
 
 

n4    

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Livsstilsmagasin och den 

sociala konstruktionen av 

manlighet 
 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Sociologi | höstterminen 2011 

Av: Lisa Braafnäs och Daniel Hermansson Rivedal 

Handledare: Lambros Roumbanis 

 



 
 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det går att finna relevanta skillnader i 

framställandet av mannen över tidsperioden 1999 till 2011. Om en förändring har skett vill vi 

försöka ta reda på hur den ser ut. Utifrån en socialkonstruktivistisk utgångspunkt och med 

hjälp av begreppsliga redogörelser av genus, maskuliniteter och homosocialitet ämnar vi 

analysera de båda livsstilsmagasinen Café och Slitz. Vi kommer särskilt ta fasta på studier om 

massmedia och dess inverkan på människors vardagliga liv. Metoden som används för att vi 

närmare ska kunna analysera materialet är kritisk diskursanalys, som går ut på att skärskåda 

textens grundläggande meningssammanhang. Materialet vi utgår ifrån är begränsat till alla 

Cafés och Slitz utgåvor från 1999. För att se om förändring skett analyserar vi två utgåvor av 

Café från 2010 och sex från 2011, samt sex utgåvor av Slitz från 2009 och tre från 2011. 

Därigenom är vår ambition att försöka presentera en intressant bild av denna mångnyanserade 

kontext och dess diskursiva aspekter. Det generella resultatet är följande: i Slitz har vi inte 

funnit någon relevant skillnad, men däremot i Café finner vi en diskursiv skillnad från 1999 

till 2011.  

Nyckelord: livsstilsmagasin, maskuliniteter, kritisk diskursanalys 

Abstract 
The purpose of this essay is to examine whether it is possible to find relevant differences in 

the presentation of the man over the time period from 1999 to 2011. If a change has occurred, 

we want to try to find out how it looks like. From a social constructivist approach and using 

conceptual explanations of gender, masculinity and homosociality, we intend to analyze the 

two Swedish lifestyle magazines Café and Slitz. We will take particular note of studies on 

mass media and its impact on people's everyday lives. The method used to enable us to further 

analyze the material is critical discourse analysis, which is to scrutinize the basic sentence 

context of the text. The material we assume is limited to all Café’s and Slitz’ editions from 

1999. To see if changes are made, we analyze two editions of Café from 2010 and six from 

2011, and six editions of Slitz from 2009 and three from 2011. Thus, our aim is to try to 

present an interesting picture of these multi-nuanced contextual and discursive aspects. The 

general results are as follows: in Slitz, we found no relevant difference, but in the Café, we 

find a discursive difference between 1999 to 2011.  

Keywords: lifestyle magazine, masculinities, critical discourse analysis 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna uppsats har som syfte att undersöka om mannen presenteras på samma sätt idag som 

han gjorde för tolv år sedan i livsstilsmagasinen Café och Slitz. Om han inte presenteras på 

samma sätt vill vi veta hur förändringen ser ut. För att kunna analysera vårt material använder 

vi oss av olika teorier som behandlar manlig gemenskap. Vi kommer även ta hjälp av studier 

om massmedia och hur den påverkar människors vardagliga liv. I avsnittet “Metod” beskriver 

vi hur vi gått tillväga för att tyda textens bakomliggande budskap och mening, detta kallas 

kritisk diskursanalys. Materialet vi utgår ifrån är begränsat till alla Cafés och Slitz utgåvor 

från 1999. För att se om förändring skett analyserar vi två utgåvor av Café från 2010 och sex 

från 2011, samt sex utgåvor av Slitz från 2009 och tre från 2011. Vår ambition är att försöka 

presentera en intressant bild av livsstilsmagasinens roll i hur vi i dagens samhälle ser på 

manlighet. Vi har kommit fram till att det inte finns någon skillnad i Slitz, men att det däremot 

finns en skillnad i Café mellan 1999 och 2011.     



 
 

Förord 
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1 Inledning 

Han är människan i relation till Gudarna, Han är 

människan i relation till djuren, Han är människan 

i relation till kvinnan (Hirdman 2001:59-60) 

 

 

Idag ska mannen baka surdeg och träna på söndagar samtidigt som karriären går spikrakt 

uppåt och allt detta iklädd oklanderliga plagg och insmord i diverse dyra skönhetsprodukter. 

Hur har denna bild vuxit fram och varifrån kommer den från allra första början? Kan 

livsstilsmagasinen ha något att göra med hur gemene man idag upplever att mansidealet ser 

ut? Livsstilsmagasin för män har ökat i antal sedan 1999
1
. Idag läser 116 000 personer 

livsstilsmagasinet Café varje månad (Aller Media 2011), medan livsstilsmagasinet Slitz läses 

av 103 000 personer per utgåva (Slitz.se 2011). Män är överrepresenterade i massmedia (Allt 

är Möjligt 1998:21). Så låt oss stanna upp en stund och rikta blicken från kvinnan, och istället 

rikta den mot mannen. Det kan vara så att livsstilsmagasinen med sin framställning av 

mannen påverkar mångas uppfattning om den moderna mannen 2011. Om det är så att 

livsstilsmagasin som exempelvis Café och Slitz fungerar som ett rättesnöre för dagens 

manlighet är det enligt vår mening tveklöst på sin plats med en skärskådning av dessa 

livsstilsmagasin och de budskap som de förmedlar.  

 

I sin bok Manlighetens många ansikten (2003) diskuterar sociologerna Thomas Johansson och 

Jari Kuosmanen varför manlighetsforskningen gagnas av att undersöka manlighet utifrån ett 

förändringsperspektiv. Ofta brukar manlighetsforskning handla om att upptäcka implicita och 

väl dolda manlighetsprinciper men det kan lika gärna handla om att upptäcka nya sidor som 

tillkommit. Som exempel hade män ganska lätt för att gråta offentligt på 1700-talet men när 

1800-talets disciplinering av det manliga känslolivet tog fart avtog detta relativt snabbt. Sett i 

dagens ljus lär vi kanske inte upptäcka huruvida män är benägna att brista ut i tårar, utan 

snarare lär vi eventuellt upptäcka en förändring i hur män exempelvis förhåller sig till 

homosexualitet, faderskap och hushållsaktiviteter (Johansson & Kuosmanen 2003:13). 

