris då han tog hjälp av terapi tas 

också upp. Ett exempel från den sista sidan är:  

”Vem var du? 

 – Jag var en sådan jävla mittemellan-kille. Hårdrockare som lyssnade på disko – om 

det var det som gällde. Men framför allt var jag killen som alltid snackade hela tiden. 

Du vet, som inte kunde vara tyst och alltid skulle skämta.” 

 

När det gäller texter som behandlar stil eller Henriks yttre är de näst intill obefintliga. Vid två 

tillfällen nämns orden ”trendkänslig” och ”koll”, båda i sammanhangen att Henrik i yngre år 

var den coola killen på Söder. Exempelvis i reportagets sista passager:  

”Du har passerat 35. Har du samma koll i dag?  

- Nej, men det spelar ingen roll.”  

 

Det som dock finns som definitivt hör till denna kategori är en textruta. Henrik kommenterar i 

rutan på: ”dagens mode”, ”sitt försök till en nu, mognare stil”, ”trender han startat”, 

”fåfänga”, ”förhållande till kläder och stil”, ”favoritmärken” och ”sneakers”. Hela rutans 

fokus ligger på yttre attribut. 

 

4.2.3 Henrik och dandyn 
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Intervjun med Henrik och även de två kollagen med bilder är nästintill totalt fokuserade på 

Henrik som yrkesman. I detta finner jag inga paralleller till dandyn och hans maskulinitet. 

Henrik är hårt arbetande och seriös med en lång framgångsrik karriär bakom sig. Av dandyns 

dekadenta liv syns inga spår. Inte heller i den mer personliga texten finns några likheter. 

Henrik är en familjefar som värdesätter tid med familjen mer än att vara hipp på stan. Visst 

finns det antydningar om ett mer dekadent liv tidigare men det är små och i sammanhanget 

framstår de som oväsentliga. Det som dock är intressant är helsidesbilderna. Trots att 

fokuseringen i övrigt är på Henrik som yrkesman så består hälften av reportaget av bilder som 

nästan helt kommer fram som modellbilder. Visst finns det vissa saker i bilderna som bryter 

av en aning mot modesidorna i magasin som detta, men de är små och fokuseringen på 

bilderna ligger helt klart på mode och stil. Till detta har vi den tidigare nämnda textrutan där 

stil och medvetenhet om det yttre är ämnet. Bland det som framkommer i bilderna samt i 

textrutan finns helt klart kopplingar till dandyns fokusering kring det yttre.  

 

4.3 ”Skandalernas man” – Ola Salo 

Reportaget om Ola Salo består av totalt tio sidor. Av dem är sex bilder och fyra text.  

 

4.3.1 Bilderna 

Det första uppslaget består av en halvfigursbild av Ola på vardera sidan samt rubrik och 

ingress i uppslagets nedre del. Uppslagets bakgrund är helvit och Ola tar upp större delen av 

sidorna. De två Ola står rygg mot rygg, med samma kläder och samma frisyr, de är dock inte 

spelvända bilder av varandra, deras pose skiljer sig åt. På den denotativa nivån ser vi att de 

båda har en svart jacka eller skjorta på sig. Håret är axellångt och svart, på den högra Ola ser 

vi att det finns ett par blonda slingor på ena sidan. Ola har skägg som sträcker sig över läppen, 

ned på hakan och ut på kinderna. På den vänstra bilden står Ola rak i ryggen och har ansiktet 

och blicken riktad mot betraktaren. Hans ansikte är utan uttryck, avslappnat och munnen är 

stängd, utan att vara ihopknipen. På den högra bilden har Ola sitt huvud framåtböjt och hans 

ögon täcks av hans hår. Ansiktet är fortfarande avslappnat. Olas stil på bilderna konnoterar 

rock med de mörka kläderna och det långa lite ostyriga håret. Hans allvarliga pose konnoterar 

också seriositet. Rubriken ”Skandalernas man” förankrar bilderna i något lite farligt och vilt. 

Också på dessa bilder, som på Henriks bilder tidigare finns text om vad Ola har på sig. Detta 

ger också vikt till klädseln. Trots det vild så finns en tydlig stilfokusering vilket också här 

konnoterar mode.  

 

 36



Dandyns återkomst? 

Den andra bilden i reportaget är en helsidesbild av Ola i helfigur. Bakgrunden är också här 

helvit och Ola har svarta kläder på sig. Svarta skor, byxor och v-ringad t-shirt. Han har också 

en kort svart jacka med gulddetaljer samt långa tunna fransar. Ola är mitt i en rörelse och 

fransarna följer armarna. Det verkar som att Ola är mitt i ett hopp. Hans kropp är aningen böjd 

och han håller armarna ut från kroppen som om de vore vingar. Hår kommer fram över 

huvudet som av luft draget från rörelsen och Olas mun är aningen öppen. I ena handen håller 

han en mikrofon och mikrofonsladden slingrar sig runt hans kropp och försvinner ner i bilden. 

Utan mikrofonen och fransarna skulle jag säga att bilden konnoterar en modebild, med mer 

sportiga kläder skulle det lätt kunna vara en av Reeboks annonser. Men fransarna finns där 

och tar stort blickfång och konnoterar en glamour som inte direkt konnoterar till ett vanligt 

modeuppslag. Också mikrofonen ger en konnotation till mer av en bild av en musikstjärna än 

bara en modebild. Modebildskonnotationerna finns dock där och är starka. Texten med 

information om kläderna förstärker detta.  

 

Reportagets tredje bild är en kombination av bilder som sträcker sig över det tredje uppslaget. 

Uppslagets övre del består av bilder av Ola i sex olika positioner och under honom är 

uppslagets text. Liksom tidigare är bakgrunden vit och Ola har samma svarta kläder som på 

bilden innan men undantag av jackan med fransarna, som han inte har på sig. Ola håller i 

mikrofonen på alla bilderna. Positionerna varierar från hoppande till bredbent stående till 

rockandes. Ola har munnen öppen på nästan alla bilder och tillsammans med hur han 

använder mikrofonen konnoterar bilderna scenaction. De skulle kunna vara tagna på ett 

framträdande där Ola sjunger. Det som talar mot detta är dock ett par ting. För det första att 

han är helt ensam. Vi ser inga andra bandmedlemmar eller någon publik. Ola har också på alla 

bilder blicken riktad rakt mot betraktaren. Vid ett scenuppträdande borde hans blick vara ut 

över ett publikhav och inte på samma punkt om och om igen. Han är också helt i ordning på 

alla bilder trots all rörelse. Vi ser ingen tillstymmelse till svett och kläderna sitter perfekt på 

alla bilder. Detta stylade och snygga konnoterar därmed även här ett mer 

modebildssammanhang.  

 

Den fjärde bilden är också den en helsidesbild. Vi ser Ola i helfigur i bildens vänstra del, han 

tar upp cirka en tredjedel av bilden. Bakgrunden är också här helvit. Ola har dock andra 

kläder på denna bild, han har en grå kostym med frackjacka, vit skjorta och svarta skor. Han 

står rak i ryggen med armarna längs sidorna. Vi ser honom snett från sidan men hans huvud 

och blick är vänt mot betraktaren. Håret är samma axellånga smårufsiga mörka hår som på 
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tidigare bilder och han har samma skägg. Ansiktet är avslappnat men munnen har en smal 

glipa och verkar vara på väg att öppnas. Ola står antingen aningen bakåtlutad med 

överkroppen, eller så är det kameravinkeln, men något gör att han blir aningen c-formad. Till 

skillnad mot de tidigare bilderna som har varit fulla av liv och rörelse så konnoterar denna 

bild en stillhet och ett lugn. Olas sätt att vara helt avslappnad och att med stadig blick möta 

alla betraktare konnoterar dock att han är i kontroll över situationen. Avsaknaden av andra 

element och Olas lugn gör att fokus i bilden blir på Olas kostym. Detta tillsammans med 

informationstexten om kläderna konnoterar återigen modefotografering.  

 

Som femte bild i reportaget har vi Olas kollage, det består av fem olika bilder. Den första 

bilden är en ansiktsbild av Ola. Han bär en romarhjälm samt tjock eyeliner kring ögat och 

mörkrött läppstift. Bilden konnoterar utklädning, fest eller show. Bildtexten avlöser och ger 

oss en konnotation utanför det uppenbara:  

”Hatten på för Ola. Att artbestämma Ola Salos garderob är lika enkelt som att hitta en 

flitig och ambitiös skolvaktmästare. Här, till exempel, framträder han i en klassisk 

romarhjälm.”  

 

På kollagets andra bild ser vi Ola i halvfigur ståendes med ryggen mot en rödrutig kakelvägg. 

Ola bär en grön och rödrutig kappa och håret är långt som på de tidigare bilderna. Kappan och 

väggen konnoterar en utomhusmiljö eller en offentlig miljö av något slag. Att Ola står 

tillbakalutad med händerna i fickorna konnoterar att han väntar på någon eller något. 

Bildtexten ger avlösning till detta:  

”Inrutat liv. Ola Salo laddar inför sitt tredje albumsläpp, 2005.” 

 

På den tredje bilden ser vi Ola i halvfigur. På den denotativa nivån har han vita byxor, röda 

hängslen över en bar överkropp, röda handskar och rosa smink. Håret är kortare och rufsigt. 

Han håller en mikrofon i ena handen och den andra handen mot örat som att han vill höra vad 

andra säger. Han är framåtlutad, mitt i en rörelse och munnen är aningen öppen. Bakgrunden 

går i rött och svart och ett par röda och gula lampor syns. Bilden konnoterar att Ola står på 

scenen mitt i ett uppträdande. Bildtexten förankrar detta:  

”Heja rödvitt! The Ark med Ole Salo är en av deltagarna i turnépaketet Where the 

action is som haft premiär i Göteborg.” 
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Den fjärde bilden är också den en halvfigursbild. Ola står utomhus iklädd tjock jacka, mössa 

och halsduk. Han verkar ha kostym eller något liknande på sig under. Ola posar en aning och 

tittar rakt in i kameran. Det konnoterar att det rör sig om något sorts officiellt sammanhang. 

Detta förankrar bildtexten, samtidigt som den också ger oss extra information om Ola och 

hans framgångar:  

”Bamsepris. Ola gästar Rockbjörnen, 2005, men blir utan. Däremot har de en sedan 

tidigare, liksom två grammisar.” 

