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Abstract 
Weekly lifestyle magazines constitute an important role for many young people these days. 

Their purpose is to inform and entertain a broad public within subjects such as fashion, 

friends, relationships, men and beauty. Frida and Veckorevyn are two big magazines that have 

a big influence on young women. One subject that frequently occurs is articles about men, 

written by women. This study focus on how (with which qualities and weaknesses) these 

women choose to subscribe men. The purpose with the study is also to investigate if there 

occurs any important differences between these two magazines. The study includes analysis 

methods such as cluster criticism, rhetoric analysis and narrative analysis. The theory of this 

study is based on Kenneth Burkes vision about terministic screens, combined with a 

constructivism and hermeneutics point of view. 

The results of the analysis showed that there are some differences between Frida and 

Veckorevyn and their way of describing men. Frida describes the men in a more static way, 

but with a mix of positive and negative qualities. Veckorevyn uses a more detailed and 

analysing way to describe the men. An interesting result was that the positive descriptions 

represented the majority of all the words that described the men, but the negativity still shined 

through. In the concluding part of the study I discuss these important results. 

 
Keywords: Frida, Veckorevyn, qualities, men, positive, negative.  
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1 Inledning 
 
”Det privilegium som mannen har och som märks ända från hans barndom, det är att hans 

kallelse som mänsklig varelse inte strider mot hans öde som man” (de Beauvoir, 2002: 791). 

I dagens samhälle får media alltmer utrymme för spridning av all typ av information. En 

genre inom media är de många tidsskrifter som utkommer cirka en gång i månaden. De finns 

med riktning mot olika målgrupper och intresseområden och den främsta inom alla dessa är 

tidningar riktade till kvinnor. 

Medierna har under lång tid förmedlat, implicit och explicit, rådande ideal för både män 

och kvinnor. Forskningen inom området har fokuserat både på de manliga och kvinnliga 

idealen med fokus inom olika ämnesområden. Dock är en övervägande andel av dessa 

undersökningar tillägnade kvinnors ideal, i synnerhet forskning om olika kvinnliga 

tidsskrifter. Detta fångade mitt intresse och kom således att leda in mig på mitt ämnesval för 

denna undersökning. Det finns texter i de olika tidsskrifterna som är skrivna av kvinnor men 

handlar om män. Därför finner jag det intressant att utföra en analys av olika kvinnliga 

tidningar för att se vilka egenskaper som tillskrivs männen. Vilka texter och vilket innehåll 

kan man finna i tidningarna? Hur väljer skribenten att skriva om mannen? Finns det någon 

enhetlig bild av mannen eller förändras den från nummer till nummer? Dessa frågor har jag 

funderat kring inför den här undersökningen, och jag har en uppfattning idag om att 

tidningarna i stor mån skriver negativt om männen. Dock är det endast en känsla jag har och 

inte sann fakta. Det, i kombination med de många undersökningar som tillägnas kvinnor, 

motiverar mig att genomföra den här undersökningen då den enligt mig skulle bidra till ett 

forskningsområde som ännu inte är helt utforskat. 

1.1 Syfte 
Det primära syftet med denna uppsats är att undersöka hur och på vilket sätt män framställs av 

kvinnliga skribenter i två utvalda kvinnliga tidsskrifter, samt försöka få fram vilka likheter 

och skillnader som finns mellan tidningarna. De utvalda tidningarna kommer att analyseras 

separat utifrån valda metoder. Därefter kommer en komparativ analysmetod att appliceras, för 

att på så vis få fram eventuella skillnader och likheter mellan de valda artefakterna. Med hjälp 

av retoriska och lingvistiska analysmetoder hoppas jag kunna ta reda på vilka egenskaper som 

de utvalda texterna tilldelar mannen.  

Att undersöka egenskaper kan liknas med att undersöka dygder, vilket motiverar mig att i 

diskussionsdelen även diskutera analysresultaten med utgångspunkt i dygdetiken. Det 
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kommer således att fungera som ett sekundärt syfte där fokus är att söka ta reda på vilka 

dygder och svagheter som tas upp i texterna och sedan försöka föra en diskussion kring hur 

och varför resultatet blev som det blev, och om det exempelvis går att antyda några 

differenser som har att göra med de olika åldersgrupper som de två valda tidningarna riktar 

sig till.  

1.2 Frågeställning 
För att kunna uppnå syftet med undersökningen har jag valt att använda en kvesitiv 

frågeställning. Den är således problematiserande till sin karaktär och svaret kommer ej att bli 

ja eller nej. Den fråga som kommer att ställas till materialet är: 

 
• På vilket sätt framställs männen och vilka typer av egenskaper tilldelas de i de utvalda 

kvinnliga tidsskrifterna? 

1.3 Om Frida och Veckorevyn 
Tidsskrifterna Frida och Veckorevyn kategoriseras som damtidningar inom rubriken 

populärpress, den kategori som har som syfte att underhålla och informera. (Petersson, 

Pettersson, 2000: 140). Frida är en tidning som skapades 1981 av Frida förlag AB:s Vd Ove 

Jerselius. Tidningen är Sveriges största tidning för unga tjejer i åldrarna 15-20 år och den 

utkommer en gång varannan vecka plus 2 specialnummer varje år (Frida 2011). Frida har som 

mål att upplysa, informera och inspirera tjejer inom områden som mode, skönhet, 

kändisskvaller, sex och relationsfrågor, hälsa och träning (Mediatool 2011). 

Tidningen Veckorevyn är en del av Bonnier Tidsskrifter och grundades 1935. Veckorevyn 

är Sveriges största forum för unga kvinnor och riktar sig till kvinnor i åldrarna 20-25 år. 

Tidningen utkommer en gång varannan vecka (Veckorevyn 2010). Veckorevyn var från början 

ett illustrerat auktualitetsmagasin som efter några år övergick till en ungdomlig variant av 

Vecko-Journalen. År 1978 omformades tidningen till en ren ungdomstidning med fokus på 

nöje, mode, musik och sex- och samlevnad. År 1989 definierades den målgrupp som står sig 

än idag (Nationalencyklopedin 2011). 

2 Bakgrund 
Inom områdena genus, makt, män och kvinnor samt jämställdhet finns mycket forskning som 

fokuserar på olika områden såsom feministisk forskning, jämställdhetsforskning, 

mansforskning, kvinnoforskning samt samlevnadsteori och socialpsykologi. Intressant för 

denna undersökning är att visa på de olika forskningsprojekt som rör sig inom samma 
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ämnesområde som denna undersökning. Mansforskningen är central för den här 

undersökningen. 

Inom medieforskning syns tydligt att majoriteten av studierna riktar sig till kvinnor, så 

även inom kvinnliga tidsskrifter. Detta kan ha sin förklaring i att det är kvinnor som är 

målgruppen och det är därför mycket av innehållet riktas till kvinnliga intressenter. Dock 

finns det en hel del som fokuserar kring män, men skrivet för kvinnor och av kvinnor.  

2.1 Genus 
Ett viktigt begrepp som frekvent förekommer inom jämställdhet-, kvinno- och mansforskning 

är genus. Eva Mark, fil. Dr. i teoretisk filosofi och verksam vid Göteborgs universitet, menar 

att genus syftar till att visa på skillnader mellan det biologiska könet och det konstruerade 

könet, det vill säga det som konstitueras inom det kulturella och det sociala (Mark, 2007: 38). 

Eva Gothlin, fil. Dr i idé och lärdomshistoria, har definierat en skillnad mellan det biologiska 

könet och begreppet genus enligt följande (Gothlin, 1999: 4):  

 

På en generell nivå kan man säga att begreppen sex/gender (biologiskt kön/genus) i 
kvinnoforskningssammanhang används för att begreppsliggöra i relation mellan könen, 
liksom mäns och kvinnors beteende, sysslor och vad som anses ´manligt´ och 
´kvinnligt´, inte är biologiskt givet utan socialt och kulturellt konstruerat.  
 

Inom genus talas det ofta om tolkning, varpå det hermeneutiska synsättet kan göra sig 

centralt. Don Kulick, professor i socialantropologi, beskriver genus som ett begrepp som 

baseras på tolkning. Det är inte de biologiska differenserna som är centrala, utan tolkningen 

av dessa skillnader (Kulick, 1987: 5). Inom genusforskningen är således det hermeneutiska 

tänkandet viktigt och utgör en stor del av de resultat som framkommer av diverse 

undersökningar. Eva Mark beskriver att genusforskning i många avseenden fungerar som en 

paraplyterm till flera underliggande könsteoretiska områden såsom; feministisk forskning, 

kvinnoforskning, mansforskning, queerforskning, jämställdhetsforskning samt 

sexualitetsforskning (Mark, 2007: 42).  

Det här arbetet rör sig inom mansforskningen och tillika det hermeneutiska synsättet, där 

tolkningen utgör en central del av analyserna. Detta kommer att förtydligas längre fram i 

texten. 

2.2 Jämställdhet och jämlikhet 
Jämställdhet och jämlikhet är två begrepp som gör sig centrala inom forskningsområdena män 

och kvinnor. Det finns flera olika definitioner, och en av de definitionerna kan hämtas från 
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Eva Mark (2007). Hon menar på att jämlikhet syftar till teorin att alla människor är lika värda 

och har samma rättigheter och skyldigheter.  

Begreppet jämställdhet inrättades i Sverige i samband med den lagstiftning mot 

könsdiskriminering som påbörjades i början av 1970-talet. Fokus kring jämställdhet mellan 

könen blev centralt och begreppet har även en tydlig förankring till politiken och ska fungera 

som en grundläggande norm i Sverige (Mark, 2007: 13-14).  