 

                                                             
1
 King of Sweden startade 2005 (http://www.dn.se/ekonomi/manligt-mode-saljer) och Moore startade 

2001 (http://moore.se/information)  
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Ännu en anledning till att titta på livsstilsmagasins eventuella förändring över tid är att en 

långvarig och ensidig representation av maskulinitet kan bidra till att djupt förankra vissa 

typer av maskulinitet i samhället. Vi vill försöka ta fasta på och belysa en i vårt tycke viktig 

del i den sociala konstruktionen av manlighet/maskulinitet, nämligen den som förmedlas i 

livsstilsmagasinen. Maskulinitet är något som hela tiden konstrueras och rekonstrueras i det 

sociala rummet. Genom tanke och handling tar det maskulina form i det vardagliga livets 

många olika sammanhang.  

1.1 Disposition 

Vi har valt att inledningsvis redogöra för uppsatsens syfte och frågeställningar och samtidigt 

gå in på de avgränsningar som har gjorts. Därefter tar vi upp våra teoretiska utgångspunkter 

och tidigare forskning för att skapa en bra och relevant teoretisk grund. Vi går sedan igenom 

vår metod där vi behandlar kritisk diskursanalys och redovisar hur vi avser applicera teorierna 

på empirin. Slutligen analyserar vi arbetet med hjälp av tidigare erhållen information och 

fakta för att komma fram till en avslutande diskussion och slutsats.  

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om det går att finna relevanta skillnader i 

framställandet av mannen över tidsperioden 1999 till 2011. Om en förändring skett vill vi 

undersöka hur den ter sig. Vår förhoppning är att en undersökning av de båda 

livsstilsmagasinen Café och Slitz ska hjälpa oss på vägen till ett svar på våra frågeställningar.  

 Hur presenterades mannen i livsstilsmagasinen för 12 år sedan och hur presenteras han 

i samma magasin idag? 

 Finns det en bestående framställning av mannen eller har den gradvis förändrats? 

 Kan vi finna en diskursiv utveckling och hur ter den sig?  

2.1 Avgränsning 

Vi kommer att utelämna det feministiska perspektivet i analysen, dock behöver vi i teoridelen 

gå in på ämnet genus för att få en tydlig grund för att fokusera på framställningen av mannen 

utifrån ett maskulinitetsperspektiv.  

Vi kommer även att jämföra om de två livsstilsmagasinens diskursiva projektering och 

skildring av maskulinitet har förändrats och i sådana fall vad som förändrats över en 
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tolvårsperiod. Vi har valt att använda oss av kritisk diskursanalys. Det behövs dock en 

grundläggande genomgång av begreppet diskurs innan en fördjupning i den krit iska 

diskursanalysen kan ta vid. En kortfattad om än preliminär sammanfattning av det 

diskursanalytiska perspektivet är att: ”… vårt tillträde till verkligheten går alltid igenom 

språket” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:15). 

3 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

I boken Genus, medier och masskultur (2008) diskuterar Linda Fagerström och Maria Nilson 

hur media påverkar oss gällande skapandet av genus. När media analyseras utifrån ett 

genusperspektiv framträder grundläggande frågor om hur femininitet och maskulinitet 

framställs och vilka konsekvenser det får. Vår uppsats genomsyras av ett grundläggande 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Vi vill med andra ord lägga vikt vid det intima sambandet 

mellan den sociala verkligheten och människors sociala identiteter.  

3.1 Kön och genus som begrepp 

Man gör kön brukar det heta (West & Zimmerman 1987). Idag kan man dock lika gärna 

använda sig av det socialt konstruerade begreppet genus då det inte längre existerar en 

skiljelinje mellan de två begreppen. Detta innebär att genusforskningen innefattar det sociala, 

kulturella och även det biologiska. Anledningen till att man idag inom genusforskningen inte 

använder sig av uppdelningsdikotomin kön/genus är att kön som ses beskriva de biologiska 

egenskaperna försakades i analysen och föll i skymundan och värdefull forskning gjordes inte 

inom området.  

3.2 Grundläggande syn på skapandet av genus 

Man föds inte till kvinna, man blir det. 

(Simone de Beauvoir) 

Ovanstående citat kan lika gärna innefatta det manliga könet dvs. att man inte föds till man, 

man blir det. Inom genusforskningen förkastas idén om att femininitet och maskulinitet är 

något essentiellt som är förankrat redan från födseln. Utgångspunkten är att de egenskaper 

och förväntningar som betingar maskulinitet och femininet är något som skapas och 

konstrueras utifrån sociala och kulturella värderingar, normer och konventioner. Det kvinnliga 

könet bär inte på ett inneboende vurmande för smink liksom det manliga könet inte bär på ett 

inneboende intresse för bilar. Det är inte de biologiska förutsättningarna som konstruerar ens 
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intressen, möjligheter och inneliggande värderingar utan snarare samhället och dess deltagare 

som skapar och konstruerar förväntningar och krav (Fagerström & Nilson 2008). 

 

I boken Om genus (2009) behandlar Raewyn Connell
2
 huruvida vi med dagens kunskap ska 

förhålla hos till teorier om genussocialisering. Connell riktar skarp kritik mot just detta synsätt 

som har ett starkt fäste inom genusforskningen. Inom disciplinen sociologi är det populärt att i 

genussammanhang applicera socialiseringsmodellen och dess syn på införlivandet av 

könsroller. Enligt denna teori tillägnas vi ett deterministiskt genus från första stunden vi 

figurerar i blåa respektive rosa barnkläder.  

 

Diverse “socialisationsagenter” som familjen, skolan, kamratgruppen och massmedierna tog 

det växande barnet vid handen. Genom ett stort antal små handlingar överförde dessa agenter 

till flickan och pojken de sociala normer eller förväntningar som gällde för hennes eller hans 

beteende (Connell 2009:130). 

 

Att dogmatiskt följa detta könsrollsystem skulle leda till uppskattning från alla i ens 

omgivning i form av det positiva bemötandet från t.ex. det motsatta könet och kamratgänget. 