 

På kollagets femte och sista bild ser vi Ola snett uppifrån, sittandes med armarna ned mellan 

knäna. Ansiktet och blicken är riktade uppåt, mot betraktaren. Ola bär röda skotskrutiga 

byxor, en vit tröja med v-ringning och hög krage och hans hår är färgat i svart och rött och 

format till en tuppkam. Bakgrunden är vit och otydlig. Det är tydligt att Ola är medveten om 

att han fotograferas och hans klädsel konnoterar artisteri av något slag. Bildtexten förankrar 

och breddar konnotationen:  

”Ungtupp. En nybakad artist som står på händerna, 2001.”  

 

Reportagets sista bild är en helsidesbild. Den består av tre vertikala partier, två svarta i 

kanterna och ett vitt i mitten. I det vita partiet står Ola i helfigur. Vi ser honom från sidan med 

ena benet lite lyft, som om han är på väg att ta ett steg. Han har den ena armen bakom ryggen 

och med den andra håller han en hatt mot bröstet. Hans huvud är nedböjt mot bröstet och hans 

ögon är slutna. Partiet med Ola är mycket mörkt och det är svårt att se vad han har på sig mer 

än att det är mörka skor, byxor och tröja. Till bilden finns som tidigare en informationstext 

om kläderna. Detta skulle mycket väl kunna vara en modebild, men det finns en sak som talar 

emot det. Man ser inte kläderna. Uttrycket, stilen och fokuseringen på det stilistiskt snygga 

konnoterar dock modefoto.  

 

4.3.2 Texten 

När det kommer till reportagets text så är den precis som i reportaget kring Henrik till största 

delar fokuserad kring Olas prestationer. Ungefär en halv sida är ägnad åt Olas personlighet 

och är då just text om Olas personlighetsdrag snarare än hans privatliv. Detta verkar ha två 

anledningar, dels så menar Ola själv att han inte har något liv utan för sitt arbetsliv och dels 

att han inte vill svara på frågor som är för intima. Så ett exempel på detta är:  

”Är du en jobbig person att leva med?  
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- Ja, det kan jag nog vara. Jag är alltid väldigt absorberad av mitt jobb och när jag har 

svackor är jag väldigt svartsynt. Dessutom är jag glömsk och dålig på att passa tider.  

Lever du tillsammans med någon just nu?  

– Det är min ensak.” 

 

Ungefär lika mycket plats får stilrelaterad text, eller text med fokus på yttre attribut. Ola får 

frågor om sin garderob och sina stilförebilder som han svara utförligt på.  

”Ola säger att han är ’våldsamt intresserad’ av mode. Han läser modetidningar, avgudar 

den utflippade designern Gareth Pugh och ritar egna kläder. Men när det gäller att klä 

sig till vardags har han ett stort problem: - The Arks otroligt höga klädambitioner 

hämmar mig som privat person. Jag kan ju aldrig upprätthålla samma nivå till vardags. 

Därför blir det att jag väljer kläder som är neutrala och tidlösa. Jag trivs bäst i en strikt 

välkläddhet med skjorta, hängslen och kostym i 70-talssnitt.”  

 

Detta textexempel förankrar också bilden på Ola i grå kostym. Detta var den enda 

helsidesbilden med kläder som inte var svarta och förankras nu i konnotationen att detta är 

Olas privata stilval.  

 

Resterande text handlar om Ola som yrkesperson och bandets historia och framgångar. Det 

finns också delar i denna text som går in i de andra två kategorierna och då främst personlig 

text. Detta såg vi också hos Henrik och det är naturligtvis så att det ibland är svårt att dra en 

tydlig gräns mellan vad som är privat och inte när det gäller en offentlig person. Men till 

största del är det just text om karriärmässiga prestationer det rör sig om. Ett exempel är 

beskrivelsen av hur the Ark bildas: 

”Men vägen till egna allsångslåtar har varit både lång och kantad av besvikelser. 

Bibelns utlovade mirakel syntes aldrig till och det enda den lilla industristaden kunde 

erbjuda var en kvävande tristess och en känsla av utanförskap. I Leari Ljungberg och 

Jepson fann Ola två vänner som kände exakt likadant. Tillsammans lyssnade de på 60- 

och 70-tals musik och drömde sig bort till ett liv som rockstjärnor ända tills de en dag 

bestämde sig för att bilda ett band. Året var 1996.” 

 

4.3.3 Ola och dandyn 

I det stora hela tycker jag att reportaget om Ola Salo har stora likheter med Henriks reportage. 

Den textliga fokuseringen ligger tydligt på Olas yrkesmässiga prestationer och som jag 
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nämnde i anslutning till Henrik så har detta inte något gemensamt med dandyn, snarare 

tvärtom. Det finns dock i bildmaterialet en stark känsla av stilfokusering och precis som i 

Henriks reportage finns frågorna om stil och mode med och detta är som sagt i enlighet med 

dandyns ideal.  

 

4.4 ”Målmedveten gentleman” - Henrik Lundqvist 

Reportaget om Henrik Lundqvist är totalt 8 sidor. Det finns två helsidesbilder, tre 

halvsidesbilder, ett bildkollage och lite drygt fyra sidor text.  

 

4.4.1 Bilderna 

Den första bilden är en helsidesbild i färg. På den denotativa nivån har Henrik en mörk 

kostymjacka och en vit tröja under. En kostymjacka konnoterar seriositet och detta förstärks 

av att den är mörk. Den vita tröjan får här flera betydelser. Att den är vit förstärker den seriösa 

professionella konnotationen. Samtidigt skulle ett annat möjligt val ur klädparadigmet, en vit 

skjorta som är ett plagg som ofta matchas med en kostym, givit ett ännu seriösare intryck. 

Den vita tröjan får därmed också en konnotation av viss ledighet och skapar en mer 

avslappnad stämning. Henrik bär också ett armbandsur i en silverfärgad metall. Klockan 

bidrar också den till konnotationen av att detta är en seriös och professionell man. När det 

gäller Henriks övriga utseende så har han på den denotativa nivån kort hår och en aning 

ansiktsbehåring över kinderna, hakan och överläppen. Frisyren kan i vår kontext sägas vara en 

typiskt manlig frisyr längdmässigt och håret är stylat i en sidbena utan att, vid första 

anblicken, vara allt för tillrättalagt. Vid en närmare analys av bilden så är känslan stark av att 

frisyren är stylad för att inte se för tillrättalagd ut. Ansiktsbehåringen kan sägas vara en 

antydan till skägg men håren är mycket korta. Håret och skäggstubben konnoterar också de i 

första hand ett seriöst och ordentligt uttryck. Men det lite otillrättalagda håret och 

ansiktsbehåringen konnoterar också de en viss busighet eller avslappnadhet. Det hela är också 

mycket stilrent och snyggt i likhet med de tidigare reportagens bilder.  

  

Bakgrunden bakom Henrik är grå. Över hans vänstra skuldra är det en bit av bakgrunden som 

är randig i brunt och svart, det skulle kunna vara en persienn. Hela bakgrunden är oskarp och 

på det hela bidrar den till att lägga fokus på Henrik. Samtidigt konnoterar färgerna och 

oskärpan en seriös omgivning. Bilden är en halvfigurbild, vi ser Henrik från midja och uppåt. 

Han sitter aningen framåtlutad och har händerna framför sig med handflatorna mot varandra. 

Ansiktet och blicken är riktad mot betraktaren. Ansiktet är avslappnat och munnen är stängd 
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utan att vara ihopknipen. Ansiktet är utan uttryck men då ögonen är fullt öppna konnoterar 

Henriks ansikte inte någon aggressivitet, snarare en kontrollerad öppenhet. Detta återkommer 

i hela hållningen. Att han är smått framåtlutad innebär att han skyddar sin egen kropp och 

händerna blir ett skydd framifrån. Samtidigt är händerna avslappande och öppna, dock mot 

varandra. Detta tillsammans konnoterar kontroll men då inget i Henriks hållning konnoterar 

aggression eller hot så finns där en också en öppenhet för betraktaren, men det hela sker på 

Henriks villkor. Sammantaget tycker jag att bilden konnoterar en medvetenhet om den egna 

personen. Henrik är i kontroll, och det är han medveten om. Det snygga stilrena uttrycket 

konnoterar också modebild.  

 

Den andra bilden är en halvsida och är i svartvitt. Henrik har samma kläder som på den första 

bilden. Då bildstorleken och vinkeln på Henrik är annorlunda skiljer sig de kläder vi ser en 

aning. På den denotativa nivån ser vi att Henrik har på sig en mörk kostym. Vi ser både 

kavajen och kostymbyxorna. Det ser inte ut som han har något under kavajen. Vi ser en del av 

ett armbandsur vid kavajärmen. Detta konnoterar en professionell man. Det som bryter mot 

denna konnotation är att det på den denotativa nivån inte finns någon skjorta eller något annat 

plagg som sticker upp vid halsen. Det skapar en upproriskhet mot den annars affärsmässiga 

klädseln. Håret ligger som på den förra bilden väl tillrättalagt utan att se för fixat ut och 

Henrik har en lätt skäggstubb. På det stora hela är konnotationerna för klädsel och utseende de 

samma som för den första bilden, samt det stilrena snygga konnoterar återigen ett 

modebildssammanhang.  

  

Bilden är svartvit och bakgrunden är enfärgad och ljus. Henriks mörka kostym och hår mot 

den ljusa bakgrunden blir en kontrast som framhäver Henrik. Liksom i den första bilden blir 

bakgrund främst ett fokus och en förstärkning av Henrik men konnoterar också ett seriöst 

sammanhang och därmed en seriös person i ett professionellt sammanhang, samt lugn och 

kontroll. Ett annat exempel ur bakgrundsparadigmet kunde ha varit en stadsgata. Det kunde 

fortfarande konnotera seriositet men fokus hade skiftat till flera ting och lugnet och kontrollen 

som nu konnoteras med Henrik hade försvunnit. Vi ser Henrik från sidan på den här bilden. 

Han har benen isär, som mitt i ett steg. Armen är längs sidan i en vinkel som också den tyder 

på att kroppen är i rörelse. Ansiktet är vänt mot betraktaren. Det är mer rörelse även i ansiktet 

i denna bild. Munnen är aningen öppen och ögonbrynen ihopdragna. Hela uttrycket av 

kroppen är att Henrik är i färd med något. Han är i rörelse, på väg någonstans. På den 

denotativa nivån är kroppen dock avslappnad och ansiktets rörelser är små vilket konnoterar 
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kontroll över situationen, Henrik är inte stressad eller jäktad. Allt med bilden och Henrik är 

snyggt och tillrättalagt som vid de tidigare bilderna och konnoterar ett fokus på stil och 

snygghet.  