2.3 Fakta om dygdetik 
Det finns ett flertal definitioner av vad en dygd är. André Comte Sponville redogör begreppet 

i sin bok Liten avhandling om stora dygder (Sponville, 1998: 9). Han beskriver dygd som en 

sammankoppling mellan moral och förnuft och att innebörden av begreppet kan ses som en 

mänsklig förmåga att göra det goda (Ibid., 9). Dygderna är många och kan presenteras med 

vissa olikheter. Jag väljer att presentera de dygder som Sponville beskriver i sin redogörelse. 

Hans lista av består av totalt 18 olika dygder: artighet, trohet, klokhet, behärskning, mod, 

rättvisa, generositet, medkänsla, barmhärtighet, tacksamhet, ödmjukhet, enkelhet, tolerans, 

renhet, mildhet, ärlighet, humor och kärlek (Ibid., 5).  

Maria Wolrath Söderberg, högskoleadjunkt och verksam vid Södertörns högskola, redogör 

begreppen utifrån tolkningar av Aristoteles och Nussbaum, där hon tolkar Aristoteles 

definition av dygd som en växelverkan mellan karaktärsinställning och handling. Dock kan 

man inte vara dygdig utan endast handla dygdigt. Nussbaum ser dygd som ett engagemang 

och inte som en egenskap (Wolrath Söderberg, 2009: 70). Aristoteles menar att den 

intellektuella dygden förutsätter erfarenhet, medan den moraliska dygden uppstår genom vana 

(Aristoteles: 1998: 49). 

Resultaten som analyserna av Veckorevyns och Fridas framställning av mannen kommer 

att visa kan med fördel kopplas samman med dygdetiken, för att på så vis kunna skönja 

eventuella likheter och olikheter.  

3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som tar upp olika perspektiv på manligt och 

kvinnligt ideal. Vid min sökning av tidigare avhandlingar inom mitt valda ämne fick jag fram 

få som har behandlat ämnet manligt ideal utifrån en kvinnlig synvinkel. Det mesta inom 

forskningen kring veckotidningar fokuserar på det kvinnliga idealet. Det manliga perspektivet 

verkar således vara ett relativt outforskat område, just när det handlar om framställning av 

män i kvinnliga tidningar. Dock fann jag några tidigare forskningsobjekt som är intressanta att 
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ta del av eftersom de berör områden som medias framställning, kvinnligt ideal samt manliga 

egenskaper. 

3.1 Kvinnors ideal 
Det finns mycket forskning inom de kvinnliga idealen som de framställs i kvinnliga 

tidsskrifter. Karin Ekman är författare till boken Var så god – makt kön och media. I kapitlet 

”Tjejtidningar, en underskattad maktfaktor”, beskriver hon utifrån egna erfarenheter sitt 

förhållande till olika tjejtidningar. Hon kritiserar de kvinnliga magasinen Frida, Veckorevyn 

och Mitt livs novell och deras framställning av ämnen som sex, kamratskap, killar och 

självförtroende, och menar att det finns tydliga dubbla budskap och att de skriver för att verka 

verkliga (Ekman, 1998: 43-44.) Ekman tar även upp det manliga perspektivet (Ekman, 1998: 

45): 

Men det är inte bara den kvinnliga läsaren som drabbas, problematiken slår också 
tillbaka på de killar som tar upp en stor del av tidningarnas spaltutrymme. (…) Killar 
framställs som »de andra«, motsatsen till »oss«. Ena veckan »de avskyvärda«, den 
andra de »knepiga«, för att på nästa omslag fläkas ut som sexobjekt. Vad signalerar 
egentligen det?  

 

En viktig iakttagelse som Ekman påvisar är att dessa tjejtidningar har en makt att skapa 

attityder och att informera läsarna. Det kan på sikt skapa stora problem för läsarna eftersom 

de på grund av utbildning och ålder har minimala möjligheter att kritisera innehållet (Ibid., 

45). Ekmans diskussioner som förs i boken visar att det finns en tydlig åtskillnad mellan 

beskrivningen av tjejer och killar i media, ett resultat som gör sig intressant för mitt syfte med 

undersökningen. 

3.2 Om män och maskulinitet 
Vad är en man? Thomas Johansson, docent i sociologi, menar på att den frågan är 

utgångspunkten för mansforskningen och även ett startskott för det han kallar kris i 

manligheten, som dateras till 1970-talet (Johansson, m.fl., 1998: 8). Mansforskningen 

uppkom som en följd av den feministiska eran som var central under 1970-talet. Fler och fler 

började intressera sig för frågor som rörde mannen och hans egenskaper. Bo Nilsson, etnolog 

vid Umeås universitet, beskriver bland annat historiken kring mansforskningen i sin bok 

Maskulinitet: representation, ideologi och retorik. Han berättar att forskningen under 1970-

talet kännetecknades av teorin att manlighet är något säreget, där den vita, heterosexuella 

mannen utgjorde idealet. Som följd av detta upprättades två skilda forskningsområden inom 

könsrollerna, den manliga och den kvinnliga, vilket medförde en given uppdelning. Synen på 

kön kom att bli två fristående enheter (Nilsson, 1999: 14). Nilsson för även fram medie- och 
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kommunikationsprofessorn Andrew Tolsons mening om att det fanns ett ”manligt problem” 

som kunde liknas vid mannens könsidentitet och att detta ofta medförde negativa 

konsekvenser för mannen själv (Ibid., 14).  

Vid ett senare skede gjorde sig ämnen som klass, ras, etnicitet och sexualitet centrala som 

självklara egenskaper för konstruktionen av den ideala mannen. Maskuliniteter analyserades 

ofta som sociala och kulturella konstruktioner. Nilsson skriver om tidigare undersökningar 

som har visat att maskulinitet och dess innebörder har förändrats över tid, som exempel att det 

under 1800-talet var accepterat att ha fysisk närkontakt män emellan som ett tecken på 

vänskap, något som vid modernare tid ofta kopplades samman med homosexualitet (Ibid., 

15). 

Sociologen R. W Connells bok Masculinities utkom första gången 1995 och är förmodligen 

den första vetenskapliga boken som tog upp ämnet maskulinitet (Edlund, Erson, Milles, 2007: 

45). Connell beskriver maskulinitet utifrån en mängd olika aspekter. Han menar att idén om 

att maskulinitet är en internaliserad manlig könsroll som tillåts sociala förändringar. Connell 

beskriver att: “The idea that masculinity is the internalized male sex role allows for social 

change, and that was sometimes seen as role theory´s advantage over psychoanalysis.” 

(Connell, 2006: 23) 

Eftersom könsnormer är sociala fakta kan de också förändras genom sociala processer. 

Detta kan ske när instanser såsom familj, skolan eller massmedia, sprider nya förväntningar 

(Conell, 2006:23). Connell myntade även begreppet ´Hegemonic masculinity` (hegemonisk 

maskulinitet) och menar att det inte är den typ av maskulinitet som är konstant och alltid 

densamma, utan snarare en maskulinitet som ockuperar den hegemoniska positionen i ett 

givet mönster av könsrelationer, en position som alltid är konkurrensutsatt (Ibid., 76). Den 

hegemoniska maskuliniteten fungerar som den framträdande bilden av manlighet som florerar 

i olika typer av medier, vilket utgör den idealbild som många män på ett eller annat sätt måste 

förhålla sig till (Ekenstam m fl. 1998: 12). Synsättet om en hegemonisk maskulinitet är 

intressant för syftet med den här undersökningen, då just den framträdande bilden av mannen 

i media, i form av artiklar, kommer att utgöra analysens material. 

Bo Nilsson har genomfört olika undersökningar och nedslag i 1900-talets Sverige för att 

undersöka maskulinitet, vilket resulterade i avhandlingen Maskulinitet: representation, 

ideologi och retorik. Han undersöker frågor som rör mannens betydelse i skriftliga och 

muntliga framställningar, vilka retoriska strategier som gör att framställningen av mannen 

ibland framställs som naturlig och ibland inte, samt frågor som rör den manliga kroppen och 

dess identitet och ideal (Nilsson, 1999: 21). Undersökningen berör olika områden inom 
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maskulinitetskonstruktion såsom scoutrörelsens retoriska maskulinitet, maskulinitet och 

sexualitet med koppling till juridiska och rättspsykiatriska processer samt maskulinitet och 

identitet.  

3.3 Om svenska män 
Lars Jalmert är mansforskare och fick år 1983 i uppdrag av statsmakten Sverige att kartlägga 

männens roll i jämställdhetsarbete, vilket resulterade i rapporten Om svenska män. Kort 

därefter lät jämställdhetsministern tillsätta en arbetsgrupp som tillsammans med Jalmert hade 

till syfte att sprida detta material och även förtydliga det. Det resulterade i boken Den svenske 

mannen. Materialet består av källor som litteratur, enkätundersökningar och intervjuer. 

Jalmert menar att samhället domineras av män och det är deras verksamheter som styrt 

kvinnornas. Trots detta, ser han en brist i undersökningar som kretsar kring mannens liv och 

att vi på grund av detta vet alldeles för lite om män (Jalmert, 1984: 10). En aspekt av mannen 

som tas upp är att pojkar redan från födseln påverkas olika av andra personer. Talesättet ”Bra 

karl reder sig själv” menar Jalmert, trots förändringar i samhället, fortfarande fungerar som en 

beskrivning av hur män bör vara (Ibid., 11). Jalmerts beskrivning av den svenska mannen blir 

en intressant utgångspunkt för denna studies resultat av de manliga egenskaperna som 

framkommer i Frida och Veckorevyn.  

3.4 Den sjuke mannen 
Stina Backman (verksam lektor vid Linköpings Universitet) har i sin avhandling Den sjuke 

mannen undersökt hur mannens ohälsa framställts i olika medier. Backman har med hjälp av 

olika populärkulturella medier analyserat olika föreställningar om den manliga ohälsan och 

maskulinitet. Materialet för undersökningen består av reklam, veckotidningar och 

kriminalromaner, med fokus på att undersöka de manliga idealen. Backmans studie visar hur 

ämnet ohälsa ifrågasätter och förstärker den konventionella maskuliniteten på olika sätt i det 

valda materialet. Utgångspunkten i avhandlingen är teorin att genus är en kulturell 

konstruktion. Att vara feminin eller maskulin är inte något som per automatik följer med det 

biologiska könet (Backman, 2005: 13). Avhandlingen fungerar som en diskussion och 

redovisning av manliga framställningssätt såsom olika typer av mediala bilder och skrifter. 