Könsregelavvikelser däremot, leder till negativa reaktioner som i slutändan skulle uppmana 

till att följa ”regelverket”. Connell ser dock fyra allvarliga tillkortakommanden med 

socialiseringsmodellen. För det första är perspektivet socialisering alldeles för monotont och 

förenklat. Det finns en myriad av komplexa synsätt på maskulina och feminina könsroller 

vilket socialiseringsmodellen inte behandlar. Det är inte så enkelt som att man socialiseras 

friktionsfritt in i en enda förbestämd könsroll. För det andra bygger socialiseringsmodellen på 

att skaffa sig könsrelaterade karaktärsdrag som leder till ett konsekvent agerande i samhället. 

Ånyo menar Connell att så inte är fallet eftersom det inte existerar någon väsentlig skillnad 

mellan kvinnan och mannen vilket påvisar att ”det är tydligt att processen att växa upp och 

lära sig genus inte bara kan handla om att internalisera könsrollsnormer” (Connell 2009:131). 

För det tredje åläggs adepten i socialiseringsmodellen en passiv och anpassningsbar roll där 

de sväljer allt med hull och hår, men studier har visat att när pojkar och flickor lär sig 

könsnormer är det allt annat än passiva. Ibland accepterar de könsnormerna men i lika många 

fall tar de avstånd från könsnormerna. Den fjärde bristen menar på att i 

socialiseringsmodellen är syftet endast att internalisera könsroller vilket försvårar 

                                                             
2 Raewyn Connell och R.W. Connell är samma person. Raewyn föddes som Robert William, men bytte namn. 

Sedan 2007 ger hon ut sina böcker under namnet Raewyn Connell.  
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förklaringsmöjligheterna när någon emanciperar sig från sin förbestämda könsroll. Connell 

lyfter istället fram en nyanserad syn på könsrollkonstruktionen, den nya genussociologin. 

Maskulinitet ses som en pluralistisk och dynamisk process som aldrig blir statisk. Istället för 

att utgå ifrån socialiseringsmodellen där normer internaliseras utifrån gamla könskonventioner 

lyfter Connell fram synsättet att könskonventioner skapas och omdefinieras hela tiden inom 

den sociala praktiken. En förändring och omprövning är alltid aktuell för den gällande 

maskuliniteten och det existerar flera maskuliniteter inom en kultur, inte bara en 

ensamstående. Detta dynamiska skapande tar vid överallt, på fotbollsplanen som på 

arbetsplatsen. Det som är viktigt att ha i åtanke i den nya genussociologin är att när 

maskuliniteter analyseras ska de också belysas utifrån ett relationsperspektiv. Connell talar i 

första hand om relationer som utesluter, exploaterar och trakasserar. Connell talar också om 

att de relationer som skapar en dynamisk maskulinitet ger upphov till att tala om ett 

dialektiskt förhållande; ”de svarar inte mot en socialisationsmodells enkelriktade 

orsakssammanhang” (Connell 2009:132), vilket ytterligare accentuerar de brister 

socialiseringsmodellen besitter.  

3.3 Maskulinitet 

R.W. Connell skriver i sin bok Maskuliniteter från 2008 att det bland vissa finns en 

övertygelse om att män inte kan förändras. Detta gör att idéer om att maskuliniteten kan 

förändras faller i glömska. Det hävdas att mannen bär på gener som gör honom aggressiv, 

tävlings- och maktlysten, revirtänkande och hierarkisk. Att mannen dominerar kvinnan 

förklaras biologiskt. I ovan nämnda bok argumenterar R.W. Connell emot att maskulinitet 

skulle vara biologiskt betingat, enligt henne är det biologiska synsättet felaktigt. Samma sak 

gäller de två motsatta kroppsuppfattningarna som hon skriver om. Den första menar att 

kroppen ”är en naturlig maskin som producerar genusskillnader genom genetisk 

programmering, hormonella olikheter eller genom att könen har olika roller i reproduktionen.” 

(Connell 2008:84). Enligt den andra ”är kroppen mer eller mindre en neutral yta, eller ett 

landskap, där den sociala symbolismen lämnar sina avtryck.” (ibid.). 

Maskulinitet i singular är en vanlig missuppfattning. Det är viktigt att vi har vissa aspekter i 

åtanke när vi studerar och forskar om maskuliniteter. Att inse att det finns flera olika 

maskuliniteter hjälper oss att förstå den sociala verklighetens komplexitet. Det finns inte bara 

en överklassmaskulinitet eller en svensk maskulinitet (Connell 2008:114). 

Maskulinitetsforskningen är avhängig samma syn och utgångspunkter som genusforskningen. 



6 
 

Ett av de mest grundläggande synsätten är att maskulinitet som konstruktion aldrig är 

bestående över en längre tidsperiod och att den påverkas och präglas av historiska, kulturella 

och geografiska faktorer (Fagerström & Nilson 2008). Även om vi slagit fast att maskulinitet 

är i en ständig rekonstruktionsfas finns det ändå alltid en maskulinitet som för tillfället är 

idealet. Denna ideala maskulinitet som gäller vid en viss tidpunkt är också den maskulinitet 

som anses vara mest accepterad och eftersträvande i förhållande till gällande kultur och 

historisk kontext (Connell 2008). 

 

Det är viktigt att ta fasta på relationer mellan maskuliniteter. Identiteten homosexuell man är 

en maskulinitet som länge varit underordnad den (dominerande) heterosexuella mannen. 

Bögar placeras längst ner i mäns genushierarki, den plats som för de som symboliskt 

utestängts från den hegemoniska maskuliniteten. Andra som utestängs är mammas pojke, 

fegis, tönt, klant osv. Det uppenbara kriteriet för att utestängas är femininitet. Dock är det 

troligt att få män lever upp till den normativa standarden om den hegemoniska maskuliniteten, 

men ändå drar nytta av den och de fördelar som män har gentemot kvinnor och deras 

underordnade ställning (Connell 2008:116–117).  