 

Också den tredje bilden är en halvsidesbild. På den denotativa nivån kan vi se att Henrik har 

på sig ett enkelt vitt linne. Han har också tre stycken flätade armband runt den högra 

handleden. Av håret ser vi bara lite lugg samt håret i nacken då resten av huvudet är utanför 

bild. Det vi ser av håret är som tidigare kortklippt och ser ostylat ut utan att verka ovårdat. 

Henrik håller en silvergrå mobiltelefon mot örat samt ett VISA-kort i den vänstra handen. På 

det stora hela konnoterar kläderna och accessoarerna på denna bild en mer privat Henrik. 

Framför allt det vita linnet konnoterar fritid. Men samtidigt konnoterar det fortfarande en 

professionalism. Ett exempel från samma paradigm visar detta tydligare. En t-shirt med Bart 

Simpson-tryck på hade konnoterat en helt annan typ av avslappnad atmosfär. Mobiltelefonen 

och VISA-kortet konnoterar en aktivitet, även om kläderna konnoterar fritid så är det inte en 

fritid som innebär att bara ligga på soffan.  

 

Bakgrunden på den här bilden är inte lika steril som tidigare, men fortfarande lika oskarp. På 

den denotativa nivån ser vi att den undre halvan är mörk, nästan svart. Bakom Henrik, i 

bildens nedre högra hörn finns ett vitt område som täcker det svarta. Den övre halvan är 

brunbeige och i bildens övre högra hörn sitter en rund lampa som påminner om en måne och 

lyser med ett varmt vitt ljus. Det finns ytterligare en likadan lampa i bildens övre vänstra 

hörn, men av den ser vi bara en liten bit. De olika färgerna och elementen i bilden konnoterar 

ett sammanhang på ett annat sätt än tidigare. Henrik är kanske hemma i sin lägenhet eller på 

ett café. Dock så är det fortfarande inte någon skärpa och färgerna är fortfarande sobra. Likt 

exemplet med Bart Simpson-tröjan är det inte ett rum med röda väggar och gula gardinger. 

Omgivning konnoterar fortfarande en seriositet trots att det är mer liv i denna än de tidigare. 

Det vi ser av Henrik är övre halvan av hans överkropp och hans ansikte. Övre delen av 

huvudet är utanför bilden. Henrik står halvt vänd åt sidan så att vi ser hans överkropp och 

ansikte snett framifrån. Med den ena armen håller han mobiltelefonen mot örat och den andra 

armen och handen har han i luften framför kroppen. Tre av fingrarna greppar VISA-kortet och 

pekfingret pekar snett uppåt. På båda armarna, och främst på den närmast betraktaren syns 

stora armmuskler. Henriks ansikte är avslappnat och ögonen är mycket öppna. Likt den förra 

bilden är Henrik i farten samtidigt som hans kroppsspråk och ansiktsuttryck konnoterar lugn 

och kontroll.  
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Den fjärde bilden är reportagets andra helsidesbild. Denna är i svartvit. På den denotativa 

nivån har Henrik en vit långarmad mohairtröja på sig. Ärmarna är aningen uppkavlade och 

han har ett exklusivt armbandsur på sin vänstra arm. Håret ser mindre stylat ut än på de första 

bilderna men ligger snyggt åt sidan utan att verka fixat och han har också på denna bild en 

aning skägg. Den stickade tröjan, de uppkavlade ärmarna och håret konnoterar en mer 

avslappnad, fritids-Henrik än de tidigare bilderna. Men samtidigt konnoterar den vita tröjan 

och det exklusiva armbandsuret klassisk stilrenhet. Bakgrunden på denna bild är jämnt ljusgrå 

vilket bidrar till en klassisk harmonisk konnotation av bilden som helhet. På den denotativa 

nivån ser vi Henrik stå med armarna i kors så att händerna inte syns. Vi ser honom rakt 

framifrån och hans blick är riktad mot betraktaren. Huvudet är en aning på sned och ögonen 

lite avsmalnade. Munnen är en aning öppen. Ansiktet är avslappnat. Detta konnoterar likt på 

de andra bilderna en kontroll över situationen och sig själv.   

 

Den femte bilden är reportagets bildkollage. Det består av sex bilder. På den första bilden ser 

vi Henrik spelandes på en gitarr, vi ser också en trummis bakom ett trumset samt ytterligare 

fem killar i bakgrunden. De står inomhus i ett ganska litet rum. Henrik har en vit tröja över en 

skjorta samt keps på huvudet. Det hela konnoterar ett band av något slag som antingen repar 

eller spelar in något. Då rummet inte är någon professionell musikstudio och personerna på 

bilden har väldigt vanliga kläder konnoterar det att detta inte rör sig om yrkesmusiker. Detta 

förankras av bildtexten:  

”Bröderna rock. Tillsammans med Galenskaparna & After Shave spelar bröderna 

Lundqvist in låten Här é laget efter Frölundas SM-guld 2005.”  

 

På kollagets andra bild ser vi två unga pojkar på varsin träningscykel. I bakgrunden hänger 

inramade bilder på hockeystjärnor. Både pojkarnas frisyrer, som är kortklippta och 

uppåtstående, och de smått omoderna cyklarna konnoterar att denna bild är tagen för ett bra 

tag sedan. Utifrån informationen om Henriks bror i den första bilden kan vi också anta att den 

ena av de identiska pojkarna är Henrik och att den andra är hans bror. Detta förankras av 

bildtexten:  

”Tränande tvillingar. Henrik och Joel är 17 år och har precis blivit uttagna till 

landslaget för 18-åringar.” 
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På kollagets tredje bild ser vi Henrik i helfigur. Han är iklädd svenska landslagets 

målvaktsdräkt och står på en hockeybana. Henrik har kroppen böjd bakåt och armarna ut från 

kroppen och hans egen handske flyger i luften ovanför honom. Hans kroppsspråk och bilden 

konnoterar ett framgångens glädjerus. Detta förankras av bildtexten:  

”Glädjeyra. Henrik har precis räddat Sveriges OS-guld med en klassisk räddning.”  

 

På nästa bild ser vi Henrik tillsammans med en blond tjej sittandes på en grön gräsmatta. Vi 

ser dem båda i halvfigur och de tittar glatt upp mot kameran. Henrik har jeans, en vit tröja och 

en rutig kavaj. Håret är lite lagom stylat. Tjejen har en rosa topp och håret uppsatt. De sitter 

mycket nära varandra vilket konnoterar att de är ett par. Bilden konnoterar en sommardag i 

parets liv, det verkar snarare vara en privat bild än en studiobild. Bildtexten förankrar bara att 

detta är Henrik och hans flickvän:  

”Par i hjärter. Henrik och flickvännen Therese Andersson.” 

 

Också på den femte bilden ser vi Henrik i halvfigur. Han har inga kläder på överkroppen och 

han är helt täckt i guldfärg. Runt halsen hänger en medalj, en ena handen håller han en flaska 

champagne, den andra handen håller han framför sig, knuten, och i mungipan har han en 

cigarr. Bilden konnoterar en vinst av något stort och viktigt. Detta förankras av bildtexten:  

”Guldgosse. Henrik Lundvist firar Frölundas SM-guld 2005 målad i guldfärg och med 

champagne och cigarr.”  

 

På den sjätte och sista bilden i kollaget ser vi Henrik i helfigur. Han står på isen framför 

målet, på knä. Han är iklädd New York Rangers målvaktsdräkt och har en spelare framför sig 

som försöker göra mål. Bilden konnoterar att Henrik är ishockeymålvakt på toppnivå. 

Bildtexten avlöser och ger oss en djupare konnotation i att Henrik inte bara är målvakt i NHL 

utan en riktigt duktig sådan:  

”Kung i New York. Klädd i Rangers klassiska blå-röd-vita matchställ ska Henrik nu 

visa att han kan följa upp förra årets rookiesuccé med ännu en stabil säsong.”  

 

Reportagets sjätte och sista bild är en halvsidesbild i färg. Vi ser Henrik från låren och uppåt, 

ståendes rakt framifrån, bredbent med händerna hängande längs sidorna, händerna lätt knutna. 

Ansiktet avslappnat med blicken mot betraktaren. Han har svarta byxor, vit skjorta instoppad i 

byxorna och en svart oknuten fluga. Ärmarna är uppvikta och skjortan är öppen en bit ner på 

bröstet. Han har ett armbandsur på vänster arm och ett armband på höger. Håret är 
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bakåtkammat, kinderna är rakade och han har skägg runt munnen. Bakgrunden är en beige 

vägg med stort horisontellt ovalt fönster täckt i vitt ljus. Bilden konnoterar stil och mode och 

samtidigt en viss tuffhet. Associationer utifrån bilden går med lätthet till James Bond. Bilden 

har en informationstext om vilka kläder Henrik har på sig och bilden skulle mycket väl kunna 

vara en bild i ett modereportage. 

 

4.4.2 Texten 

När det gäller texten i reportaget om Henrik så är det cirka en halv sida som fokuserar på 

ämnen relaterade till utseende. Artikeln tar upp att Henrik var med på tidningen People 

Magazines lista över världens 50 snyggaste människor, som den enda hockeyspelaren det året. 

Detta nämns också i ingressen till artikeln. Henrik säger att han blev smickrad och ser det som 

en kul grej. Henriks klädstil tas upp lite längre ned och han beskrivs ha blivit 

uppmärksammad som mer modemedveten än de andra i laget. Henrik säger själv:  

”Jag har min egen stil, och mina kostymer skiljer sig mycket från de andras. De sitter 

mycket tajtare, medan de amerikanska är breda och slappa och hänger.”  

 

Och ett par rader längre ned nämns ett par hippa kända märken:  

”Henke tycker det är kul att bära svenska märken, som Tiger of Sweden, J.Lindeberg 

och Atlas Design.”  

 

Han beskrivs också som populär bland tjejer, även om frågorna och svaren här känns styrda 

av intervjuaren.  

”Hur ser groupiebilden ut för dig? 

- Det står alltid mycket folk utanför Garden efter matcherna. 

Tjejer som vill ha autografer på intressanta kroppsdelar? 

- Ja, det händer väl också…” 

 

Den resterande texten är uppdelad ungefär två tredjedelar text om Henriks prestationer och en 

tredjedel text om Henriks personlighet. Ofta är de sammanbundna eller i vart fall går om vart 

annat då Henriks prestationer beskrivs som en följd av hans personlighet. Både motgångar 

och framgångar beskrivs, men motgångarna alltid ur perspektivet hur det förde Henrik framåt. 