Backman visar att mannen ofta framställs som svag i förekomst med sjukdom och att detta 

många gånger speglas och överdrivs i media. Den typiske mannen pendlar mellan det svagare 

könet och etableringen av en ny manlighet, där kapitlet om den sargade hjälten gör sig central. 

Backman beskriver den nya, moderna mannen genom att diskutera karaktären Kurt 

Wallander. Han utgör huvudpersonen i Henning Mankells böcker, som även har filmatiserats. 
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Hon låter Kurt Wallander statuera som exempel för den nya manligheten. En man som å ena 

sidan visar på självömkan och ohälsa, men som å andra sidan resulterar i en karaktär som får 

symbolisera egenskaper som empati och intuition. Den nya mannen feminiseras och blandas 

med såväl emotionella egenskaper som de föråldrade maskulinitetsschablonerna (Ibid., 16). 

3.5 Tilltalande bilder 
År 2001 lade Anja Hirdman fram sin avhandling Tilltalande bilder – genus, sexualitet och 

publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt. Syftet med undersökningen var att få fram hur 

kvinnor och män framställs i de två valda tidningarna under 60- och 70-talet samt år 1995, 

och sedan genomföra en jämförelse mellan de två tidsepokerna. Hirdman analyserar allt 

material i de 377 utvalda tidningarna för att få fram en helhetsideologi (Hirdman, 2001: 22). 

Resultatet visar på intressanta stereotypiska framställningar och kontraster mellan män och 

kvinnor. En viktig aspekt som tas upp är att sexualiteten utgör en viktig del i de båda 

tidningarna och resultatet visar att det är den kvinnliga kroppen som får symbolisera just 

sexualitet och erotik (Ibid., 242-243). Det framkom att Fib aktuellt syftar till att väcka den 

manliga publikens egen-lust, medan i Veckorevyn ska den kvinnliga publiken vara lust-

väckande. Bilderna visar på viktiga skillnader mellan den manliga och kvinnliga publiken, där 

männen ska lockas av kvinnornas blickar som utlovar tillfredsställelse, medan den kvinnliga 

publiken ska lockas av kvinnornas inbjudande och instruerande spegelseende. (Ibid., 279). 

Hirdman får fram att en av de största skillnaderna genom åren är att blicken får en allt starkare 

genomslagskraft när det kommer till att konstruera ett syfte och att adressera läsarna. (Ibid., 

299). 

3.6 Massmediernas enfaldiga typer 
Maria Edström och Maria Jacobson har undersökt mediebruset kring män och kvinnor under 

en dag, den 17 mars 1994. Syftet var att undersöka var och hur män och kvinnor förekom i 

mediebruset. Huvudresultaten visade att männen förekom i fler sammanhang än kvinnorna, 

och hälften av alla ämnen handlade om personliga behov (Edström & Jacobson, 1994: 

abstract). Intressant är att de beskriver medierna som aktiva användare av stereotyper och 

förenklingar vid beskrivning av människor. De tar fasta på Håkan Hvidfelts definition att en 

stereotyp är en starkt förenklad bild av exempelvis en person, och som införlivats i ett stort 

antal människor (Edström & Jacobson, 1994: 9). 
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4 Metod och teori 
De valda metoderna för denna undersökning är grundade på att följa syftet, besvara 

frågeställningen och följa de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

undersökningen. Analysmetoderna som kommer att användas är retorisk analys och 

lingvistisk analys. Den lingvistiska metoden utgörs av en klusteranalys, som sedan kommer 

att mynna ut i en ethosanalys, där fokus är att kategorisera de olika egenskaperna som kom 

fram. Därefter kommer en berättelseanalys appliceras på materialet. Berättelseanalysen kan 

med fördel kombineras med en komparativ analys där syftet är att titta på likheter och 

skillnader, (Hellspong, 2001: 176), samt en klusteranalys och ethosanalys då dess resultat kan 

kopplas samman med det som berättelseanalysen får fram. Resultatet av analyserna kommer 

att avslutas med en komparativ analysmetod, där likheter och skillnader görs centrala.  

 De teorier som kommer att ligga till grund för undersökningen är Kenneth Burkes teori om 

terministic screens och klusteranalysen, kombinerat med ett konstruktivistiskt och 

hermeneutiskt betraktelsesätt.  

4.1 Kenneth Burke och terministic screens 
Sonja K. Foss, professor i kommunikation vid Colorados universitet redogör i Rhetorical 

Criticism om litteraturteoretikern Kenneth Burkes teorier. Han formulerade en teori om 

förhållandet mellan retoriken och artefakter, terministic screens. De termer som vi använder 

och väljer ut för att beskriva världen, konstituerar en fasad som riktar uppmärksamheten till 

bestämda aspekter av verkligheten, mer än andra. Vår bestämda vokabulär konstituerar en 

reflektion, selektion och en styrning av verkligheten (Foss, 2004: 71). Av detta har Burke tagit 

fram en metod som kommer att fungera som utgångspunkt i denna undersökning, 

klusteranalysen. Metoden syftar till att undersöka vilka ord som fungerar som nyckeltermer i 

en artefakt, och utifrån dessa sedan ta reda på vilka ord som klustrar runt artefakten. Burke 

beskriver denna analys (Ibid., 72): 

 

Now, the work of every writer [rhetor] contains a set of implicit equations. He uses 
`associational clusters.´ And you may, by examining his work, find `what goes with 
what´ in these clusters – what kinds of acts and images and personalities and situations 
go with his notions of heroism, villainy, consolation, despair, etc.  

 

Burke har en teori om att det finns lika många terministic screens som det finns människor. 

Det finns med största sannolikhet ingen som har identiska ”personliga ekvationer” (Ibid., 71).  

Johanna Ledin och Ulla Moberg (2010: 153) beskriver en liknande syn på textproduktion och 

verklighetens avspegling. De menar att en text består av olika tecken som ingår i ett system, 
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vilket i sin tur sedan skapar en viss mening. Dock är texten en representation av verkligheten 

och aldrig en direkt avspegling. En text grundar sig i skribentens aktiva val att vilja framställa 

världen i språklig form, och på så vis även aktivt ta ställning och välja att framhäva vissa 

påståenden framför andra. Den som sedan läser texten skapar sin uppfattning utifrån tidigare 

erfarenheter. Ledin och Mobergs synsätt i kombination med Burkes teori är centralt för den 

här studien och kommer således att fungera som grund. Den valda teorin motiverar mitt val av 

material och metoder, och jag tror att resultaten kommer att gå i linje med den frågeställning 

som jag söker få svar på.  

4.2 Konstruktivism och hermeneutik 
En konstruktivistisk inriktning innebär en syn på språk och verklighet som två skilda saker, 

där texten fungerar som representation av verkligheten, inte en exakt avbildning (Bergström, 

Boréus, 2005: 22). Jag kommer att använda detta synsätt i kombination med ett hermeneutiskt 

synsätt som ett raster över analysresultaten. Det som framkommer i analyserna kommer att 

diskuteras utifrån tanken att det som står om männen inte är den totala verkligheten, utan 

avsändarnas (i denna studie, Veckorevyn och Frida och de kvinnliga skribenterna) försök till 

att skapa en viss bild.  

4.3 Lingvistisk metod - klusteranalys 
Sonja K. Foss menar att klusteranalysen syftar till att skapa insikter i och bakomliggande 

meningar med de valda nyckeltermerna och orden runtomkring de, för att på så vis få fram en 

världsuppfattning som inte annars framkommer vid en första läsning av artefakten (Foss, 

2004: 72). De kluster som framkommer är såldes inte någonting som skribenten alltid är 

medveten om. John Fiske beskriver klusteranalysen som en statistisk metod som syftar till att 

identifiera betydande mönster i en text. (Fiske: 1990: 206). Skribenten kan ha perfekta 

egenskaper för skrivandet och förmågan att plocka fram språkliga bilder som placerar texten i 

en bestämd stämning, men denne kan aldrig vara totalt medveten om de inbördes förhållanden 

bland alla dessa ”ekvationer” (Foss, 2004: 72). 

Att utföra en klusteranalys innebär en fyra-stegs-modell, där de två första stegen ligger till 

grund för själva analysprocessen. Det första steget är att välja en artefakt som ska analyseras. 

Nästkommande steg är att analysera artefakten utifrån tre steg; identifiera nyckeltermerna, 

fastställa de termer som klustrar kring de valda nyckeltermerna samt finna en förklaring till 

artefakten varför innehållet förhåller sig på ett visst sätt. De två följande stegen innebär en 

formulering av forskningsfrågor samt sammanfatta allt i en avslutande diskussion. (Ibid., 72-

75).  Dessa två steg kommer i min undersökning att fungera som avslutande delar efter att alla 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 15 

analyser är genomförda. Vid sammanfattning av klusteranalysens resultat av samtliga texter 

från de två tidningarna kommer även de eventuella skillnaderna och likheterna att kunna 

skönjas.  