3.4 Homosocialitet och reflexivet 

Enligt Johansson (2003) handlar manlig homosocialitet i stora drag om att skapa en 

gemensam och tydlig manlighet som drar gränser mot det som anses vara omanligt. Det 

verkar finnas ett behov hos vissa män att tydligt visa att de är just män, stora och starka män 

som inte är det minsta feminina. Detta manlighetsrättesnöre inbegriper i sitt utövande inslag 

av exkludering. Som vi tidigare nämnt fördöms kvinnor, homosexuella och påtaglig svaghet 

inom gemenskapen för att skapa tydliga skiljelinjer åt gruppen. Den manliga gemenskapen 

ska vara hårdnackad, stryktålig och kunna “ta lite skit”. Det är genom språket och handlingar 

som dessa manliga ”koder” får fäste och sprids vidare. De som inte klarar av att leva upp till 

den gällande manligheten får inte heller tillträde till den ”exklusiva mansvärlden” och det blir 

därför oerhört viktigt att ta till sig dessa ”koder” för att inte hamna i den manliga periferin. I 

grunden handlar det om en stor portion osäkerhet i sin manliga identitetsnavigering och allt 

som inte är manligt för då klä skott för denna ambivalens (Johansson 2003). ”Behovet av att 

dra skarpa gränser mot allt som hotar en bräcklig manlighet drabbar i första hand kvinnor och 

homosexuella” (Johansson 2003:241-242). Denna form av manlighet eller maskulinitet kan 

ses som en idealtyp, dvs. att denna man inte existerar i verkliga livet, utan är en slags 

schablonbild över hur många män idag vill uppfattas. Johanssons teori kan återkopplas till Allt 
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är Möjligts stereotyper som tas upp längre fram i uppsatsen. Vår sociologiska utgångspunkt är 

att det inte bara finns en maskulinitet, utan flera.  

 

Det komplexa sökandet efter manliga referensramar har idag också börjat anamma en mer 

reflexiv hållning gentemot manlighet och sexualitet. Det finns idag ett större inneboende 

medvetande om att sexualitet kan konstrueras och att en förändring håller på och ske. 

Sexualiteten är idag ”plastisk” (Giddens 1992) och har därmed gått från att vara ett 

fortplantningsverktyg till att vara någonting mer. Synen på mannens sexualitet synas mer 

kritiskt och ifrågasätts utifrån ett öppet perspektiv istället för att utgå ifrån de närmaste 

normativa föreställningarna om manlighet. Den självkritik som den framåtskridande 

reflexivitetsprocessen uppmuntrar till får också konsekvenser inom sociala sammanhang. Den 

viktigaste konsekvensen är att stereotyper får sig en rejäl törn och inte längre får existera utan 

närmare tillsyn dvs. den homosocialitet vi tagit upp i ovanstående text skärskådas och dess 

grundvalar ruckas i grunden (Johansson 2003:243). 

 

Anledningen till att detta perspektiv om homosocialitet inkluderas som teoretiskt verktyg är 

enligt vår mening uppenbar. Café och Slitz riktar sig i första hand till män i åldrarna 20 till 40 

år (Dagens Media 2011) respektive 18 till 35 år (Slitz.se 2011) och därför är vi av den 

uppfattningen att särskilt unga män är mottagliga och ambivalenta inför vad som anses vara 

maskulint och tar således oreflekterat hjälp från just livsstilsmagasin för att fastställa sina 

referensramar om vad manlighet är och inte är. 

 

Via internet, dokusåpor, filmer, böcker och annat material får ungdomar idag tillgång till 

ett brett tänkande om hur det är möjligt att leva och att utöva sin sexualitet. Detta 

reflexiva brus omvandlas till kunskap och i förlängningen till livsstilar (Johansson 

2003:246). 

 

Johanssons teori kommer hjälpa oss när vi frågar oss om Café och Slitz innehåller texter och 

bildmaterial som kan föras tillbaka på begreppet homosocialitet och reflexivitet och om en 

kritisk syn på den manlighet de manifesterar existerar i någon form. Vidare är detta ett nyttigt 

bidrag då förändring som fenomen ständigt är i fokus. En av frågeställningarna i uppsatsen är 

att belysa eventuella förändringar över tid och en intressant synvinkel blir då att titta på om 

självreflexiva texter och budskap förekommer i livsstilsmagasinens innehåll. 
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3.5 Varför är det viktigt att analysera massmedia ur ett genusperspektiv? 

I och med att varje svensk konsumerar media cirka sex timmar om dagen (Fagerström & 

Nilson 2008; Allt är Möjligt 1998 m.fl) är det ett högst rimligt antagande att vi i varierande 

grad påverkas av hur och vad media förmedlar till oss. 

The importance of the media in propagating many modern lifestyles should be 

obvious[…] The range of lifestyles – or lifestyle ideals – offered by the media may be 

limited, but at the same time it is usually broader than those we would expect to just 

‘bump into’ in everyday life. So the media in modernity offers possibilities and celebrates 

diversity, but also offers narrow interpretations of certain roles or lifestyles – depending 

where you look (Gauntlett 2002:112-113). 

 

Det dagliga intaget av media i alla dess former får konsekvenser som bidrar till illavarslande 

och felaktiga genusframställningar. ”Den övergripande samhälleliga diskursen förstärks och 

återspeglas i tongivande medier.” (Fagerström & Nilson 2008:38). Inom genusforskningen 

brukar man tala om genusslentrian vilket innebär att en viss framställning förekommer så ofta 

att den till slut inte läggs märke till och att den blir som en självklarhet som mottagaren tappar 

ork att ens reagera på (Fagerström & Nilson 2008:43). Oftast handlar det om sociala 

stereotyper, schablonbilder och ålderdomliga synsätt som reproduceras.  Allt är Möjligt 

(1998) tar upp just hur massmedia grovt och endimensionellt kategoriserar människor i sina 

presentationer och än en gång är det graden av makt som bestämmer premisserna. De 

människor med minst makt i samhället är också de som stereotypiseras flitigast av 

massmedia. Vinklingen är inte heller alltid av positiv och gagnande karaktär. Förklaringen går 

som sagt att finna i maktaspekten. Enligt Allt är Möjligt kan de med makt själva modifiera 

bilden av dem själva och slippa undan att bli tillskriva negativa attribut (Allt är Möjligt 

1998:23-24).  

 

Två medlemmar
3
 av Allt är Möjligt genomförde 1994 en undersökning med syftet att 

analysera vilka stereotypa bilder som förekommer i mediala sammanhang (dagstidningar, 

reklambilder och såpoperor). Undersökningen gick till så att de under en dag granskade de 

mest lästa tidningarna, mest sedda tv-programmen och de mest hyrda och köpta 

videofilmerna.  De stereotyper
4
 som kristalliserades fram i undersökningen illustreras nedan. 