Exempel på båda dessa upplägg finner vi i artikelns inledande stycke: 

”Det kunde ha börjat bättre. Den första matchen, mot ärkerivalen Östersund, förlorade 

Järpen. Med 19-0. Då var det ingen runt rinken som nickade imponerat och sa att han 
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den där målvakten, skidlärarens grabb, skulle bli något stort. Men pappa Peter tittade 

med andra ögon. Han såg blicken, han såg inställningen. Och han kände väl igen den. 

’Henke’ hatade att förlora – redan då. Det var 1991 och Henrik Lundqvist var 9 år. Så 

fan heller att han skulle släppa förbi sig några 19 puckar igen.”  

 

Vi får inte en kronologisk översikt över Henriks karriär i artikeln utan ett par hållpunkter tas 

fasta på, som den allra första hockeymatchen i exemplet ovan och hans tid i NHL i stora drag 

samt ett antal statistiska detaljer. 

”Rookieperioden är slut, smekmånaden är över, men Henrik Lundqvist kan se tillbaka 

på en strålande första säsong, med en nominering till prestigefyllda Vezina Trophy 

(priset för NHL:s bäste målvakt) och 30 vunna matcher som tydliga kvitton på 

framgång.” 

 

Mycket fokus läggs på räddningen som gav Sverige OS-guld och Henrik får själv beskriva 

händelsen i detalj. En halv kolumn läggs på Henriks spelstil och hur han utvecklats som 

målvakt i NHL.  

 

Texterna som behandlar Henriks personlighet är i stort sett alla fokuserade på hans inställning 

och hans avsky för att förlora, samt i förlängningen hur det tagit honom dit han är i dag. 

Förhållandet till tvillingbrodern Joel och den ständiga tävlan mellan dem får en framträdande 

roll.  

”Och så var det de där två tvillingbröderna som alltid tävlade om vem som skulle vara 

bäst. […] Till slut insåg föräldrarna att det kanske skulle ryka något färre möbler i 

hemmet om de lyckades få grabbarna att börja med en lagsport, där de kunde tävla med 

varandra istället för mot varandra.”  

 

I artikelns avslutande del läggs fokus på en mer privat och personlig Henrik. Hans flickvän 

Therese och deras bostad på Manhattan nämns kort för tredje gången i artikeln och frågor 

ställs kring vad Henrik lägger sina pengar på och Henrik berättar om sitt musikintresse och 

sitt gitarrspelande. Artikelns sista mening tar igen upp tvillingbrodern och ett kommande 

möte:  

”Det är när det hettar till ordentligt som vinnarskallen vaknar. Som när han ska möta 

brorsan om några veckor. Då säger han det igen. Och han skojar inte. 

- Bara han inte gör mål på mig.” 
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4.4.3 Henrik och dandyn 

Likt de tidigare reportagen så är reportaget om Henrik mycket fokuserat på hans yrkesmässiga 

prestationer. Också den text som handlar om Henriks personliga sidor är fokuserad på de 

personliga sidor som fått honom dit han yrkesmässigt är idag. Detta står som tidigare nämnt 

snarast i motsats till dandyns ideal och maskulinitetsdrag. Även Henriks förhållande till 

kvinnan är i alla fall inte negativt. Hans flickvän nämns i och för sig väldigt kort och mer som 

ett tillbehör till Henrik än något annat, men det framkommer snarast som ett positivt stöd för 

Henrik än något annat. Dock så framkommer både frågor om stil och mode återigen och hel- 

och halvsidesbilderna är starkt modebildspräglade och ytmässigt tar bilderna återigen nästan 

halva reportaget. Yta, stil och utseende tillskrivs återigen stor vikt.   

 

4.5 ”Bruce den allsmäktige” – Bruce Willis 

Reportaget om Bruce Willis hör till de tre kortaste med sina sex sidor. Av dessa är tre och en 

halv sida text och resterande är bilder. Reportaget har en helsidesbild, två halvsidesbilder och 

ett kollage. Alla bilderna utom kollaget är svartvita bilder.  

 

4.5.1 Bilderna 

Reportagets första sida är en helsidesbild som är en extrem närbild på Bruce ansikte. Bilden är 

i svartvitt och den lilla yta av bakgrund som syns är helsvart. Bruce ansikte är avslappnat, 

munnen är stängd och ögonen aningen avsmalnade. Han tittar rakt mot betraktaren. Han har 

en aning skäggstubb på hakan och rakat huvud. Bilden konnoterar en närgånghet som en 

närgången och öppenhjärtlig intervju kan ge.  

 

Den andra bilden är en halvsidesbild och är en svartvit halvfigurbild och vi ser Bruce snett 

från sidan. Han bär en svart skinnjacka som smälter in i den helsvarta bakgrunden. Bruce har 

ena ögat stängt och det andra har blicken riktad mot betraktaren. Ögonbrynet ovanför det 

öppna ögat är höjt och det ovanför det stängda ögat är aningen neddraget. Munnen är stängd 

men går upp i ett snett leende. Bildens fokus ligger på Bruce ansikte som är det som ligger i 

ljuset och det blir tydligt med rynkor och fåror i ljuset att Bruce inte är purung längre. Bildens 

sammanhang, med de mörka partierna, den erfarna, rakade mannen i den svarta skinnjackan 

konnoterar machomanlighet och detta förstärks av Bruce busiga ansiktsutryck som konnoterar 

att han inte är bunden av den ålder hans ansikte i övrigt tyder på. Även om bilden tydligt är en 

studiobild konnoterar den inte modebild som de övriga reportagens bilder gjort. Fokuseringen 
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ligger tydligt på Bruce och inte på kläderna och det finns ingen informationstext om vilka 

kläder Bruce bär. Det finns dock en bildtext som lyder:  

”Ärrad man. Bruce Willis gör det flesta stunten på egen hand. Senast resulterade det i 

24 stygn mellan ögonen.”  

 

Bildtexten förankrar machokonnotationen.  

 

Reportagets tredje bild är också den en svartvit halvsidesbild. Den har likt den förra bilden 

mycket mörka partier. På denna bild ser vi dock hela Bruce. Vi ser honom från sidan och han 

sitter ned. Han har skor, byxor och skinnjacka på sig, allt i svart. Han sitter bredbent med 

händerna knäppta mellan benen. Han sitter på och lutad mot några trälådor och ser avslappnad 

ut. Hans ansikte är avslappnat men allvarligt och blicken är riktad ut ur bildens vänstra sida. 

Bakgrunden är fylld med den typ av trälådor som Bruce sitter på och de är staplade om 

vartannat. På lådorna står text som ”RPG-7U” eller ”EXPLOSIVES” tryckt vilket konnoterar 

att det rör sig om lådor fyllda med vapen och ammunition. Bilden är en studiobild och har två 

starka konnotationer. Till skillnad från de två tidigare bilderna på Bruce konnoterar denna bild 

modebild. Trots vapenlådorna så är bilden mycket snygg och stilren. Bruce posar lugnt bland 

lådorna och är hel, ren och utan svett. Kläderna kommer också fram på den här bilden. 

Samtidigt så konnoterar den coola killen bland vapenlådorna också en stark machomanlighet 

som också setts på de tidigare bilderna. Bildtexten förenar och förankrar båda dessa 

betydelser:  

”Explosiv underhållning. Bruce privata klädstil är återhållsam och sparsmakad. Men 

han envisas med att bära sin klocka på insidan av handleden, vänd åt fel håll – vilket du 

kan se ibland annat Die Hard: With a Vengance.”  

 

Bilden ska visa upp Bruce kläder men samtidigt påminns vi om Bruce paradroll som 

machomannen John McClane.  

 

Reportagets fjärde och sista bild är ett kollage bestående av 5 bilder. Tre av bilderna är 

filmomslag från de tre första Die Hard-filmerna. Vi ser Bruce i halvfigur, iklädd linne och 

smutsig i ansiktet på alla tre bilderna. På den första bilden håller han en pistol och tittar mot 

betraktaren. På de två andra bilderna har han blicken riktad mot ett annat håll och vi ser 

explosioner i bakgrunden. Det hela konnoterar actionfilm och machoman. De två andra 

bilderna är inte filmomslag men följer temat. På den ena bilden ser vi Bruce liggandes på 
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sidan på golvet med en pistol riktad framåt, siktandes mot något eller någon. På den andra 

bilden ser vi Bruce från låren och uppåt, ståendes på en gata. Vi ser höghus otydligt i 

bakgrunden. Bruce har mörka byxor och en gråaktig smutsig och sliten tröja. Han har ett 

pistolhölster över axlarna och är smutsig och småskadad på armen och i ansiktet. Ansiktet är 

fokuserat och blicken går ut ur bilden. Båda bilderna konnoterar action och en machohjälte. 

Bildtexten förankrar betydelserna och ger oss sammanhanget till de två sista bilderna:  

”Fyra nyanser av död. 1 Bruce Willis i den första Die Hard-filmen där han jagar 

skyskrapsterrorister. 2 Andra gången det är dags att visa var actionskåpet ska stå brottas 

Bruce mot flygplansterrorister. 3 Tredje gången får Bruce hjälp av Samuel L. Jackson i 

Die Hard: With a Vengance. 4 I Die Hard 4.0 gör Bruce upp med dataterrorister.” 

 

4.5.2 Texten 

När det kommer till texten så är den som jag tidigare nämnt tre och halv sida av reportaget. 

Den första sidan är i stort sett helt en introduktion till reportaget och beskriver journalistens 

första möte med Die Hard-filmerna och vilket intryck de gjort på honom, samt hur han väntar 

på att få komma in till sin intervju. Av den resterande texten är ungefär hälften relaterad till 

yrkesmässiga ämnen och hälften om personliga ämnen. Bruce uppväxt och start på karriären 

beskrivs, och där går de två ämnena in i varandra. Ett exempel på det är:  

”Bruce, som var äldst av fyra syskon, hade siktet inställt på att liksom pappa jobba på 

fabrik efter att ha avslutat highschool – men så plötsligt kom något emellan: 

dramalektioner.”  

 

Den mer renodlade texten om Bruce yrkesliv är fokuserad mycket på Die Hard-filmerna då 

den fjärde filmen är bioaktuell vid intervjutillfället. Frågorna varierar från varför han valde att 

göra den fjärde filmen, till om han är rädd för att misslyckas och om han funderat på att stå 

bakom kameran. Samt frågor om Bruce stunts:  

”Gör du fortfarande dina egna stunts?  

- You bet!  