4.4 Retorisk analysmetod - Ethosanalys  
Resultatet av den lingvistiska analysen kommer visa vilka värdeord och egenskaper som är 

centrala i artefakterna. Dessa kommer att sammanställas och mynna ut i en analys av männens 

ethos. Analysen avser att få fram vilket ethos som männen har utifrån kvinnornas perspektiv, 

baserat på de värdeord som framkom från analysen. Analysmetoden är inte någon etablerad 

metod som innehar en specifik mall som går att följa steg för steg. Det som kommer att 

undersökas är det Jens Kjeldsen, försteamanuens vid Institutet för informations- och 

medievetenskap vid universitetet i Bergen, beskriver som objektivt ethos, vilket avser den 

skildring av människors karaktärsdrag genom olika beskrivningar. Ett objektivt ethos är en 

motsats till den subjektiva (Kjeldsen, 2008: 123). De positiva och negativa värdeorden som 

klusteranalysen kommer att få fram, kan användas för att analysera vilken roll avsändaren 

föreskriver männen (Hellspong: 2001: 102). Orden kommer att delas in i tre kategorier: 

egenskap som personlighet, egenskap i form av handling samt övrigt. De ord som inte syftar 

till egenskaper i form av mannens personlighet eller mannens aktiva handlingar, kommer att 

placeras under kategorin ”övrigt”. Dessa ord visar på de övriga ämnen som tas upp i texterna. 

Resultatet av ethosanalysen kan sättas ihop med klusteranalysens resultat, som då kan säga 

något om frågan hur och vilka egenskaper som framkommer. 

4.5 Berättelseanalys 
En berättelseanalys ger svar på hur en text väljer att skildra ett skeende med handlande 

personer. Av berättelseanalysens olika delar har jag valt att titta på de personer som det 

berättas om, i detta fall männen. Fokus kommer att kretsa kring hur männen karaktäriseras 

och vilka roller de tilldelas. Jag kommer använda mig av ett urval av de frågor som professor 

Lennart Hellspong använder i sin beskrivning av berättelseanalysen i Metoder för 

brukstextsanalys (2001). De frågor som jag kommer att ställa till materialet är: 

 

• Hur introduceras de?  

• Kan de (männen) grupperas i mönster som hjälte, medhjälpare, motståndare eller 

liknande?  

• Genomgår personen någon utveckling? 

• Skildras personerna sympatiskt eller osympatiskt? 
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• Lockas vi som läsare att känna empati med någon av berättelsens personer, eller har vi 

distans till dem? (Hellspong, 2001: 173). 

• Vilken är författarens synvinkel? (Hellspong, 2001: 174). 

• Är det någon person i berättelsen som dominerar eller finns det en balans? (Hellspong, 

2001: 175). 

• Hur skildras personerna som karaktärer (Hellspong, 2001: 173-175)? 

 
Frågorna är valda utifrån undersökningens syfte och material. Med berättelseanalysen hoppas 

jag kunna få svar på frågeställningen om hur och på vilket sätt tidningarna väljer att framställa 

mannen.  

4.6 Komparativ metod 
Som avslutning kommer en komparativ metod att utföras på det sammanställda resultatet på 

de båda artefakterna. En komparativ undersökning kan visa på intressanta likheter och 

skillnader i analysresultaten. Metoden underlättar upptäckten av eventuella differenser då 

analysresultat ställs i kontrast till varandra (Ekström, Larsson: 2010: 45). Den komparativa 

metoden ligger till grund för syftet att undersöka om tidningarnas framställning gällande män 

skiljer sig åt och om den tänkta målgruppen kan ha någon påverkan. Lennart Hellspong 

förklarar den komparativa metoden som ett hjälpmedel till att tydligare söka se olika särdrag i 

texterna (Hellspong: 2001: 78). Den komparativa metoden kommer fungera som en 

kompletterande avslutning på de övriga analysmetoderna för att på så vis sätta resultatet i ett 

sammanhang. Den kommer således inte falla under en egen rubrik, utan kommer istället att 

inkluderas i resultatdelen. 

5 Material 
Det material som ligger till grund för undersökningen består av utvalda texter hämtade från de 

två kvinnliga tidsskrifterna Frida och Veckorevyn. Materialet består av fyra texter från varje 

tidning. Tidningarna är alla från år 2010.  

5.1 Valda artefakter 
Totalt är det åtta olika texter som utgör materialet. Texterna namnges efter den tidning och det 

nummer texten publicerades i (till exempel F6 = Frida nummer sex). De olika texterna är F6, 

F15, F18, F19, V14, V24.1, V24.21 och V25. Ord som syftar till samma innebörd eller 

                                                
1 Från Veckorevyn nummer 24 har två texter hämtats, varpå de benämns som V24.1 och V24.2. Se bilaga. 
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innehar olika böjningsform har placerats under samma nyckelordskategori. Sammansatt ord 

räknas som ett (1) ord. Samma ord som förekommer mer än en gång räknas efter dess antal. 

5.1.1 Frida 
Från Frida kommer fyra texter analyseras. Texterna är hämtade från nummer 6, 15, 18 och 19 

år 2010. Rubrikerna från de valda texterna är: 

 

Frida 2010: 06 ”Så fångar du drömkillen” ”Tyd hans händer”. 

Frida 2010: 15 ”Så vet du om han är otrogen!”. 

Frida 2010: 18 ”10 (idiotsäkra) tecken på att han är kär i dig”. 

Frida 2010: 19 ”Lär dig tyda varningssignalerna!”. 

5.1.2 Veckorevyn 
Från Veckorevyn kommer fyra texter analyseras. De är hämtade från nummer 14, 24 och 25 

från 2010 (två texter är hämtade från nummer 24). Rubrikerna från de valda texterna är: 

 

Veckorevyn 2010: 14 ”Har vi inte kommit längre än såhär?”. 

Veckorevyn 2010: 24.1 ”Så hanterar du hans bagage!” ”Du ska inte behöva bära hans 

ryggsäck!”. 

Veckorevyn 2010: 24.2 ”Ska det vara så jävla svårt att behandla alla lika?”. 

Veckorevyn 2010: 25 ”Har han kommit över sitt ex?”. 

6 Urval och avgränsning 
Texterna är valda utifrån innehåll och form, där likheten var viktig för att skapa en 

representativ grund för undersökningen. Alla utvalda texter är hämtade från tidningar som 

publicerades år 2010. Urvalet med detta årtal grundar sig på mitt val att få fram ett resultat 

som är aktuellt idag. Syftet med undersökning är ej att utföra en diakronisk granskning. De 

två tidskrifterna är valda med motiveringen att de riktar sig till två olika åldersgrupper, vilket 

ligger till grund för ett av syftena med undersökningen; att jämföra innehållet och koppla 

resultatet samman med diverse tidning. 

De utvalda texterna är olika långa och alla texter är skrivna av kvinnor och innehåller 

beskrivningar om män i största allmänhet, ej specifika personer från verkligheten såsom 

celebriteter. Bilderna kommer ej att analyseras och utgör inte en del av analysmaterialet. 

Rubrikerna ingår i analysmaterialet. Materialets omfång har valts dels med syftet att utföra en 
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kvalitativ studie, och dels med hänsyn till den tidsram som undersökningen har behövt 

förhålla sig till. 

Analyserna kommer att utföras utifrån valda analysmetoder och valda teoretiska 

förhållningssätt. Det hermeneutiska synsättet är centralt vilket medför att resultatet kommer 

att tolkas och diskuteras. Jag är medveten om att min tolkning av analyserna, resultatet samt 

materialets omfång kan påverka resultatets giltighet, då andra metoder och teorier skulle 

kunna visa på vissa skillnader i resultat och därmed även i diskussionen. En kritik till det 

valda materialet och därmed innehållet i texterna, kan vara att det är författarnas åsikt som 

framkommer och ej tidningens. För att bemöta detta, har jag dels valt att ta med texter skrivna 

av flera författare för att på så vis skapa en bredd, och dels valt att se dessa författare som 

representanter för tidningen. Alla urval för denna undersökning har skett med avsikt att uppnå 

syftet och ge svar på frågeställningen. 

7 Analys 

7.1 Klusteranalys 
En till fyra huvudteman tas ut från respektive text. Huvudorden väljs utifrån frekvent eller 

intensitet förekomst. Utifrån de valda huvudteman kommer de klustrande orden presenteras, 

där de negativa värdeorden markeras med kursivering och de positiva utan kursivering. De 

positiva och negativa värdeorden från varje tidning kommer att sammanställas procentuellt i 

varsin tabell samt en gemensam.  

7.1.1 Klusteranalys Frida 
F6 

Valt nyckelord: Han. 

Totalt antal klustrande ord: 33. Negativa: 14. Positiva: 19. 

Han (frekvent): tyd, svaret, oberäknelig, älskar, viska, egentligen menar, lojal, babbla själv, 

fullt upp, aldrig tråkigt, överraskningar, uttråkad, nya utmaningar, otur, ny flickvän, god 

lyssnare, sällan ljuger, aldrig glömma, ställer upp, känslosam, starka känslor, jobbigt, blyg, 

svårt (visa känslor), snygging, värna om, tillbakadragen, explodera, raseriutbrott, brister, 

kräver, självupptagna, roliga. 

 

F15 

Valda nyckelord: Otrogen, han/honom och du/dig. 

Totalt antal klustrande ord: 67. Negativa: 37. Positiva: 30. 
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Otrogen (frekvent): Avslöja, han, partner, svårt, smärtsamt, skär, kniv i hjärtat, (inte) 

ovanligt, smygskriver, byter musikstil, kändisar, otrogna, otrohet, förlåtas, reagera.  

Han/honom (frekvent): Otrogen, döljer, hemligheter, otrogen, smygskriver, vägrar berätta, 

tror, (utan) anledning, killkvällar, överdrivet gullig, dåligt, humöret, labilt, brusa upp, minsta 

lilla, ovanligt tyst, hemligheter, slut, ställer frågor, kompis, uppmärksamhet, behov, 

komplimanger, slutar (ge), komplimanger, ändras, hemliga flickvän, minnesluckor, festade, 

polare, otrohet, förlåtas, otrogen, reagera. 

Du/dig (frekvent): tecken, leta efter, tips, fel, din partner, påståenden, inbillning, oro, 

farhågor, slår in, bedragen, (aldrig) ta skit, värd, vara på vakt, upptäcker, inte ser, reagera, 

otrogen. 

 

F18 

Valt nyckelord: Han, kär och tecken.  