                                                             
3 Vid Institutionen för journalistik och mediekommunikation 
4 Här används endast de stereotyper som är relevanta för uppsatsen 
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Allt är Möjligt är inte ensamma om att skapa stereotyper, så innan vi går in på dem vill vi 

belysa sociologen Georg Simmels sociala typologi.  

3.5.1 Simmels sociala typer 

Sociologen Georg Simmel (1858-1918) beskrev redan på sin tid sociala typer. Simmel var 

kritisk till det moderna samhället och den objektifierade kulturella processen. Han menade att 

objektifiering av kulturen sker genom specialisering och skapar ett främlingskap mellan 

motivet och produkterna (Coser 1970:253). Han illustrerade i sina texter olika sociala 

typologier, ett slags idealtyper för den moderna människan. Dessa sociala typer var t.ex. 

”främlingen”, ”den fattige”, ”den girige”, ”slösaren”, ”den prostituerade”, ”äventyraren” och 

”adelsmannen” (Ritzer 2009 m.fl). Simmel såg exempelvis Främlingen som både en 

förutsättning och en symbol för förhållanden mellan människor (Simmel 1981:139), det är en 

social typ som inte är för nära och inte heller för långt bort (Ritzer 2009:142). 

3.5.2  Moderna manlighetsstereotyper 

Skönhetsslaven
5
 är kanske den schablonframkallning vi allra mest är bekanta med. 

Skönhetsslaven är ung, smal och vacker och lägger ner all energi och tid på att upprätthålla en 

bestående bild av att vara perfekt i alla avseenden. Ålderdomstecken, orakade ben, glupskhet, 

mullig kroppsbyggnad och ett osminkat ansikte är skönhetsslavens största antagonist. 

Projektören har inte tid med ett privatliv eftersom han ständigt är upptagen i stora och viktiga 

projekt. Kavajen är hans ständiga uniform. I bilden figurerar han alltid i offentliga miljöer och 

till skillnad från skönhetsslaven är han aktiv och framställs inte som ett objekt. Bilden av en 

man med pondus är nästintill en regel i dessa sammanhang. 

 

Machomannen ser sin vältränade kropp som Guds gåva till omvärlden. Äventyr, modiga och 

farliga ageranden i naturen och på slagfält är hans vardag. Kvinnorna är ingen annat än en 

”förbrukningsvara” då han ser sig själv som en ensamvarg. 

 

Drömprinsen skildras relaterat till kvinnan och är i paritet med skönhetslavens egenskaper. 

Drömprinsens viktigaste uppgift är att vara vacker och utstråla romantik. Drömprinsen 

framställs aldrig som förvärvsarbetare utan agerar alltid som passiv modell. En anledning till 

                                                             
5 Skönhetsslaven är i Allt är Möjligts undersökning stereotyp av en kvinna. Vi väljer dock att ha med denna för 

att se om det idag möjligen även finns män som kan kategoriseras som just Skönhetsslaven.  
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detta kan vara att ny manlighet behöver skapas då bristen på jobb kräver en maskulinitet där 

inte alltid jobb står i centralt fokus. 

 

Det är oerhört viktigt att skärskåda och genomskåda samtliga mediala kontexter ur ett 

genusperspektiv för att kunna upptäcka och ifrågasätta genusframställningars bakomliggande 

syften och eventuella framtida konsekvenser. 

3.6 ”Velourpappan” – ett försök till en ny genusordning? 

För att få lite perspektiv kan det vara på sin plats att plocka fram historiska händelser för att 

påminna om att det faktiskt funnits en stor förändringsbenägenhet gällande maskulinitet.  I 

mitten av 1970-talet bildades föreningen Befria mannen med syftet att förändra mansrollen 

från grunden. Man ville ”befria” mannen från den traditionella mansrollen och ersätta den 

med en genusöverskridande och ”mjukare” framtoning där kvinnliga egenskaper hos mannen 

ansågs vara en dygd istället för ett felaktigt beteende. Den traditionella mansrollen ansågs 

vara destruktiv, aggressiv, kall, hård och inte ett dugg välkommen i det samhället som 

föreningen Befria mannen försökte skapa. Den nya mannen skulle få omfamna vilka 

egenskaper han ville utan dömande blickar. Det förelåg dock inte ett försök att skapa en 

rörelse i paritet med kvinnorörelsen. Fokus låg istället på helt andra saker (Hill 2003). 

 

Där kvinnorörelsen bildades ur en vilja att tillskansa sig samma rättigheter som män, 

skaffa tillträde till samhällslivet och slippa ha hela ansvaret för hem och barn, bildades 

mansrörelsen ur en längtan efter ”det lilla livet”. Att vara nära sina barn, få tillgång till 

sina känslor och slippa prestige och karriär män emellan (Hill 2003:58). 

 

Det som höll på att hända beskrevs med emfatiska ordalag och starka uttryck som revolution, 

kamp och en ny genusordning förekom ofta, men trots den förändringsextas som många 

befann sig i så ebbade till slut processen ut. Paradoxalt var det tidningar och tidningsskrifter 

som stod för det mest aktiva motståndet mot den nya mansrörelsen och som fick den på fall. 

Idag verkar det som om det är just massmedia (där tidningar och livsstilsmagasin spelar en 

stor roll) som gått i bräschen för en ny ”mansrörelse” men i detta fall i form av en implicit och 

outtalad förändringsprocess. Den kritik som framfördes mot den nya mansrörelsen var att 

pappor ska vara pappor dvs. vara manliga, dricka sprit och boxas, och inte ”leka mamma” 

(Hill 2003). Kritikerna ansåg att det var viktigare att lyfta fram de manliga egenskaperna 

istället för att försöka utveckla nya ”kvinnliga” egenskaper hos mannen. Låt mannen vara 

manlig, löd budskapet. ”Velourpappan” som det nya mansidealet illvilligt benämndes blev 
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inte tillräckligt förankrat i samhället, men i kölvattnet lämnade de efter sig ett arv som gav 

tydliga tecken på att det inte rådde konsensus om vad maskulinitet är. Den manliga 

identitetsambivalensen skapade i alla fall en milstolpe i genusfrågan. Det intressanta med 

denna historiska händelse är att den mannen som så smått kristalliseras fram i dagens 

massmedia inte är en unik och sambandslös händelse. Det har bevisligen varit på gång förut 

vilket ställer saker och ting i lite mer vida perspektiv. Vi kanske 2011 får uppleva 

velourpappans återuppståndelse eller i alla fall en modernmodifierad variant där de viktigaste 

biståndsdelar från 70-talets velourpappa återkommer. 