Är det svårare att göra dina egna stunts i dag än vad det var för 20 år sedan?  

– Absolut! Återhämtningstiden är mycket längre nu, men jag gör dem fortfarande. 

Vilket har resulterat i ytterligare en fyra, fem ärr. Bland annat ett mellan ögonen som 

innefattade 24 stygn. Men du vet, jag gillar mina souvenirer.”  
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Också texten om Bruce personliga sidor kommer ofta ur ett Die Hard-sammanhang. Mer 

allvarliga frågor om terrorism och politik diskuteras med avstamp i Die Hard. Exempel på en 

sådan text är:  

”Det vore inte riktigt rättvist att påstå att handlingen i Die Hard 4.0 konkurrerar med 

Gökboet eller Citizen Kane – tvärtom, det är traditionell action där Bruce är den gode 

och illvilliga dataterrorister står för ondskan. Precis som de flesta av oss vill ha det. 

Men att blanda in terrorister i en actionfilm är inte lika enkelt som det var för 20 år 

sedan. 

- Man måste behandla ämnet med stor respekt och tänka på offren från elfte september, 

samtidigt som det är viktigt att poängtera att vi inte försöker åka snålskjuts på det som 

hänt.”  

 

Alternativt handlar det om Bruce fritidsintressen, som visar sig vara att köra snabba bilar, 

eller familjemannen Bruce:  

”Din döttrar har medverkat i ett antal filmer. Vilket är ditt bästa råd till dem?  

– Jag har flera råd att ge dem och gör det hela tiden. Du vet, vad världen handlar om 

och vad som väntar dem där ute.”  

 

När det gäller text relaterad till Bruce yttre och stil är detta det reportage som hittills har 

absolut minst av den varan, men det finns ett par mindre passager. På den första sidan får vi 

en beskrivning av vad Bruce har på sig vid intervjutillfället:  

”- Hi I’m Bruce, hälsar han vänligt och slår sig ner vid bordet som är placerat mitt i 

rummet. Han bär en v-ringad, märkeslös tröja, ett par blå Levi’s-jeans och – ett brett 

leende.”  

 

Det finns också en textruta med titeln ”Bruce och stilen” där Bruce kommenterar träning, hur 

det är att tappa håret, John McClanes garderob, sin senaste fylla och pengar. Avslutningsvis 

har vi också bildtexten till bilden som kommenterar Bruce privata klädstil, då Bruce sitter 

bland vapenlådorna. 

 

4.5.3 Bruce och dandyn 

Reportaget om Bruce är det hittills där minst likheter med dandyn framkommer. Det är stort 

fokus på Bruce yrkesliv och i det personliga är det mycket fokusering på machomannen Bruce 

alternativt familjemannen Bruce. Som jag nämnt tidigare är detta i motsättning till dandyns 
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ytliga anti-maskulinitet. Fokuseringar på det yttre finns även i detta reportage men de är inte 

många.  

 

4.6 ”En modern machomjukis” – Musse Hasselvall 

Reportaget om Musse är tio sidor långt, av dessa består sex och en halv av bilder och tre och 

en halv sidor av text. Bilderna är alla svartvita och fyra är helsidesbilder, en är halvsidesbild 

och en bild täcker ett helt uppslag.  

 

4.6.1 Bilderna 

Den första bilden är en av helsidesbilderna. Vi ser Musse i halvfigur från sidan. Han har 

händerna framför kroppen, vilandes på en gammal trästege eller något liknande. Hans huvud 

vilar mot händerna. Ansiktet är avslappnat, munnen är stängd och blicken är riktad snett 

nedåt, mot betraktarens skor. Han är iklädd en vit långärmad skjorta knäppt hela vägen upp i 

halsen. Skjortan har lite krås på bröstet. Musse har en kortklipp frisyr med en kort lugg högt 

upp i pannan. Hakan, kinden och överläppen täcks av ett kortklippt skägg. Bakgrunden går i 

gråa toner och skulle kunna vara en textil av något slag. Det hela är mycket stilrent och snyggt 

och konnoterar av den anledningen som många tidigare bilder tydligt modefoto. Detta 

förankras av bildtexten som beskriver märke och pris på Musses skjorta.  

 

På den andra bilden ser vi Musse i helfigur. Han bär samma skjorta samt svarta byxor och vita 

loafers. Byxorna är aningen uppvikta inåt så vi ser cirka en decimeter av Musses ben mellan 

byxorna och skorna. Musse står upprätt och har armarna längs sidorna och håller händerna 

knutna. Ansiktet är avslappnat och blicken är riktad mot betraktaren. Vi ser mer av 

bakgrunden än på den första bilden. Bakom Musse står trästegen uppfälld. Ett vitt draperi 

hänger bakerst på bildens högra sida och på bildens vänstra sida ser vi en vit vägg. Framför 

väggen står ett stort stativ som försvinner ut ur bildens överkant. Rekvisitan konnoterar 

fotostudio och bilden som helhet skulle därför kunna konnotera en ”bakom-kulisserna”-bild. 

Men jag menar att även denna bild konnoterar modefoto. Detta är på grund av Musses klädsel 

samt hans pose. Men också för att bilden är svartvit och att detta modereportage ofta har ett 

tema av något slag. Ett modeuppslag med temat bakom kulisserna är inte alls otänkbart. Allt 

är också fortfarande väldigt snyggt och i ordning. Det ligger inga konstiga sladdar eller skräp 

på golvet, inga andra personer är på bilden och Musse ser inte ut som han är privat 

avslappnad.  
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Den tredje bilden är ett helt uppslag och vi ser Musse liggandes halvt på sidan, halv på rygg. 

Han vilar på armarna som han har bakom ryggen och har ena benet uppböjt som stöd. Vi ser 

honom från knäna och uppåt. Ansiktet är avslappnat och riktat mot betraktaren. Blicken går ut 

ur bilden till vänster. Han är klädd i jeans, en vit tröja och en gördel. En bit av en halskedja 

anas under tröjan. Bakgrunden är densamma som på de tidigare bilderna. Vi ser mycket av 

trägolvet som Musse ligger på samt det vita draperiet en bit bakom honom. Bilden konnoterar 

likt de andra bilderna mode med sin snygghet och stil och klädernas framträdande position. Vi 

har också en bildtext med information om kläderna som förankrar detta. Dock så har denna 

bild också en textruta. I rutan uttalar sig tre personer i Musses närhet om honom. Detta ger en 

avlösning till bildens konnotation och lägger fokus på Musse som bildens centrum.  

 

Reportagets fjärde bild är en halvsidesbild där vi ser Musse i halvfigur. Han bär en mörk 

kavaj över en vit skjorta och en vit tröja. Bakgrunden är det vita draperiet samt en bit av 

väggen. Musse är aningen framåtlutad, som över något och hans ansikte och blick är riktade 

nedåt mot detta. Ansiktet är fortfarande avslappnat, med munnen stängd och utan några 

särskilda uttryck i övrigt. Bilden skulle kunna konnotera Musses delaktighet i planläggningen 

av fotograferingen, men jag menar att även denna bild konnoterar modefoto. Bilden saknar 

visserligen bildtext, men den svartvita bilden ger ett mycket snyggt uttryck. Musse har inte 

heller några särskilda ansiktsuttryck som tyder på att det är en bild tagen mitt i något. Det hela 

är väldigt tillrättalagt och stilrent.  

 

På den femte bilden ser vi återigen Musse i helfigur. Bilden är en helsidesbild tagen i samma 

sammanhang som de tidigare bilderna. Vi ser igen draperiet, en del av väggen samt en del av 

stativet i bakgrunden. Vi ser Musse ståendes framför draperiet. Han är iklädd vit tröja, vit 

skjorta och mörk kavaj. Han har ett par gråa långkalsonger och mörka kängor på fötterna. Ena 

armen hänger längs sidan och med den andra kliar Musse sig i huvudet. Huvudet är aningen 

nedböjt mot handen och Musses blick är också riktad nedåt. På denna bild ler dock Musse 

stort med munnen öppen. Även om vi på denna bild får ett mer äkta uttryck från Musse 

konnoterar den fortfarande mode. Det har dels med Musses pose att göra men också att han 

tydligt befinner sig i en fotostudio, att klädernas stil, långkalsongerna till trots, samt det 

svartvita uttrycket. Det andas stil och snygghet över alla reportagets bilder. Även denna bild 

har en bildtext med information om kläderna.  
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Den sjätte och sista bilden är inget undantag och har samma uttryck och stil som de andra 

bilderna. Den har också bildtexten med information om kläderna. På denna helsidesbild ser vi 

Musse i helfigur. Han lutar sig mot den utfällda stegen och håller i den med armarna bakom 

ryggen för stöd. Han har ena foten på det första steget. På denna bild har Musse ett par svarta 

byxor och en öppen vit skjorta Han är barfota och under skjortan ser vi hans vältränade mage. 

Ansiktet och blicken är riktad i kroppens riktning, vilket är åt bildens vänstra sida. Munnen är 

aningen öppen och ansiktet är i övrigt avslappnat. Jag menar att också denna bild konnoterar 

modefoto och stil. Denna bild har en aning mer lössläppthet och sexighet över sig med de bara 

fötterna, den öppna skjortan och den öppna munnen, men det snygga uttrycket är det samma 

och även denna bild är som sagt i svartvitt vilket konnoterar viss artistiskhet.  

 

4.6.2 Texten 

När det kommer till reportagets text är det väldigt jämnt fördelat mellan kategorierna, med en 

sida vardera till text om personligt respektive ytligt och cirka en och en halv sida till 

yrkesrelaterad text.  

 

När det gäller text om Musses yrkesliv innefattar den som i de tidigare reportagen en 

genomgång av hans karriär, men där de tidigare reportagen behandlat det personen är aktuell 

för är texten om Musse lite annorlunda. Detta verkar bero på att Musse inte är aktuell för 

något särskilt just nu. Detta gör att de olika delarna i hans karriär får en djupare fokusering 

istället. Det kommer följdfrågor på i stort sätt alla delar av Musses karriär. Jag har ett par 

exempel på detta:  

”Skådespelarensemblen i Sökarna innehåller en hel del galna namn. Vem var 

värst?  

– Allt var så jävla stökigt. Liam Norberg var väldigt tystlåten och tog allt på stort allvar. 

Thorsten Flink var konstig och oberäknelig, även om han inte var i lika dåligt skick 

som nu. Jonas Karlsson var väl egentligen den ende som påminde om en skådis över 

huvud taget. Daniel Fridell kunde typ ligga under ett bord och röka, och vi andra 

behövde bara komma ihåg replikerna. Det var en jävla soppa.” 