Totalt antal klustrande ord: 61. Negativa: 5 Positiva: 56 

Han (frekvent): idiotsäkra, tecken, finns alltid, kär, gubben i lådan, tycker om, vill vara, 

tycker, ett gott tecken, världens roligaste, ser dig, diskretare, vill vara, säger, ger, tycker, 

komplimanger, frågar, frågar, litar på, tycker, respekterar, värdesätter, bra tecken, bjuder, 

bjuder, tycker om, vill ha, ser, spontanbesök, ger, gillar, vill träffa, svartsjuk, beter sig 

annorlunda, tillknäppt, sur, (inte) gillar, vill ha, inte gillar, pratar, gott tecken, prata extra 

mycket, garvar, ser dig. 

Kär (intensivt): han, idiotsäkra, tecken, världens roligaste, egna ögon. 

Tecken (intensivt): han, kär, garvar, gott tecken, världens roligaste, respekterar, värdesätter, 

bra tecken, tycker om, gott tecken, prata extra mycket. 

 

F19 

Valt nyckelord: Han, kille och hans kompisar. 

Totalt antal klustrande ord: 39. Negativa: 20. Positiva: 19.  

Han2 (frekvent): kär, tydligt, känslor, olika, visar känslor, flörtar, skiter i, (inte) mycket att 

ha, kompisar, längre förhållande, singel, första kärlek, kärleksliv, många tjejer, 

varningslampa, tröttnar, risk, byta ut, hård, (inte) gullig, (inte) snällaste, behandlar 

annorlunda. 

Kille (intensitet): känner, freaks, osäkra, romantiska, sårbara. 

                                                
2 ”Blivande pojkvän” förekommer i texten. Ordet har inkluderats i kategorin ”han” då båda orden syftar till 
samma person. 
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Hans kompisar (frekvent): Flört, ligister, storrökare, kompisar, otrevliga typer, risken, 

(inte) snällaste, se upp!, osäkra, romantiska, sårbara. 

7.1.2 Klusteranalys Veckorevyn 
V14 

Valt nyckelord: Tonårstjejer/tjejer och tonårskillar/killar.  

Totalt antal klustrande ord: 28. Negativa: 13 Positiva: 15. 

Tonårstjejer/tjejer (intensitet): fantastiska, gäng, glad, sprallig, ledsen blick, chock, manligt, 

kvinnligt, hora, lögner, tafsade (inte), kontrollera (inte), (inte) hora, berättade, instinktivt, gav 

örfil. 

Tonårskillar/killar (intensitet): tafsar, höhöhö:ar, brudarna, grupp, inte kan kontrollera, 

eggade, kan kontrollera, lika som tjejer, tafsade, skyller inte (på killarna), synd om, inga 

vuxna som guidar. 

 

V24.2 

Valt nyckelord: Tjejer och killar.  

Totalt antal klustrande ord: 32. Negativa: 10 Positiva: 22. 

Killar: (inte) likhetstecken, inte (mens), (inte) flytningar, (inte) föda, behandlas olika, får, ta 

plats, rebelliskt, får bestämma, villkor, snygga, poppis, tror sig, snygghet, coolhet, (aldrig) 

prata med, orättvis. 

Tjejer: (inte) likhetstecken, mens, flytningar, föda, kokade inuti, behandlas olika, 

okontrollerat, tycker, snygghet, coolhet, (inte bara) orättvisa, vuxna, goda intentioner, våga 

stå för, orättvis.  

 

V24.1 

Valt nyckelord: Jag, killar/män/hans, bagage/ryggsäck och människa.  

Totalt antal klustrande ord: 55. Negativa: 22.  Positiva: 33. 

Jag (frekvent): Bagage-killar, killar, svin, klok, inte borde, döma, pratade om, (inte) varit 

ängel, bra människa, står fast vid, (inte vara) naiva, lärt (mig), förhållande, två människor, 

skitsvårt. 

Killar/Män/hans (frekvent): bakgrunden, spökar, förflutna, jobbigt ex, player, hjälp, legat 

runt, problem, pengar, bagage, bagage, (inte) behöva bära, svin, barn, avkall, förhållande, 

kriminella livet, svinjobbigt ex, övervikten, totala lycka, ryggsäck, blytung, tillsammans, snäll, 

kärleken. 
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Bagage/Ryggsäck (frekvent): hanterar, (inte) bära, du, ”bra personer”, idioter, blytung, orka, 

tillsammans, övervikten. 

Människa (intensitet): Vilja, bra människa, förhållande, skitsvårt, ”bra” personer. 

V25 

Valt nyckelord: Han.  

Totalt antal ord: 101. Positiva: 66. Negativa: 35.  

Han (frekvent): Orosmoln, inte vill, egentligen känner, känslor, varning, misstänksam, 

förklara, giltig anledning, (inte) drömma, sårande, 1 gång, säger fel, EN gång, myser, risken, 

tankar, varningsklocka, regelbundet (negativt), det sårar, kommit över, säger fel, oskyldigt, 

van, automatiskt, vanligt, kontakten, intensiv, orosflaggan, få ett slut, uppenbarligen, 

bestämma sig, vill ha, säga ifrån, elakt, förklara, be, försöker, smyga, (inte) bra, smyga, har 

kontakt, försöker, avklarat, diskret, tolkas, smygande, aldrig okej, jämför, sex, intima, luktar 

exkänslor, ärliga, jämför regelbundet, oroväckande, framställer, förklara tydligt, råkar, (inte) 

farligt, osmidig, tankspridd, funderar, exets relation, jämför, slutar, försvara, fortfarande kär, 

stark varning, motangrepp, starka känslor, försvarar, reflexmässigt, skuldkänslor, försvara, 

inse, försvar, val, naturligt, kritik, försvarar, livs kärlek, passionerat förhållande, lämnades, 

hjärtekrossad, tappade tron, krossat, känslor, äkta, avfärdad, förminskad, trigga, jobbiga 

känslor, idealiserar, ego, utmaning, avdramatisera, mesiga, lata, grät, ingen fara. 

7.2 Sammanställning av klusteranalysen 
Tabell 1 och tabell 2 visar de klustrande orden uppdelade i negativa och positiva värdeord i 

respektive tidning. Tabell 3 visar det totala antalet ord som klustrar kring nyckelorden män, 

han och killar, även uppdelade i negativa och positiva. 
 
Tabell 1. 
Tidning Antal utvalda ord Positiva i % Negativa i % 

F15 67 45 % 55 % 

F18 61  92 % 8 % 

F19 39  49 % 51 % 

F6  33 58 % 42 % 
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Tabell 2. 
Tidning Antal utvalda ord Positiva i % Negativa i % 

V14 28 54 % 46 % 

V24.1 55 60 % 40 % 

V25 101 65 % 35 % 

V24.2 32 69 % 31 % 
 
Tabell 3. 
Tidning Antal klustrande 

ord kring 

huvudtemat 

män/han/killar 

Positiva i % Negativa i % 

F 139 62 % 38 % 

V 155  62 % 38 % 

7.3 Ethosanalys 
I följande del av analysen kommer utvalda klusterord att delas in i olika kategorier. I Frida 

kommer de egenskaper som kretsar kring huvudtemana han, honom och kille att presenteras 

och i Veckorevyn de egenskaper som kretsar kring huvudtemana killar, tonårskillar, män, 

hans och han. Dessa har delats in i tre olika kategorier: egenskaper personlighet, egenskaper 

handling och övrigt. Jag är medveten om att några ord kan passa under flera olika kategorier. I 

de fall har jag gjort en avvägning enligt följande: De ord som enligt min tolkning syftar till att 

beskriva mannen och hans personlighetsdrag har placerats under kategorin ”egenskaper 

personlighet”. Dessa är främst adjektiv. De ord som fungerar som utförande handlingar som 

mannen utför eller har utfört, har placerats under kategorin ”egenskaper handling”. Dessa är 

främst verb. De ord som inte klassificeras som verb eller adjektiv, men som ändå kan liknas 

och kopplas till personlighet eller handling har jag valt att placera under någon av de 

rubrikerna. Ord som inte kan liknas eller kopplas samman med personlighet eller handling 

och som därför inte kan placeras under någon av dessa två kategorier, har jag valt att placera 

under kategorin ”övrigt”.  

7.3.1 Ethosanalys Frida 
Egenskaper personlighet 

Negativa: Oberäknelig, uttråkad, tillbakadragen, självupptagna, hård, (inte) gullig, (inte) 

snällaste, tillknäppt, sur, osäkra, svartsjuk, otur, svårt (visa känslor), överdrivet gullig, labilt, 

ovanligt tyst, freaks. 
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Positiva: Lojal, god lyssnare, blyg, snygging, roliga, romantiska, sårbara, diskretare, världens 

roligaste, kär, känslosam, gubben i lådan, singel, behov, finns alltid, kär, litar på, aldrig 

tråkigt, starka känslor, uppmärksamhet, ändras. 

 

Egenskaper handling 

Negativa: Otrogen, otrogen, otrogen, egentligen menar, babbla själv, fullt upp, explodera, 

raseriutbrott, brister, kräver, döljer, smygskriver, vägrar berätta, tror (utan) anledning, brusa 

upp (för) minsta lilla, slutar (ge), (inte) gillar, inte gillar, skiter i, tröttnar, behandlar 

annorlunda, byta ut. 

Positiva: Älskar, viska, ställer upp, ger, gillar, vill träffa, beter sig annorlunda, vill ha, pratar, 

känner, flörtar, bjuder, bjuder, tycker om, vill ha, ser, sällan ljuger, aldrig glömma, värna om, 

ser dig, vill vara, säger, ger, tycker, visar känslor, värdesätter, tycker om, vill vara, tycker, 

prata extra mycket, ser dig, ställer frågor, frågar, frågar, tyd, svaret, förlåtas, reagera, garvar, 

tycker, festade, respekterar. 