3.7 Livsstilsmagasin för män  

I boken Masculinity and men´s lifestyle magazines (2003) sätter Benwell tonen direkt med 

följande betydande citat: ”A powerful and intimate relationship exists between popular 

culture and masculinity” (Benwell 2003:12). Allt empiriskt underlag i boken kommer ifrån 

livsstilsmagasin som härstammar från England och USA men vi anser att ändå den tillför 

fruktbara slutsatser när svenska livsstilsmagasin undersöks. Nedan kommer vi presentera 

relevant fakta som tas upp i boken och som kan bidra till en djupare förståelse om varifrån 

svenska livsstilsmagasin fått betydande och märkbar inspiration.  

År 1994 lanserades det manliga magasinet Loaded i Storbritannien och ansågs vara en 

milstolpe inom genren livsstilsmagasin för män. Innan Loaded fanns existerade endast 

manliga livsstilsmagasin som Arena, Esquire och GQ och dessa ansågs förmedla en känslig 

narcissistisk maskulinitet med en alldeles för överdriven feministisk ton och som fick 

benämningen ”The new man”. Vidare pålades ”The new man” egenskaper som att aktivt delta 

i hushållsarbetet, ett kraftigare ansvarstagande i fadersrollen och att vara modemedveten. 

Loaded däremot levererade ”The new lad”, en modern, hipp och festbenägen maskulinitet 

som var en direkt motreaktion mot den tidigare torra och stela maskuliniteten. Nu skulle 

innehållet i livsstilsmagasinet innehålla en hyllning till arbetarklassmentalitet, semester, 

fotboll, efterfester, alkohol och uteslöt helt att ta upp allvarligt ämnen som faderskaps- och 

jobbrelaterade ämnen. Enligt Benwell (2003) omnämns denna övergångsperiod som ett tydligt 

tecken på att just livsstilsmagasin spelar en central roll när det handlar om att förändra synen 

på maskulinitet. 

 

What it means to be a man have indeed shifted in the context of the men’s lifestyle 

magazines, and that such shifts have played a central role in the articulation magazine 

masculinities (Benwell 2003:12). 
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Benwell lägger fram fem stycken katalysatorer som har identifierats och som kan bidra med 

en förklaring varför det uppkom en situation som krävde en motreaktion i form en ny 

maskulinitet framställd i ett nytt livsstilsmagasin.  

 

Den första anledningen till skiftet och uppkomsten av livsstilsmagasin som framställde ”The 

new Lad” istället för ”The new man” är inte helt klarlagt men i boken argumenteras det för att 

en maskulinitetskris hade stor påverkan. Livsstilsmagasin som Loaded stod för en nostalgisk 

återgång till barnsligt beteende, pubertal attityd och en medveten avsaknad av socialt 

ansvarstagande och jobbrelaterade ämnen. Attitydsskiftet kan ses som ett rebelliskt agerande 

gentemot det vuxna auktoritära samhället och en försenad motreaktion i kölvattnet av den 

moderna feminismens avtryck i samhället. Den andra anledningen har stora likheter med den 

första, nämligen en motreaktion mot feminismen i form av ett försök att underminera och 

bagatellisera feminismens kritik på mäns gynnande makttillskansning i samhället och även 

mäns välmående på grund av den gällande genusordningen. 

 

A backlash to feminism is arguably one possible response to a ’crisis’ in masculinity. 

Faulidi popularized the term ’backlash’ in her book of that title (1991) in which she 

mapped out the evolving and hostile response, largely in the media, to the advancement 

of feminism and their associated negative effects on the well-being of men. (BenwelI 

2003:14).  

Vissa som deltagit i bokens framkommande argumenterar för att anti-feministdiskursen 

snarare ska ses en missriktad och felaktig kritik och att den egentliga bakomliggande 

anledningen till motståndet mot den framåtskridande feminismen låg i att livsstilsmagasin 

som framställde ”The new lad” ansåg att ”The new man” och dess feminismomfamnande 

attityd inte ansågs vara en genuin manlighet i deras tycke och att den försvagade mäns 

gynnande ställning i samhället. I vissa fall handlade det om en renodlad anti-feministdiskurs 

som explicit och oblygt attackerade den modern feminismen men i många fall gömdes 

feministföraktet i en myriad av ironiska texter vilket tydligt påvisar hur naivt och farligt det är 

att försumma livsstilsmagasin som Café och Slitz med argumentet att de endast innehåller 

larviga och harmlösa texter och budskap.  

Livsstilsmagasinen har en stark vilja att tydligt och tveklöst förmedla vad som är maskulinitet 

och vad som inte är det genom att exkludera och undvika att skapa klassificeringar i allt 

redaktionellt material. Anledningen till att livsstilsmagasin undviker vissa komplexa och 

svårdiskuterade ämnen som till exempel etnicitet, homosexualitet och faderskap är att 
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känsliga ämnen är för ”farliga” att ta upp. Komplexa ämnesområden går inte att förenkla och 

könsbiologiskt polarisera vilket skapar en osäkerhet som kan föras tillbaka till homosocialitet. 

Genom att ta upp svårhanterliga ämnen krackelerar den tydliga och stadiga gräns som 

livsstilsmagasinen konsekvent strävar efter att bygga upp.  

Att livsstilsmagasin är kraftigt avhängiga skapandet av en konsumtionskultur är en mycket 

viktig aspekt att ha i åtanke i analysen. Benwell argumenterar för att varje förändring av 

maskulinitet är på grund av konsumtionsrelaterade faktorer. En förändring av maskulinitet 

skapar nya konsumtionstillfällen för företag som förekommer i livsstilsmagasinen. När en 

hegemonisk maskulinitet tappat konsumtionsvilja eller förmåga så skapas en ny maskulinitet 

med tillhörande normer och värderingar som i sin tur leder till nya konsumtionsvanor.  

Slutligen poängteras det att den maskulinitet som framställs i livsstilsmagasin eventuellt kan 

vara slumpmässigt konstruerad utan ideologiska förtecken.  Den hegemoniska maskulinitet 

som går att fastslå i livsstilsmagasinen finns där utan bakomliggande tankar och endast 

framställdes på grund emergenta händelser som inte går att skuldbelägga någon för.   