 

”I samma veva vann du SM i ju-jutsu – hur sjutton lyckades du med det?  

– Mitt första SM-guld 1993 var mest en slump. Jag jobbade också med Drömkåken och 

hade inte tränat under hela den perioden, så det var mest på chans jag drog till SM. Ju-

jutsu var en väldigt ung sport på den tiden och det var väl inte stenhård konkurrens” 
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Om tv-programmet Yippee Ki-Yay:  

”Vilket stunt var värst?  

– När vi skulle ta oss ur en sjunkande bil sa brandkåren att det finns människor som 

överlevt en timmes medvetslöshet på grund av kyla. Men grejen är ju att jag inte är så 

sugen på att bli medvetslös och svälja halva Söder Mälarstrand även om jag överlever. 

Man får uppriktigt panik när man inte hittar handtaget på bilen.” 

 

Även text under kategorin personligt skiljer sig från de andra reportagen. Texten är personlig 

då det diskuteras kring Musses syn på främst manlighet, men text kring den private Musse är i 

stort sätt obefintlig. Exempel på personlig text är: 

”Även om han jobbar med att flyga stridsplan och brottas då är Musse långt ifrån så 

dörrvaktsmacho som man gärna vill tro. Stereotypen om kampsportaren stämmer helt 

enkelt inte. Han tjattrar och analyserar. Han är Nile City-brandmannen personifierad. 

Han är mjuktuff.  

- Vadå, kändes det mjukt när vi brottades eller?  

Visserligen inte, men din personlighet osar varken grabbighet eller 

testosteronöverskott. – Du vet, de stora starka killarna är oftast supergulliga.” 

 

”Det finns ett begrepp – neograbb – som beskriver en kille som kramas, är 

vältränad och klär sig snyggt. Är det en manlig revolution på gång? 

– Och med neograbb menar du metrosexuell kille? Susan Faludi har skrivit att män 

börjar konkurrera på ett mer kvinnligt sätt, genom att bry sig mer, och jag tror att det 

ligger något i det. Det finns en väldigt stor generation killar som blivit uppfostrade av 

ensamstående mammor, och de är mycket mjukare än min generations killar. Jag är nog 

en tidig prototyp av neograbben eller milleniummannen, det vill säga män som blivit 

vuxna på 2000-talet.” 

 

Text under kategorin ytligt/yttre får i reportaget om Musse en hel sida vilket också skiljer sig 

från de andra reportagen. Musses olika stilar genom åren gås igenom grundligt och frågor 

kring produkter, frisyrer, underkläder, second hand-shopping och favoritplagg följer upp. Ett 

par exempel är: 
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”Musses stilresa är precis lika brokig som karriären. Den första stora inspirationskällan 

kom under högstadiet och hette Prince. Bruna Levi’s och en längtan efter 

persikofärgade kläder tillhörde samma period. 

- Fast den fanns tyvärr bara tjejtoppar i den färgen. 

Gymnasiet blev en revolt mot Prince. Den nya husguden stavades punk, och innebar 

såväl Ebba Grön och Köttgrottorna som skitfärgade stretchjeans och kängor – följt av 

en kostymrevolution.  

- Jag gjorde revolt mot olika musikstilar i stället för mot mina föräldrar.” 

 

”Använder du mycket hår- och hudvårdsprodukter? 

- Jag har inte hår på bröstet, så det slipper jag trixa med. Och brottning är som peeling, 

så jag behöver inte hålla på med en massa krämer heller. Men jag är väldigt petig med 

mitt utseende, allting är väldigt ospontant.”  

 

”Finns det något plagg du inte skulle våga ha på dig? 

- Jag köpte ett par gråmelerade tajts i somras som jag är tveksam till. Jag inspireras lätt 

av folk. Den här gången var det en snubbe i New York – förmodligen en homosexuell 

dansare – som bad sådana tajts, flipflops och t-shirt. Jag ville helt enkelt se lika 

avslappnad och skön ut, men det gick sådär.” 

 

4.6.3 Musse och dandyn 

Reportaget om Musse är på flera sätt annorlunda är de tidigare. Både ämnen relaterade till 

utseende, mode och stil samt ämnen relaterade till maskulinitet och dess förändring tar upp 

enormt stor del av texten. Musse talar om en förvirring bland unga män idag när det gäller 

könsidentitet vilket har likheter med dandyns uppkomst. Skillnaden är dock att i fråga om 

dandyn gällde förvirringen och det man förhölls sig mot den normativa maskuliniteten. I 

Musses diskussion framkommer snarare kvinnan och den starka kvinnligheten som det den 

nya mannen måste förhålla sig och skapa sig emot. Detta bär ju därför också likheter med 

uppkomsten av just den normativa maskulinitet som dandyn vill bryta emot.  

 

Den stora fokuseringen på mode och stilutveckling har starka kopplingar till dandyn särskilt 

med tanke på det sätt Musse verkar skapa sin stilidentitet om och om igen genom att anamma 

och konsumera en stil. Det är dock inte typiskt feminina ting han automatiskt anammar men 

han är å andra sidan inte rädd för att pröva det, vilket vi ser i exemplet med de gråmelerade 
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tajtsen. Samtidigt som denna text och en stor mängd bilder med mycket stark mode- och 

stilton över dem har en väldigt framträdande ton i reportaget så är yrkeslivet fortfarande 

framträdande och det som får mest plats ytmässigt av texterna. Den texten är också starkt 

fokuserad på typiskt machomanliga aktiviteter som kampsport och stuntricks.  

 

4.7 ”Daniel Craig” – Daniel Craig 

Reportaget om Daniel Craig består av totalt sex sidor, tre av dem är bilder och tre av dem är 

text.  

 

4.7.1 Bilderna 

Alla tre bilderna är svartvita helsidesbilder. På den första bilden ser vi Daniel från låren och 

uppåt. Han står upp och vi ser honom snett bakifrån. Han har kroppen aningen vriden mot 

betraktaren och tittar bakåt över axeln, men ned mot marken och möter inte betraktaren med 

blicken. Ansiktet är avslappnat men allvarligt. Munnen är stängd och blicken är fokuserad. 

Daniel är klädd i en svart lång rock och håret är kort klippt. Bakgrunden är otydlig och ser ut 

som en dimmig stadsbild. Bilden konnoterar den ensamma hjälten på väg, då Daniel är på väg 

från betraktaren, och hans kroppsspråk är avvisande men ändå avslappnat. Detta är en man 

som klarar sig på egen hand. Han är inte rädd för att vända oss ryggen och behöver inte ens 

möta vår blick innan han gör det, han har självförtroendet och är säker på att ingen kan röra 

honom. Samtidigt är det som många bilder tidigare en snygg och arrangerad bild. När den 

ensamma hjälten vandrar iväg mot solnedgången är det ofta efter kampens slut och han har 

ansträngt sig för att stå segrande till slut. Daniel är hel och ren och helt oberörd.  

 

På den andra bilden ser vi Daniel rakt framifrån. Han står framför en grå vägg med delar av 

gamla posters på. Han har ena handen i fickan och den andra armen längs sidan. Hans ansikte 

är avslappnat med blicken mycket fokuserad, rakt mot betraktaren och munnen aningen 

öppen. Han har svarta byxor, svart tröja med en vit eller ljust grå tröja under. Tröjärmarna är 

uppdragna till mitt på underarmarna. På armen som har handen i fickan bär Daniel ett 

exklusivt armbandsur. Bilden konnoterar modebild med det snygga och tillsammans med 

Daniels pose och uttryck och de snygga men enkla kläderna. Bildtexten avlöser 

modebildkonnotationen och ger oss konnotationen att detta är en bild för att beskriva 

personen på bilden, inte för att sälja något:  

”Daniel Craig – trivs bättre påklädd än i tajta badbyxor. Kanske lika bra, det.”  

 

 57



Dandyns återkomst? 

Den tredje och sista bilden har stora likheter med den andra bilden. Vi ser lika mycket av 

Daniel och bakgrunden är vitgrå. Daniel sitter dock ned, med ryggen mot väggen, på denna 

bild. Han har mörka byxor och en mörk kavajlik jacka över en ljusgrå t-shirt. Han bär samma 

exklusiva armbandsur på den vänstra handleden. Han sitter rak i ryggen och ansiktet är 

avslappnat men fokuserat, munnen är stängd och blicken är riktad mot betraktaren. Händerna 

vilar i knäet. Också denna bild konnoterar starkt modebild men likt den förra bilden finns en 

textruta som ger en avlösning och binder bilden till en mer personlig konnotation. Textrutan 

är en faktaruta om Daniel med namn, ålder, familj, filmer et cetera.  

 

4.7.2 Texten 

Av de tre sidorna med text består den första sidan till häften av reportagets ingress. Av de två 

och en halv sidor med reportagetext är cirka en sida text om Daniels karriär och Daniel som 

yrkesman. Många av frågorna, även de som hör till de andra två kategorierna är relaterade till 

den nya Bond-filmen som Daniel är aktuell för. I fråga om de yrkesmässiga delarna ligger 

stort fokus både på vad som sker med Bond i den nya filmen samt Daniels gestaltning av 

Bond och det mottagande det fått. Ett exempel är detta:  

”Hur känns det att gestalta en känsligare Bond?  

– Det är inte särskilt svårt att göra Bond till en känsligare kille än vad han har varit. 

Detta är en uppföljare, och sist krossades hans hjärta – konstigare än så är det inte. Det 

är klart att det har påverkat honom. Men vi har inte gjort ett karaktärsbaserat 

diskbänksdrama. Vi har gjort en Bondfilm. Vi har goda och intressanta figurer i 

knepiga situationer.” 

 

Som tidigare så går kategorierna emellanåt in i varandra. I det här reportaget gäller det alla tre 

kategorierna. När det gäller text om det yttre och ytliga rör det sig totalt sett om cirka en halv 

sida. Det är både mer utpräglad text om vad Daniel har på sig eller vilka märken på kostymer 

som används i den nya Bondfilmen, men också en uppblandning av yrkesmässig text och text 

om det yttre i diskussionen kring Daniel Craig som återupprättare av Bond som sexsymbol. 

Ett exempel på det förstnämnda är från reportagets absoluta början:  

”James Bond kommer gående med lugna steg – oklanderligt klädd i smoking och 

Church’s-skor”.  