 

Övrigt 

Negativa: Jobbigt, dåligt, hemligheter, hemligheter, slut, hemliga flickvän, otrohet, 

varningslampa, risk, många tjejer, (inte) mycket att ha (syftar på mannen, egen notering), 

minnesluckor.  

Positiva: Första kärlek, kärleksliv, tydligt, känslor, olika, kompisar, längre förhållande, gott 

tecken, bra tecken, spontanbesök, överraskningar, nya utmaningar, ny flickvän, ett gott 

tecken, komplimanger, komplimanger, komplimanger, polare, tecken, killkvällar, humöret, 

kompis, idiotsäkra. 

7.3.2 Ethosanalys Veckorevyn 
Egenskaper personlighet 

Negativa: Rebelliskt, orättvis, (inte) bra, ego, lata, oroväckande, tankspridd, osmidig, eggade, 

svin, misstänksam, mesiga, övervikten, player, blytung, inte kan kontrollera, regelbundet 

(negativt), skuldkänslor, elakt, förminskad. 

Positiva: Intima, ärliga, äkta, fortfarande kär, kan kontrollera, lika som tjejer, snygghet, 

coolhet, snäll, oskyldigt, snygga, poppis, starka känslor, reflexmässigt, diskret, tolkas, van, 

intensiv, får, ta plats, vanligt, känslor, totala lycka, pengar, bagage, bagage, ryggsäck3. 

                                                
3 Fysiska ting som ryggsäck och bagage syftar i texten på mannens bakgrund och historia, varpå jag har valt att 
placera de som något som är en del av deras personlighet. 
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Egenskaper handling 

Negativa: Tafsar, Spökar, smyga, smyga, jämför, råkar, säger fel, jämför regelbundet, 

höhöhö:ar, tafsade, avfärdad, sårande, tappade tron, krossat, legat runt, smygande, grät, 

lämnades. 

Positiva: Hjärtekrossad, idealiserar, försvarar, jämför, trigga, slutar, försvara, vill ha, säga 

ifrån, förklara, be, försöker, framställer, förklara tydligt, bestämma sig, har kontakt, försöker, 

myser, får bestämma, inte vill, egentligen känner, försvarar, funderar, kommit över, (inte) 

drömma, inse, säger fel, förklara, försvara, tror sig. 

 

Övrigt 

Negativa: Synd om, risken, varningsklocka, orosmoln, det sårar, orosflaggan, (inte) 

likhetstecken, behandlas olika, aldrig okej, stark varning, luktar exkänslor, problem, avkall,, 

varning, svinjobbigt ex, jobbigt ex, hjälp, inga vuxna som guidar, jobbiga känslor, kriminella 

livet, kritik, (aldrig) prata med. 

Positiva: Inte (mens), (inte) flytningar, (inte) föda, livs kärlek, passionerat förhållande, 

känslor, utmaning, avdramatisera, ingen fara, 1 gång, EN gång, försvar, val, naturligt, sex, 

(inte) farligt, exets relation, motangrepp, få ett slut, uppenbarligen, villkor, tankar, 

automatiskt, kontakten, skyller inte (på killarna), tillsammans, kärleken, giltig anledning, 

(inte) behöva bära, brudarna, grupp, barn, förhållande, bakgrunden, förflutna, avklarat. 

7.4 Berättelseanalys 
En berättelseanalys ger svar på hur en text väljer att skildra ett skeende med handlande 

personer. Fokus kommer att kretsa kring hur männen karaktäriseras och vilka roller de 

tilldelas. Analysen utgår från de valda frågorna som presenterades under metodavsnittet. 

7.4.1 Berättelseanalys Frida 
F18 

Texten består av en uppradning av positiva egenskaper hos mannen. Författaren framställer 

mannen sympatiskt och beskriver honom som en känslomässig person med många bra 

karaktärsdrag. Mannen beskrivs som en specifik person som får symbolisera mannen i största 

allmänhet. Det sker ingen direkt utveckling utan rubrikerna fungerar för sig själva. 

Författarens person görs ej tydlig utan fokus riktas till de positiva egenskaperna. 
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F6 

Texten är uppdelad i fyra kortare texter. Inledningsvis i texterna beskrivs utseendemässiga 

egenskaper av mannen med fokus på händerna. Efter beskrivningen, som utförs utifrån olika 

typer av händer, tillskrivs mannen positiva och negativa egenskaper. Mannens personliga 

egenskaper tas ej upp utan egenskaperna baseras på händernas form. Mannen skildras både 

sympatiskt och osympatiskt då fördelarna och nackdelarna tydligt radas upp. Det sker ingen 

utveckling hos mannen och författaren utgör inte något fokus i texten. 

 

F15 

Inledningsvis presenteras mannen som en osympatisk person som kan inneha många negativa 

egenskaper. Efter inledningen radas 13 negativa egenskaper upp med syfte att visa på 

anledningar att vara orolig för otrohet i ett förhållande. Författarens synvinkel visar på ett 

motstånd mot dessa egenskaper, men författaren som person framkommer ej. Ingen tydlig 

utveckling sker hos mannen utan rubrikerna fungerar för sig själva. Männen kategoriseras 

som en grupp och inte som egna individer. 

 

F19 

Texten är uppdelad i mindre rubriker där innehållet avser att visa på mannens negativa sidor, 

detta beskrivs som ”varningssignaler”. Mannen tillskrivs egenskaper som kretsar kring 

handling och humör. Inget beskrivs om utseende. Författaren är ej central i texten men 

beskriver mannen osympatiskt och han framställs som en person att akta sig från. Texten visar 

ej på tendenser till att frambringa empati hos läsarna. Ingen tydlig utveckling av mannen kan 

utläsas. Männen kategoriseras som en grupp och inte som egna individer. 

7.4.2 Berättelseanalys Veckorevyn 
V14 

Inledningsvis presenteras männen som osympatiska och de tilldelas en roll som innefattar 

egenskaper som att inte kunna kontrollera sig. Författaren visar dels exempel på orättvisa 

kvinnor och män emellan och dels männens nedvärderande syn på kvinnor och detta följer 

som en röd tråd genom texten. Författarens perspektiv är central och hon utgår från egna 

erfarenheter. Skildringen av männen får en utveckling i slutet av texten, där de presenteras 

som karaktärer att tycka synd om. Männen tilldelas rollen som motståndare inledningsvis, och 

som offer i avslutningen. Männen kategoriseras som en grupp och inte som egna individer. 
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V24.1  

Författarens synvinkel är central då hon beskriver mannen i största allmänhet och utgår delvis 

från egna erfarenheter samt refererar till tidigare uttalanden inom ämnet. Mannen presenteras 

inledningsvis som en osympatisk karaktär med beskrivningar som ”alla killar är svin”. 

Författaren visar på exempel på mannens bakgrund och historia som kan problematisera ett 

förhållande, exempelvis: en man med barn, kriminell bakgrund eller jobbig exflickvän. I slutet 

av texten sker en utveckling av framställningen av mannen och denne blir mer neutral och 

sympatisk. Avslutningen visar på tendenser att få läsarna att empatisera och få en ökad 

förståelse för mannen. Männen kategoriseras som en grupp och inte som egna individer. 

 

V24.2 

Författaren presenterar inledningsvis en medvetenhet om att mannen och kvinnan är olika och 

ger exempel på detta såsom biologiska skillnader. I ett senare skede i texten karaktäriseras 

mannen i likhet med karaktärer i en specifik film. Han tilldelas då en roll som rebellisk och 

okontrollerbar. Skildringen visar på en framställning av mannen som osympatisk och läsaren 

förväntas väcka empati för kvinnan. Mannen som karaktär skildras som snygg, cool, rebellisk 

och okontrollerbar. Vid avslutning sker en utveckling och en motivering presenteras till 

tidigare skildring av mannens egenskaper. Författaren lägger vikten på en allmän orättvisa och 

förflyttar därmed fokus från att de bara skulle handla om kvinnans orättvisa. Männen 

kategoriseras som en grupp och inte som egna individer. Vid avslutningen har mannens roll 

gått från osympatisk till utsatt offer. 

 

V25 

Texten består av sex egna rubriker som i sig består av tre underrubriker. Författaren 

karaktäriserar olika handlingar som mannen utför, och som kan tyda på olika saker. Under 

varje rubrik sker en utveckling av beskrivningen hos mannen, där det inledningsvis visar på 

negativa och ”farliga” egenskaper som man ska akta sig för, följt av egenskaper som beskrivs 

som mer positiva och ofarliga. Mannen beskrivs både som en sympatisk och osympatisk 

person. Innehållet tenderar inte till att frambringa empati hos läsarna och författaren som 

person görs ej tydlig. Mannen beskrivs som en person som ska symbolisera alla män. 
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8 Resultat 

8.1 Resultat av klusteranalys 
I Frida är de utvalda nyckelorden han (förekommer tre gånger som nyckelord), otrogen, 

du/dig, kär, tecken, kille och hans kompisar. Texterna från F15 och F19 visar att de negativa 

värdeorden är fler än de positiva. I F18 är majoriteten av de utvalda orden positiva och endast 

8 % är negativa. F6 innehåller något fler positiva ord. De fyra texterna visar 

sammanfattningsvis på procentuellt fler positiva värdeord. 

I Veckorevyn är de utvalda nyckelorden han (förekommer två gånger som nyckelord), 

tjejer, killar, tonårstjejer/tjejer, tonårskillar/killar, jag, killar/män/hans, bagage/ryggsäck och 

människa. Tabell 2.3 visar att samtliga texter innehåller procentuellt fler positiva värdeord än 

negativa. Dock förekommer de negativa orden frekvent och de understiger inte i någon text  

30 %. 

De utvalda klustrande orden kring huvudtemana män/han/killar i de båda tidningarna visar 

lika resultat vad gäller negativa och positiva värdeord, där de negativa utgör 38 % i både 

Frida och Veckorevyn och de positiva 62 % i de båda tidningarna.  