Benwell ställer sig aktivt bakom antagandet att livsstilsmagasin för män spelar en nyckelroll i 

förändringen av synen på maskulinitet och att de är starkt skyldiga till att skapa en egen 

maskulin hegemoni. Livsstilsmagasin för män erbjuder konkreta och lättsamma tips på hur 

man lever upp till en renodlad maskulinitet och skapar en konsumtionskultur som möjliggör 

att män kan dricka manligt, äga manligt, åka manligt, prata manligt, träna manligt, agera 

manligt och klä sig i manligt. Ett av de mest frekventa sätten att anspela på maskulinitet är att 

försöka spela på mäns absoluta grundläggande egenskaper eftersom det verkligen får män att 

regera på reklambudskap och livsstilsmagasinens budskap. 

Upplägget i livsstilsmagasin, både för män och kvinnor, är att det faktiskt finns essentiella 

skillnader mellan män och kvinnor när det gäller karaktärsdrag, värderingar, normer och 

stilmedvetenhet. De bygger upp och förankrar en biologisk polarisering som tycks vara helt 

självklar, nästintill axiom. Ibland är denna medvetna polarisering framförd med en skämtsam 

och falsk ”ironisk” ton och ibland är den framförd som ett rationellt och allvarligt påstående 

(Benwell 2003:17). Fyra teman har identifierats av Benwell som präglar livsstilsmagasinens 

framtoning utifrån följande kontexttriad; text, läsarens respons och den ideologi som präglar 

livsstilsmagasinen redaktion.  
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Inkludering och exkludering används flitigt, det vill säga att man för en diskurs som implicit 

exkluderar t.ex. vegetarianer och icke manliga män attribut och istället tydligt inkluderar de 

attribut och egenskaper som anses vara knutna till den manliga identitet de vill förmedla. 

Skickligt utförd är exkludering och inkludering ett subtilt sätt som livsstilsmagasinen 

använder sig av för att inte trampa på några kritiskt bevakande tår. 

 

Ironi är ett av livsstilsmagasinens mest frekventa verktyg för att framföra sin ”ideologier”, 

åsikter och tankar utan att behöva stå still svars om de visar sig att ett reportage får kraftig 

kritik eller vara alldeles för stötande. Genom att bygga upp sin diskurs med hjälp av en lätt 

ironisk ton har de lagt in en preventiv skyddsmekanism och de kan besvara alla kritik med; 

”Hej, vi skojade ju bara. Ta det lugnt”. Spelrummet utvidgas oerhört mycket när ironi är 

inblandat och skulden läggs istället på läsaren som ”råkat” tolkat diskursen fel. Det går till 

och med att inflika ”homosexuella” anspelningar utan att bli utpekad som homosexuell.  

 

En ny sexism är skapad för att kunna legitimera mannens makt i samhället men i samma 

mening tar man starkt avstånd från gammaldags sexism. En kreativ och feminismflörtande 

diskurs skapas för att kunna undgå kritik. Genom att istället måla upp en bild som gör män till 

”offer” och flitigt understryka att de inte är sexistiska bygger de upp en komplex diskurs som 

blir svårantastlig för ett kritiskt öga. Att framkalla tydliga dikotomier är också ett viktigt 

tillvägagångssätt för att skapa en ny diskurs som till exempel tydliga skiljelinjer mellan bra 

och dåliga feminister.  

 

I nära paritet med den ironiska tonen används ibland ett reflexivt skrivande som oftast landar i 

skämt, skoj och självparodier. Att övertydligt och textuellt i reportage leka med stereotyper 

och schablonbilder med en skämtsam ton skapar en form av metaanalys som tillåter 

livsstilsmagasinen att själva leka med eventuella förändringar inom den hegemoniska 

maskuliniteten. Uttryck liknande ”det är ju inte illa menat…” och ”det var ju bara på skoj..:” 

är exempel på den lekfulla och lättsamma attityden gentemot slentrianframställningar av 

mannen som avlastar också de skuldkänslor som kan förekomma.  

3.8 Massmedia - maktens och konsumtionens kontexter 

Oavsett sammanhang och forskningssyfte ska maktaspekten alltid tas med i genusanalysen. 

Makt är och kommer alltid vara fundamentalt involverat när genus konstrueras gällande vad 
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som anses maskulint och feminint och vilka konsekvenser det får. “Utan att ta hänsyn till 

makthierarkier blir ett genusperspektiv uddlöst” (Fagerström & Nilson 2008:12). 

Man skulle lite dystopiskt vinklat kunna lägga fram det som att massmedia har oss i ett fast 

grepp från början till slut. Allt är Möjligt (1998) presenterar massmedias makt utifrån ett 

pricksäkert perspektiv. Ett intressent inlägg är att det förr i tiden var skolan som lärde ut vad 

som ansågs vara rätt och fel. Idag är det dock inte skolan som har utlärningsföreträde i frågor 

som inbegriper kunskap, värderingar och “sunt förnuft” utan det är massmedia som till stor 

del tagit över den rollen. Massmedia skiljer sig också markant från skolans pedagogiska 

utlärning eftersom massmedia också anspelar på våra känslor och inte bara vårt intellekt. 

Detta gör att hela förmedlingen av kunskap bakas in i ett batteri av komplexa och svårtydda 

värderingar som de själva godtyckligt inflikat i mediabruset (Allt är Möjligt 1998:14). Gängse 

uppfattning bland medieforskare idag är att media spelar en betydande roll i våra liv men den 

är svårgreppbar. De slår dock fast att vi bildar våra världsbilder, normer, attityder och 

värderingar utifrån vad massmedia förmedlar. Det är till exempel oftast massmedia som 

falsifierar eller bekräftar de värderingar och världsbilder som vi bär inom oss och grubblar 

över. Det kanske tydligaste budskapet som samtliga aktörer inom massmedia förmedlar är att 

konsumtion är en dygd utan dess like som till och med blivit en skyldighet som skickligt 

göms och således glöms i ett skimmer av att vi lever i frihet. ”Konsumtion är bra. Det säger 

ekonomerna, det säger politikerna och det säger massmedia” (Allt är Möjligt 1998:15). 