 

Och från texten om Bond som sexsymbol i och med Daniels gestaltning är detta:  
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”I Casino Royal var det således inte Ursula Andress eller Halle Berry som poserade i 

badkläder – i stället var det Craig som tog sig an den klassiska Bondbrudscenen, klev 

upp ur havet i ett par snortajta badbyxor och visade paketet.”  

 

Mer personlig text om Daniel tar upp ungefär lika mycket som den yrkesrelaterade texten, det 

vill säga en sida. Dels är det som i de andra reportagen en bakgrund med Daniels uppväxt, 

detta övergår i hur hans karriär startade och gick från bartender till framgångsrik skådespelare 

och dels är det mer personligt om Daniels flickvän och dotter, ett exempel är:  

”Flickvännen i fråga, Satsuki Mitchell, klapprar otåligt runt i studion på sina 

designerklackar i väntar på att dra sig tillbaka med Craig. Medan resten av 

skådespelarna köar med filmteamet i mattältet avnjuter kärleksparet sina måltider 

avskilt i lyxigare omgivningar.”  

 

Reportaget innehåller också text om vad Daniel gillar privat:  

”Kör du en Aston Martin?  

- James Bond kör en Aston Martin, och det är mitt jobb. Själv bor jag i London och då 

behöver man ingen lyxbil.”  

 

Ett annat exempel:  

”Och jag antar att du är förtjust i Martinis?  

– Haha. Ja, om de är välblandade finns det inget bättre. Eftersom jag har jobbat med det 

är jag jävligt petig vad gäller drinkar – om Martinis är jag grym på!”  

 

4.7.3 Daniel och dandyn 

Reportaget om Daniel Craig är ett av dem som har starkast kopplingar till dandyns 

maskulinitet. Bilderna tar upp hälften av reportaget och är starkt präglade av stil- och 

modemedvetenhet, det är snyggt och det är skapat snyggt. Även i texten är klädsel, och det 

yttre starkt framkommande. Men samtidigt finns också här de tydliga motpolerna till dandyns 

ideal. Som tidigare är mycket av texten fokuserad på Daniels yrkesliv. Daniel är också mycket 

tydligt en machoman. Det skrivs om snabba bilar, kvinnor på stilettklackar och lyxiga drinkar. 

Lyxen och det dekadenta med stjärnans liv har naturligtvis kopplingar till dandyn, men att 

dyrkas av kvinnor världen över ligger långt ifrån vår 1800-tals dandy. Konceptet sexsymbol 

blir intressant i sammanhanget. Daniel beskrivs kliva in i en scen som tidigare varit exklusiv 

för kvinnorna i filmerna, även konceptet objekt har ju länge varit ett kvinnligt fenomen. I och 
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med detta tar han över något typiskt kvinnligt vilket var typiskt också för dandyn. Men sättet 

han gör det bryter mot dandyns maskulinitet. Då dandyn tog det kvinnliga till sig för att bryta 

mot det typiskt maskulina gör Daniel snarast det motsatta. Han kliver in i det kvinnliga 

territoriet men gör det väldigt tydligt som man, när han kliver upp ur havet med sina 

”snortajta badbyxor” och gör Bond till sexsymbol och männens man igen.  

 

4.8 Diskussion 

Vad är det då för bild av maskulinitet som representeras i King? Det som framkommer 

tydligast kring de här sju männen är fokusering på deras yrkesmässiga karriärer. Det 

framställs som något centralt och viktigt i den mansbild som representeras i King. Att vara 

framgångsrik karriärmässigt är ett typiskt drag från den hegemoniska maskuliniteten och är en 

viktig del i den traditionella mansrollen. Att så stor vikt läggs vid detta drag i dessa reportage 

kan till viss del ha att göra med att de är offentliga personer kända för sina olika prestationer, 

men detta ändrar inte att fokuseringen starkt ligger på de yrkesmässiga prestationerna och att 

det därmed förmedlar att detta är en viktig aspekt av att vara man.  

 

De övriga texterna i reportagen är relativt brokiga, utan en stark gemensam nämnare. Vad 

gäller text relaterad till personlighetsdrag och privata ämnen så finns den alltid med, men hur 

mycket utrymme den får och vad som behandlas varierar och verkar bero mycket på vad 

intervjuobjektet är villig att prata om. Ett ämne som alltid kommer upp eller som journalisten 

alltid försöker ta upp eller närma sig är partner och familj. I ett par av reportagen, nämns 

flickvännen eller frun kort, och i ett par andra ställs frågan men killarna undviker att besvara 

den. Musse Hasselvall är den enda där frågan inte kommer upp alls och David Beckham är det 

fall där frun får stor betydelse i reportaget.  

 

Det är mannen som är i fokus och det blir tydligt både i den stora plats mannen och hans 

karriär upptar, och i de aktiviteter som tas upp i form av snabba bilar, stunts och musik, samt i 

den osynliga kvinnan. Eftersom kvinnan knappt nämns så är det generellt inte någon negativ 

bild av henne som framkommer. Snarast så nämner de korta passagerna kvinnan som ett 

tillbehör. I reportage om Henrik Lundqvist får vi veta att han har flickvän och hus på 

Manhattan. Undantaget är dock David Beckham. Hans fru Victoria tillskrivs stor betydelse i 

skapandet av stilikonen David Beckham och hon är också med vid den presskonferens som 

journalisten i fråga deltar vid.  
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Reportaget om David Beckham avskiljer sig från de övriga då det är det enda som inte är 

baserat på en intervju. De övriga reportagen skiljer sig också åt mellan varandra och det 

verkar exempelvis som att de svenska stjärnorna är mer generösa med sin tid och öppenhet. 

David Beckham är ju också stilbildaren med stort S för Kings målgrupp och då det inte varit 

möjligt att får en intervju har fokuseringen lagts på skapandet av David som varumärke och 

ikon. Det är mycket intressant då jag menar att detta skapande av sig själv är centralt i vårt 

samhälle idag, och framför allt när det gäller offentliga personer som lever av att sälja sig 

själva till allmänheten. Man kan ju då hävda att Henrik Lundqvist skiljer sig från de övriga i 

fråga om detta, då han lever av sin sport, men faktum är att idrottsmän av naturliga skäl 

pensioneras tidigt och en alternativ karriär är något jag tror många idrottsmän tänker på tidigt 

idag. Och David Beckham är ju helt klart en förebild i fråga om detta. Men detta skapande av 

oss själva genom konsumtion är inte tydligt bara i reportaget om David. Vi har Musse 

Hasselvall som skapade sig själv om och om igen utifrån olika musikstilar. Eller Henrik 

Schyffert som nu har en äldre och mognare stil för att visa hans mognare jag. Eller Ola Salo 

som i första hand skapar sig i scensammanhang, men älskar att shoppa kläder för detta. 

Henrik Lundqvist konsumerar svenska märkeskostymer och blir omnämnd som den mest 

välklädda i laget. Daniel Craig är mannen som sörjer kostymerna som går i spillror under 

Bond-inspelningarna och Bruce Willis image som utifrån antihjälten John McClane är central 

i hur vi uppfattar honom. Att skapa oss själva, och vår stil genom konsumtion är inte bara 

centralt, det är något som aldrig ifrågasätts, det är naturligt.  

 

Något som bidrar till att förstärka denna naturlighet är bilderna i reportagen. I övervägande 

antal av reportagen har bilderna ett stort sidantal. Vid sidan av det stora antalet bilder i 

reportaget så är många av bilderna också helsidesbilder och som jag visat tidigare i min analys 

så är det största antalet bilder studiobilder som starkt konnoterar stil och mode. Framför allt i 

de första reportagen hittar vi också kollage med pressbilder och mer privata bilder som inte är 

tagna för detta sammanhang, men dessa verkar försvinna under de sista åren och de två 

senaste reportagen innehåller endast en halvsidesbild emellan dem, de övriga är alla 

helsidesbilder. Även om texterna i det stora hela domineras av en fokusering på det yrkes- och 

karriärmässiga så finns det i alla reportagen någon omnämning av stil och yttre egenskaper. 

Tillsammans med det som bilderna förmedlar och det omfång som bilderna faktiskt har så 

menar jag att vikten vid stiluttryck, tillsammans med vikten vid yrkesmässig succé, det mest 

framträdande i de här reportagen.  
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Denna fokusering på konsumtion och stilskapande har stora likheter med dandyns 

maskulinitet. Det är inte genomgående uppenbart att detta stilskapande sker genom att 

anamma typiskt kvinnliga attribut men den aspekten finns där också. Det starkaste exemplet 

skulle jag säga är Ola Salo och hans, framför allt yrkesmässiga, klädstil. Men även hos de 

andra finns flera exempel. Det som är tydligast är hud- och hårvård där vi ser en spännvidd 

från David Beckhams parfym-release till Musse Hasselvalls skönhetsknep. Men det som jag 

tycker blir som mest tydligt är att stil och det yttre ges en stor vikt och hur männen ifråga har 

uppnått sin stil och skönhet är inte ett ämne som ifrågasätt eller kan anses negativt. Och denna 

synpunkt så finns det starka kopplingar till dandyn och dandyismen. Jag uppfattar att det som 

förmedlas i dessa reportage är att det är möjligt att skapa sig själv genom alla attribut 

tillgängliga, även de kvinnliga.  

 

En viktig och intressant aspekt av detta är dock att detta bygger på en manlig heterosexuell 

norm. Dessa män, och metrosexualiteten i stort, bygger på en bas i den hegemoniska 

maskuliniteten och utifrån detta skapas den stil- och ytfixerade snygga mannen som kan bruka 

attribut från det feminina spektrumet. Detta blir tydligt även hos mina män i och med att lika 

stor vikt som läggs på det ytliga och snygga läggs på den framgångsrika karriären och de 

typiskt maskulina aktiviteterna. Att detta är starkt maskulina, heterosexuella, framgångsrika 

män ifrågasätts inte och detta utgör den bas som gör det möjligt för dessa män att införliva 

tidigare kvinnliga attribut i sin stil och den stilskapande processen. Färger, former och plagg 

som tidigare ansågs kvinnliga kan användas i större grad och framför allt processen att skapa 

sitt utseende är accepterat även för dessa män.  

 

Dessa mäns maskulinitet ligger nära den rådande västerländska hegemoniska maskuliniteten 

med dess nyckelkoncept som styrka, framgång och heterosexualitet. Just denna maskulinitet 

som dandyn en gång tog avstånd ifrån. Men kanske är det just av denna anledning dessa 

möjligheter kan införlivas i maskuliniteten på längre sikt. Den hegemoniska maskuliniteten är 

i ständig förändring, även om stegen ofta är små. För dessa drag hos dandyn är ju de som jag 

menar är starkt positiva. Möjligheten att röra sig över eller utanför de gränser som är 

uppdragna för manligt och kvinnligt är en positiv kraft.  