8.2 Resultat av ethosanalys 
I Frida framkom tydliga framställningar av olika manliga personliga egenskaper. De positiva 

visar till större delen på känslomässiga egenskaper samtidigt som det förekommer några som 

syftar till utseendet. Egenskaper som lojal, rolig, sårbar, känslosam, god lyssnare, snygging 

och respekterar, var de mest utmärkande. 

De negativa visar på egenskaper såsom oberäknelig, sur, inte snällaste, osäkra, uttråkad, 

hård, svartsjuk, överdrivet gullig och självupptagna. De negativa visar inte på motsatsen till 

de positiva, utan snarare andra typer av egenskaper.  

De handlingar som framkom i Frida visar på en kombination av positiva och negativa. 

Handlingar som att ha varit otrogen, explodera, raseriutbrott, döljer, smygskriver, brusa upp, 

vägrar berätta och skiter i är de mest utmärkande av de negativa. De mest utmärkande 

positiva är bjuder, visar känslor, värdesätter, tycker om, värna om, ställer upp, sällan ljuger 

och älskar. De negativa handlingarna anspelar på starka reaktioner såsom att få ett 

raseriutbrott, brusa upp eller explodera, men de visar även frekvent handlingen att vara 

otrogen. De positiva visar på mjukare egenskaper såsom generositet, omhändertagande och 

känslosam. 
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I Veckorevyn framkom negativa personliga egenskaper som rebelliskt, orättvis, ego, svin, 

mesiga, elakt, lata och osmidig. De positiva var bland annat ärliga, snäll, snygga, diskret, 

intensiv, pengar, bagage, kan kontrollera och äkta. 

Bland handlingarna var det något fler positiva än negativa. De mest utmärkande positiva 

var försvarar, säga ifrån, försöker, myser, funderar, har kontakt, idealiserar och förklara 

tydligt. De negativa var tafsar, smyger, spökar, säger fel, avfärdade, lämnades, krossat och 

jämför regelbundet.  

Även i Veckorevyn framkom egenskaper som syftar till utseende. Egenskaperna som 

framställs som positiva är av karaktären att vara ärlig, diskret och äkta. Killen framställs som 

genuint äkta och snäll, men han tilldelas även egenskaper som att vara snygg. De negativa 

känneteckningarna visar på en egocentrering och individualism. Detta med beskrivningar som 

rebellisk, ego, svin och orättvis.  

Handlingarna som beskrivs är till skillnad från Frida inte lika kraftiga utan mer neutrala 

och försiktiga. Mannen beskrivs med handlingar som smygande, att säga fel, tafsar och att 

jämföra regelbundet. De positiva visar på en jordnära person som myser, förklarar, försvarar, 

funderar och säger ifrån. Skillnaderna mellan de positiva och negativa handlingarna är inte 

likvärdigt kraftfulla som i Frida. Dock visar de positiva och negativa egenskaperna och 

handlingarna inte på tydliga motsatser, utan de fungerar snarare som enskilda karaktärsdrag. 

8.3 Resultat av berättelseanalys 
Texterna i Frida har liknande struktur och innehåll där uppradning av egenskaper 

förekommer frekvent. Männen beskrivs som en homogen grupp och inte som olika individer. 

I F6 skildras mannen både på ett sympatiskt och osympatisk sätt, i F15 och F19 som 

osympatisk och i F18 sympatisk. Det går alltså att skönja ett framställningssätt som väger åt 

det osympatiska hållet. Ingen av texterna visar på en utveckling hos mannen. Författaren 

framkommer inte i någon text på ett personligt sätt. Egenskaper av utseendekaraktär 

förekommer i två texter. Det går ej att urskilja någon tydlig beskrivning i texterna som visar 

ansatser till att väcka empati hos läsaren. 

I tre av texterna hämtade från Veckorevyn är författarens synvinkel central, och 

framställningen av männen visar på en utveckling som sker hos dem. Männen beskrivs med 

negativa egenskaper och tilldelas en motståndarroll, för att sedan övergå till en roll i form av 

offer eller neutral. En av texterna är uppdelade i sex olika rubriker och författarens perspektiv 

synliggörs inte. I tre av texterna presenteras mannen inledningsvis som en osympatisk person, 
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för att sedan övergå till att bli sympatisk. I alla texter beskrivs männen som en homogen 

grupp. Skildringen i V14 och V24.1 tenderar att väcka empati hos läsaren. 

8.4 Övriga resultat 
I klusteranalysen framkom nyckelord som ej syftar direkt till mannen. Även i ethosanalysen 

belystes klustrande ord som ej passade in under kategorierna egenskaper personlighet eller 

egenskaper handling. Dessa placerades under övrigt. Dessa begrepp visar övriga ämnen och 

personer som synliggörs i texterna. Emellertid är de inte relevanta för beskrivning av mannens 

egenskaper och kommer därmed inte diskuteras i större utsträckning. 

9 Diskussion 
I det här kapitlet kommer jag att diskutera analysresultaten med hänsyn till bakgrund, tidigare 

forskning samt de valda teoretiska utgångspunkterna. Frågeställningen kommer att försöka 

besvaras och diskuteras utifrån syftet med undersökningen. Jag kommer att diskutera 

resultatet utifrån ett konstruktivistiskt och hermeneutiskt synsätt och med en utgångspunkt i 

Burkes teori om terministic screens. Min personliga tolkning är på så sätt central för 

diskussionen. Syftet med min studie var dels att ta reda på vilka egenskaper som tilldelades 

männen i utvalda nummer från tidningarna Frida och Veckorevyn, och dels försöka se vilka 

skillnader som framkom mellan Frida och Veckorevyn¸ och därefter föra en diskussion kring 

analysresultaten.  

Min första reflektion är att varken Veckorevyn eller Frida visar på någon enhetlig 

presentation av mannen. Beskrivningarna varierar och de egenskaper som framkom i 

analyserna är ofantligt många. Alla kan inte tas upp i denna diskussion, men helheten kommer 

diskuteras. 

9.1 Dygder och svagheter 
Inledningsvis beskrev jag min tidigare uppfattning om att tidningarna idag många gånger 

beskriver mannen på ett negativt sätt. Min undersökning visar dock på ett annat resultat. Det 

finns en övervägande del av positiva värdeord, både i Veckorevyn och i Frida. Det visar 

således på likheter med Sponvilles lista på dygder. Enligt mig så kan man se likheter med 

många av orden, vilket visar på att de frekvent förekommer idag och att de har en viktig roll. 

Dock är några egenskaper i tidningarna mer utmärkande än andra och mer lik de dygder som 

listas av Sponville. De positiva egenskaperna i Frida som kan liknas vid listan är: lojal, 

respekterande, värdesätter, romantisk, sårbar, garvar och kär. I Veckorevyn framstår ärlig, 

äkta, försvara och kärlek som viktiga.  
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Jag tolkar att de negativa orden beskrivs på ett mer utmärkande sätt, vilket å sin tur skapar en 

känsla av att de negativa representationerna utgör en majoritet. De är inte lika neutrala som de 

positiva. Jag ser det som en intressant och möjlig förklaring till varför jag som tidigare nämnt, 

uppfattade att dessa tidningar ofta beskrev mannen på ett nedlåtande sätt. Att både Frida och 

Veckorevyn använder frekvent positiva beskrivningar av mannen men mer intensivt negativa, 

anser jag skapar en effekt där läsarna tillåts att uppfatta och tolka skildringarna på olika sätt. 

Som i så många andra sammanhang, tror jag att negativiteten berör mer och lyser igenom 

starkare. 

9.2 Frida 
Frida väljer att berätta om mannen på ett varierat sätt där man blandar beskrivningar av 

honom som en sympatisk, trevlig och ärlig person, men med en baksida av egenskaper som att 

vara svartsjuk, självupptagen och hård. Tidningen visar på så vis många känslomässiga 

beskrivningar av mannens personlighet. Det är dock svårt att finna något självklart mönster i 

hur Frida väljer att beskriva mannen, men jag hävdar ändå att författarna vid flera tillfällen 

väljer att skildra mannen som en osympatisk person med många negativa sidor. Jag som 

läsare får inte följa någon utveckling hos mannen vilket kan bero på den disposition som 

texterna grundas på. Många rubriker med korta texter visar på en förhållandevis statisk 

representation av mannen. En viktig insikt jag fann är att Frida inte visar på analyserande 

drag i den mån som Veckorevyn gör. En bidragande faktor till det resultatet kan vara den unga 

målgruppen som tidningen Frida riktar sig till, det vill säga 15-20 år. Kanske förhåller det sig 

som så, att Frida inte vill ge en fördjupad bild av mannen med tanke på den unga 

åldersguppen? Det finns förvisso en förståelse i det om det är så det förhåller sig. Dock hävdar 

jag att den unga målgruppen kanske är den målgrupp som faktiskt behöver en mer förklarande 

skildring av de manliga egenskaperna. Jag tror det kan skapa en enorm förvirring hos de unga 

läsarna när framställningen av mannen varierar så från texterna.  

9.3 Veckorevyn 
Veckorevyn visar på en intressant skillnad vid beskrivning av mannens positiva och negativa 

egenskaper. Jag ser det som att tidningen inte visar på fullt lika kraftfulla beskrivningar av 

mannen. Han beskrivs som en mer jordnära person men med tendenser av att vara 

individualistisk. Avståndet mellan det positiva och negativa är inte lika långt som i Frida. 