 

Men att utläsa dessa tendenser hos dessa män ställer också många frågor. Det är både positivt 

och problematiskt att det är män med en maskulinitet mycket nära den hegemoniska 

maskuliniteten som har denna möjlighet. Hur gäller detta för män i andra grupper? Vi kan se 
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en historia inom den homosexuella maskuliniteten där att applicera feminina attribut har 

inneburit en placering bland de underordnade maskuliniteterna. Har detta ändrats? Och hur 

gäller detta för kvinnor? Har kvinnan möjlighet att göra det samma, har de tillgång till alla 

kategorier av attribut eller är de likt på dandyns tid låsta endast till det kvinnliga? Om det 

finns möjligheter för alla människor att skapa sig själva utifrån vad som helst och hur de vill 

är detta definitivt ett stort framsteg ur jämställdhetsmässig synpunkt. Men om det visar sig 

vara så att dessa nya möjligheter endast gäller för män inom eller närliggande den 

hegemoniska maskuliniteten, vad innebär det då? Kan detta fortfarande sägas vara 

feministiska framsteg? Jag menar att det trots allt kan betraktas som ett framsteg. Att dessa 

män har denna möjlighet att uttrycka sig mer än tidigare är ett framsteg. Sedan är det 

naturligtvis av vikt att fortsätta studera hur andra mäns samt kvinnors möjligheter ser ut för att 

avgöra hur stora framsteg vi gör.   

 

Jag vill också diskutera ett reportage som jag tycker visade sig särskilt intressant, reportaget 

om Musse Hasselvall. En stor del av reportaget innehåller visserligen den klassiska 

fokuseringen kring karriär och framgång men jag menar att det också leder vidare i 

diskussionen kring maskulinitet på ett sätt som saknas helt i de andra reportagen. I reportaget 

läggs drygt en halv sida text på en diskussion kring manlighet och hur Musse ser på detta. 

Musse har både åsikter och insikter och framstår som både kunnig och engagerad i ämnet. 

Journalisten tar upp begreppet ”neograbb” till diskussion och Musse tolkar detta som en 

synonym till den metrosexuella mannen. Jag menar att reportaget om Musse snarare kan visa 

på en utveckling ur det metrosexuella mot något nytt. Möjligtvis det som här omtalas som 

neograbb eller milleniummannen. Musse definierar dem som män som blivit vuxna på 2000-

talet. Han menar vidare att gränserna mellan vad som är manligt och kvinnligt blir svagare 

och beskriver sig själv som typisk manlig i att han gärna är en klassisk gentleman och håller 

upp dörren, men samtidigt har han lätt för att analysera och babbla. Jag menar att detta 

införlivande av mer kvinnliga inre egenskaper samt intresset för maskulinitet, femininitet och 

jämställdhet inte är typiskt för den metrosexuella mannen.  

 

För David Beckham som är urtypen för den metrosexuella mannen ligger fokus på det yttre, 

att vara snygg och sälja sig själv som ett objekt, vilket allt är tidigare kvinnliga aspekter. För 

att lyckas med detta brukas en stor mängd krämer och produkter, vilket definitivt har varit en 

del av den kvinnliga rutinen, och i och med David blir det okej också för män. Men jag har 

aldrig, varken i det reportage jag analyserat här, eller i andra sammanhang hört David 
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intressera sig för eller engagera sig i könsfrågor eller frågor kring maskulinitet. Men om 

David är urtypen och en del av starten av dessa förändringar så är Musses diskussion kanske 

en del av svaret på varför det ser ut på det här viset. Musse säger:  

”Min generation är nog en försöksgeneration. Vi vet inte hur vi ska bete oss. Ska vi 

vara manliga och samtidigt mjuka, hårda och jämställda? Man kan få en uppläxning om 

man vill betala notan, men sedan ska man ändå ta henne med storm. I den äldre 

generationen var det tydligare gränser mellan manligt och kvinnligt – på många dåliga 

sätt, så klart, men övergången är ändå svår. Jag tror att många killar i min generation 

känner sig förvirrade.” 

 

Om David Beckham är urtypen för den metrosexuella mannen är Musse urtypen för 

mannen som kommer efter. Mannen som fortsätter på den metrosexuella mannens bana 

men också blivit uppfostrad med kvinnliga värden. Där den metrosexuella mannen stod 

stolt och njöt av det nya som män nu kunde göra, så är det mannen som står steget bakom 

som ifrågasätter vad detta innebär, som undrar hur man är man idag? Nya möjligheter har i 

alla tider lett till nya frågor. Musse ifrågasätter hur han ska ta en kvinna med storm när de 

klassiska maneren förkastas och kvinnliga värden introduceras. Jag menar att dessa frågor 

leder till en man som för sitt eget självbevarande blir intresserad i könsfrågor och 

maskulinitetsproblematik. Och detta kan bidra till stora framsteg för jämställdheten.  

 

Det är dock viktigt att inte glömma att männen som framkommer i King är medierade män. 

Även om reportagen bygger på intervjuer med riktiga män, så är det en medierad bild av 

dem som representeras och det bakomliggande syftet med allt som trycks i King är att sälja. 

Detta är viktigt att reflektera över av flera anledningar. Till exempel så är ju fallet 

annorlunda med dandyn. Dandyn var inte en medierad maskulinitet, även om han också 

framkom i litteraturen så var det i högsta grad frågan om ett levnadsideal. Det var verkliga 

män som tog avstånd från ett normativt ideal och skapade ett alternativt maskulinitetsideal 

som de levde sina liv i enighet med. Dandyismen hade aldrig kommersiella ändamål, även 

om kommersialismen var en central del i skapande processen. Dandyismen var ett livsideal 

med njutning och skönhet som mål.  

 

Så visst är det en väsentlig skillnad mellan en medierad maskulinitet och en levande 

maskulinitet. Men samtidigt går de hand i hand. Medierna visar oss vilka förväntningar det 

finns på oss som man eller kvinna samt vad som inte är förväntat. Och medierna gör detta 
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på bred front. Kings alla läsare nås av samma text och bilder och därmed samma budskap 

om vad som är viktigt att fokusera på som man idag. Och i och med det kommersiella 

bakomliggande syftet bör Kings redaktion ha som mål att denna bild sprids till fler och fler 

svenska män så att tidningen ska få fler och fler läsare. Detta kan också ha en inverkan på 

hur brytande mannen i King tillåts vara. En maskulinitet starkt brytande mot den normativa 

maskuliniteten som till exempel den kontroversiella dandyn skulle förmodligen få svårt att 

tilltala den stora massan och därmed göra det svårt att sälja tidningsnummer och 

prenumerationer. Detta var ju aldrig en fråga för verklighetens dandy. De behövde på intet 

sätt tona ned delar av sin maskulinitet för att tilltala fler män. Snarare så kan jag föreställa 

mig att det i den dekadensrörelsen låg ett värde i den lilla gruppens exklusivitet. I vart fall 

tvivlar jag på något allmänt intresse hos gruppen att sprida dandyismen till den stora 

massan.   

 

Att det medierade och det verkliga samtidigt är både en del av en helhet i ljuset av 

feminism och framåtskridande och det är också därför jag har gjort denna undersökning 

och menar att det är viktigt att analysera den maskulinitet som representeras i medierna. I 

förordet till Men, Masculinity and the Media skriver Michael S. Kemmel: 

”Masculinities are constructed through media representation, these esseys suggest; 

changing the definitions of manhood will require a serious confrontation with images of 

power as well as structural realities of power in social life.” (Craig 1992, s xii) 

 

Att konfrontera och diskutera bilden av maskulinitet som representeras i medierna 

tillsammans med att konfrontera och diskutera verklighetens maktstrukturer gällande kön 

och genus är vad som kan leda till förändring och framåtskridande mot ett mer jämställt 

samhälle. 

5. Slutsatser och sammanfattning  

Mitt syfte var att analysera den bild av maskulinitet som representeras i magasinet King. Jag 

vill förhålla Kings mansbild mot mansbilden av 1800-talets dandy och avslutningsvis vill jag 

utifrån min analys föra en diskussion kring Kings mansideal i förhållande till förändring och 

jämställdhet.  

Jag anser att det både finns likheter och skillnader när det gäller den maskulinitet som 

representeras i King och den maskulinitet som 1800-talets dandy stod för. De reportagen jag 
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analyserat kopplar i och med en stark fokusering på yrkesmässig karriär och framgång tydliga 

männen till den hegemoniska maskuliniteten. En maskulinitet som är den samma som 1800-

talets dandy skapade sig själv emot. Men reportagen har en lika stor fokusering på yttre 

egenskaper och stil vilket däremot är i linje med dandyn. Skapandet av sig själv genom 

konsumtion och åtkomsten av traditionellt kvinnliga attribut och aktiviteter förenar mannen i 

King med dandyn. Det starka avståndstagandet från den ”naturliga kvinnan” som var av stor 

vikt hos dandyn, finner jag dock inte hos mannen i King. Jag menar därför utifrån detta att 

även om mannen i King har sin bas i en normativ maskulinitet så finns det positiva 

framåtskridande drag. Det gäller särskilt reportaget om Musse Hasselvall som visar starka 

tendenser på ytterligare ett steg efter den metrosexuella mannen.  

Jag har besvarat mina frågeställningar på följande sätt: 

• Vilka värderingar kring maskulinitet representeras i text och bild i King?  

De värderingar som är starkast är att mannen ska vara yrkesmässigt framgångsrik samt 

uppvisa stil.  

 

• Hur förhåller sig framställningen av mannen i King till dandyns maskulinitet?  

De yrkesmässiga aspekterna skiljer sig från dandyns maskulinitet men de stilmässiga 

förenar dem.  

 

• Vad innebär detta förhållande för hur framåtskridande den nya man som representeras i 

King är? 

Utifrån detta kan den nya man som representeras i King sägas vara framåtskridande och 

öppna för fler möjligheter för många män idag. Dock så svarar inte min analys på vad 

detta innebär för alla män, samt för kvinnor.  

 

5.1 Uppslag till vidare forskning  

Vad som är mest intressant att gå vidare med ur mitt perspektiv är att undersöka vilka 

möjligheter mer marginaliserade maskuliniteter samt olika femininiteter har att utrycka sig 

genom att bruka attribut som tidigare ansetts knutna till ett specifikt kön.   
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