Jag ser det som att Veckorevyn visar att mannen genomgår en utveckling. Han går från att 

vara en osympatisk person till att hamna i en offerposition. De negativa egenskaper som han 

först tilldelas visar sig få en förklaring: det är inte hans fel. Det beror på andra utomliggande 
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aspekter. Mannen placeras alltså i en offerposition, och även här som en grupp och inte som 

en enskild person. Min tolkning av detta är att författarna vill visa anledningar till varför 

mannen ibland är som han är, och de vill skapa empati och förståelse hos läsarna. Att mannen 

”gör såhär och såhär” beror antingen på hans bakgrund och tidigare negativa erfarenheter från 

tidigare förhållanden, eller på grund av dålig guidning från vuxna. Ingen som visar vägen eller 

förklarar hur man ska bete sig. Ingen manlig förebild helt enkelt. Han är som han är men det 

är inte hans fel. Jag ser det som att Veckorevyn tar mer ställning och tilldelar förvisso många 

negativa egenskaper till mannen, men de försöker ändå skapa en förståelse. Det kan också 

bero delvis på de typer av texter som Veckorevyn har. Författaren är mer central och kan 

därför ge fler exempel hämtade från egna erfarenheter. Det skapar en bredare beskrivning av 

mannen där fler influenser runtomkring presenteras och diskuteras. Det går nog inte heller att 

undgå faktum att författarnas egen doxa utgör en viktig bakgrund till dessa beskrivningar. 

Men trots det; att placera mannen i en offerposition utgör inte enligt mig en helt jämlik eller 

rättvis beskrivning.  

9.4 Vilka skillnader framkom? 
Det konstruktivistiska tänkandet gör sig intressant, eftersom det inte går att säga att det som 

beskrivs om männen är tidningarnas absoluta uppfattning av verkligheten, det är endast en 

representation av den. En tänkvärd fundering är om författarna gör detta medvetet eller inte. 

Ytterligare en tolkning som jag utläser är att Veckorevyn beskriver mannen i förhållande till 

kvinnan i vissa delar av texterna. Detta sker inte lika markant i Frida. Jag tror att målgruppen 

återigen spelar in. Det märks på så vis att Veckorevyn riktar sig till en äldre målgrupp. I min 

mening så kan detta visa att de båda tidningarna faktiskt förhåller sig till de uttalade 

målgrupperna som de har. Att det i detta avseende finns en medvetenhet och insikt i läsarnas 

erfarenheter och åsikter kring ämnet män. Båda tidningarna tar sig frihet att framställa 

mannen på väldigt olika sätt från text till text. Kanske visar detta på en vilja att visa på alla 

manliga egenskaper som man anser finns? Eller sker även det på ett omedvetet sätt? Att 

tidningarna helt enkelt inte har någon tydlig bild eller policy över hur de vill eller ska beskriva 

manlighet. Det Ekenstam beskriver om att den hegemoniska maskuliniteten utgör en idealbild 

som mannen ska förhålla sig till gör sig inte tydlig i Frida och Veckorevyn. Det förekommer 

självfallet många idealbeskrivningar i texterna, men likväl oönskade egenskaper som 

svagheter. Karin Ekman beskrev att männen framställs som ”de andra” samt att de ena veckan 

är ”sexobjekt” och andra veckan ”avskyvärda”. Jag ser likheter med min undersökning. Det 

finns dubbla budskap. Med detta som bakgrund, så tror inte jag att de olika skildringarna av 
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män görs medvetet, eller snarare, görs på ett systematiskt sätt. Jag menar att det inte finns 

någon förutbestämd bild av hur tidningarna ska eller borde framställa mannen. Jag kan se det 

som problematiskt. Eftersom tidningarna delvis har till syfte att informera och upplysa, vore 

det fördelaktigt att visa på ett tydligare ställningsstagande och verklighetsförankring i deras 

beskrivningar av män.  

Vad gäller idealbilden av mannen, så visar intressant nog inte någon av tidningarna att 

utseendet är en viktig egenskap. Det var för mig ett överraskande resultat. Precis som min 

tidigare uppfattning om att dessa tidningar ofta skriver negativt om män, tror jag även att det 

finns en allmän bild av att tidningarna många gånger skriver om både män och kvinnor med 

fokus på just utseendet, det som finns på ytan. Detta är intressant nog inte något som 

överensstämmer med mina resultat.  

Med bakgrund till min undersökning, så anser jag att Frida förhåller sig till det aktuella, till 

det som sker här och nu. Mannen beskrivs inte som en individ i utveckling, utan snarare som 

en statisk person som är på ett visst sätt. Det finns ingen tydlig tidsaspekt. Ingen förklaring 

utan mer konstaterande. Veckorevyn visar på tendenser till eftertänksamhet och analyserande 

om varför män är såhär. Jag tror återigen att målgruppen är en orsak till den skillnaden. Även 

författarnas mer framträdande roll i Veckorevyn kan vara en förklaring till detta 

(klusteranalysen visar tydligt på detta genom nyckelord som jag, människa och tjejer). 

Däremot kan jag se en problematik i att Frida förhåller sig mer statiskt till beskrivningarna, 

just med tanke på att åldersgruppen de riktar sig till är yngre. Kanske att det, återigen, är just 

de unga tjejerna som behöver en mer utvecklande och fördjupad skildring av män? 

Enligt min tolkning så visar de båda tidningarna på oändliga, varierande och kraftfulla 

beskrivningar av män. Men det går ändå att utläsa ett visst maktperspektiv av skildringarna 

som framkommer i texterna. Den manliga gruppen är inte Veckorevyns eller Fridas främsta 

målgrupp. Mannen är inte närvarande och har alltså inget att säga till om. Det som sker när de 

kvinnliga läsarna tar till sig innehållet i texterna påverkar alltså inte direkt den manliga 

publikens syn på ett manligt ideal. De egenskaper som framkommer gör däremot intryck på 

de kvinnliga läsarna vilket påverkar deras bild av hur en man är eller bör vara. Samhället har 

under så lång tid fokuserat på det kvinnliga idealet i media, förvrängt det och därmed skapat 

sjukliga skönhetsideal. Kvinnan ska se ut på ett visst sätt. Trots min undersöknings resultat, så 

får det mig att ändå fundera kring tanken att det i tidningarna skapas en idealbild av hur 

mannen ska vara. Det är inte fokus på hur han ska se ut, men han bör förhålla sig på ett visst 

sätt. Kvinnan ska alltså se ut på ett visst sätt, och mannen ska vara på ett visst sätt. Det leder 

mig in på diskussionen kring mannen som grupp. 
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9.5 En homogen grupp med pojkvänsideal 
Ett tydligt mönster som jag kunde skönja är att båda tidningarna beskriver männen som en 

homogen grupp, alltså inte som en egen individ. Alla män beskrivs på samma sätt och det 

visar på en mycket förenklad skildring av mannen och hans egenskaper. Att alla män som 

”gör såhär” är likadana och ska behandlas på samma sätt. Det framgår även tydligt i både 

Frida och Veckorevyn att de manliga egenskaperna som tilldelas mannen fungerar som 

beskrivningar av mannen i rollen som pojkvän. Ett gemensamt tema som jag kan tolka ur alla 

texterna är just ”pojkvänsidealet”. De positiva värdeorden visar på idealbilden av hur en bra 

pojkvän ska vara, de negativa värdeorden visar vilka karaktärsdrag en man har som kvinnan 

ska akta sig för. Trots alla olika beskrivningar av hur mannen är och bör vara, går det inte att 

komma ifrån det faktum att det handlar om relationsbeskrivningar.  

Avslutningsvis, så tror jag i slutändan att varken Frida eller Veckorevyn egentligen har 

tagit någon medveten ställning till hur de vill beskriva mannen. Jag förmodar att de bara utgår 

från den aktuella texten. Synen på mannen och hans ethos utifrån kvinnornas perspektiv 

skiljer sig nog från nummer till nummer. Jag tror inte heller att tidningarna försöker visa på 

den exakta bilden av verkligheten, utan endast visa på deras tolkning av den. Detta kan bli 

problematiskt, precis på det sätt som Ekman skriver om tidningarnas makt att kunna skapa en 

attityd och läsarnas oförmåga att kritisera innehållet (1998: 45). 

10 Slutsats 
Vid början av den här studien var mitt syfte att ta reda på hur två utvalda tidningar väljer att 

framställa mannen. Jag ser mitt syfte som uppnått och jag hoppas att jag med den här 

undersökningen har bidragit med en del till utveckling inom mansforskningen. I efterhand kan 

jag ändock identifiera en svårighet jag fann med sammanställningen av resultatet. Det 

förekom många fler spridda egenskaper än vad jag från början hade antagit. Men trots det, så 

har jag ändå försökt att skapa en diskussion som sammanbinder alla olika delar av resultatet. 

Min undersökning är på det sättet ett bidrag till i första hand mansforskningen. Dock finns det 

mer att undersöka och mer att diskutera. Mansforskningen utgör en viktig del av 

jämställdhetsdiskussionen, därför är den viktig att upprätthålla. 

11 Förslag till vidare forskning 
Den här undersökningen har gett svar på de frågor som syftade till att ge en fördjupad bild av 

hur två utvalda tidningar skriver om män i några utvalda texter. Det är ett viktigt resultat som 

undersökningen visat, dock finns det många fler aspekter som med fördel och intresse skulle 
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kunna undersökas ytterligare. Ett förslag är att genomföra en liknande undersökning, men 

komplettera med fler tidningar och fler texter, för att på så vis bredda materialet. Det skulle då 

vara intressant att se om resultatet blir detsamma eller om man kan skönja andra viktiga 

skillnader. I den här studien fanns det inte utrymme för genomförandet av ett sådant stort 

material. 

 En annan intressant och viktig studie hade varit att undersöka även tidningar med en 

manlig läsekrets. Vilka egenskaper tillskrivs männen i de tidningarna? Möjligen att det då 

skulle gå att genomföra en komparativ studie mellan de ”manliga” och ”kvinnliga” 

tidningarna. Ett sista förslag som med fördel skulle kunna kombineras med någon av tidigare 

presenterade förslag, är att genomföra en diakronisk undersökning. Det skulle kunna ge 

intressanta resultat om hur texterna och innehållet har förändrats över tid. Dessa ord får 

avsluta min undersökning. 
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