Begreppet konsumtion innebär för de flesta att man som köpare handlar fysiska varor eller 

tjänster och inget därutöver. Detta är dock ett minne blått. Idag är konsumtion så mycket mer 

än att bara handla en vara eller en tjänst. Konsumtion idag handlar om värderingar, 

människosyn och att köpa sig en identitet eller en livsstil och det är mer korrekt att tala om en 

renodlad ideologi och allt detta med massmedia som kompass och vägledare. Kontentan är att 

mediaetablissemanget skapat en helt ny samhällsklass där de själva tillskansat sig makten att 

diktera hur vi ska se på världen (Allt är Möjligt 1998:16). 

 

Kvinnor är överrepresenterade i reklam och män är överrepresenterade i media. 

Framställningen av de båda könen är dessutom olika. Det finns idag många livsstilsmagasin 

för kvinnor; Cosmopolitan, Amelia, VeckoRevyn, Glamour, Tara, Damernas, Femina, Elle, 

Chic, Solo etcetera, men bara ett fåtal för män; Café, Slitz, Moore och King. Frågan är hur 

mannen framställs i magasin gjorda av män för män. Kanske framställs han som stereotypen 
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Projektören. Bilden av kvinnan är skev (Jarlbro 2006:109), frågan är om bilden av mannen så 

mycket bättre.  

3.9 Diskursbegreppet 

3.9.1 Foucault och diskursens ordning 

I sin berömda installationsföreläsning vid Collège de France 1970 lade filosofen och 

idéhistorikern Michel Foucault fram en hypotes där han ”antar att diskursproduktionen i varje 

samhälle på en och samma gång kontrolleras, väljs ut, organiseras och fördelas av ett visst 

antal procedurer vilkas roll är att avvärja dess makt och hot, att bemästra dess slumpmässighet 

och att kringgå dess tunga, skrämmande materialitet” (Foucault 1993:7). Han tar upp tre 

diskursiva utestängningsprocedurer. Den första är förbudet; ”Alla vet att man inte får säga 

allt, att man inte kan tala om vad som helst när som helst och, slutligen, att inte vem som helst 

får tala om vad som helst.” (ibid.). Vidare finns en annan utestängningsprincip; motsättningen 

mellan förnuft och vansinne. Tidigare uppfattades en dåres tal som obefintligt; ”Ända sedan 

djupaste medeltid är såren den vars diskurs inte får cirkulera som andras” (Foucault 1993:8). 

 

Motsättningen mellan det sanna och det falska är det tredje och sista systemet för 

utestängning, även om Foucault medger att det kanske är lite riskabelt vid sidan av de andra 

två utestängningsprinciperna. Han påpekar att de är godtyckliga och i ständig rörelse. De har 

tett sig olika under olika epoker och gjort de andra två utestängningsprinciperna till sina 

(Nilsson 2008:63). 

 

Det är inte verkligheten som objektivt uttrycker sig för att vi ska förstå världen och hur den är 

konstruerad. Det är språket som konstituerar kunskap och information om världen och den 

sociala verkligheten vi alla medverkar i. Det är genom språket som representationer skapas 

och reproduceras, inte verkligheten i sig då den bara finns där utan makt att själv förklara sig 

och påverka oss (Winther Jørgensen & Phillips 2000:16). Vi kan till exempel inte diskutera 

begreppet maskulinitet utan att använda oss av språket och dess meningsskapande funktion. I 

boken Kunskapssociologi (2007, originalet på engelska: The Social Construction of Reality 

1966) tar sociologerna Peter Berger och Thomas Luckmann upp hur individen i samhället 

uppfattar och formar sin sociala verklighet. Fokus ligger på hur vi individer i det vardagliga 

livet agerar och reagerar på all den sociala kunskap som ständigt cirkulerar och förnyas 

runtomkring dem i den socialt konstruerade verkligheten.  



17 
 

Jag uppfattar vardagslivets verklighet som en ordnad verklighet. Dess fenomen är i förväg 

arrangerade i mönster som tycks vara oberoende min uppfattning av dem och som tvingar 

sig på mig /…/ [d]et språk som används i det dagliga livet förser mig fortlöpande med de 

nödvändiga objektifieringarna och postulerar den ordning inom vilket de har mening och 

inom vilket vardagslivet har mening för mig (Berger & Luckmann 2007:35).  

 

Berger och Luckmann betonar också att den verklighet som språket skapar åt oss inte ska ses 

ur ett singularperspektiv då det finns flera verkligheter födda ur språket, det finns dock alltid 

en framträdande och dominerade verklighet som inbegriper ett företrädeprivilegium. Det är 

den dominerade verkligheten som också har den mest påträngande effekten i människans 

verklighetsuppfattning. Språket är intersubjektivt konstruerat och därmed är också vår 

verklighet detsamma. Genom att studera språkliga diskurser kan man som forskare upptäcka 

explicita och implicita budskap som ger verkligheten en betydelse. Konsekvenserna av 

språkbruket blir möjligt att blottlägga och bakomliggande anledningar till varför en viss 

diskurs är som den är går att synliggöra i analysen av den. Diskursbegreppet innebär också en 

mångfald av olika definitioner men enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) finns det 

fyra nyckelpremisser som kan ses som diskursbegreppets grundval. Samtliga nyckelpremisser 

härstammar från socialkonstruktionismen. Den första premissen är också den som tydligast 

påvisar diskursbegreppets ständiga kritiska förhållningssätt till vår världssyn: “En kritisk 

inställning till självklar kunskap” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:11; Burr 1995;2ff).  

 

Den kunskap om världen vi alla besitter ska inte ses som objektivt insamlad kunskap utan 

alltid ses utifrån kritiska ögon då den verklighet vi känner till är synliggjord och förklarad av 

de subjektiva kategorier vi själva skapat för att kunna tolka världen. Den andra premissen går 

hand i hand med den första. Vår kunskap om världen är starkt avhängig den kulturella och 

historiska koppling vi har vilket innebär att vår syn på världen är antiessentialistisk och inte 

förbestämd utifrån yttre betingelser. Verkligheten och vår världsbild kommer för alltid vara 

formbar och medgörlig i skapandet av kategorier och identiteter. Den tredje premissen utgår 

ifrån att sociala interaktioner utgör en grogrund där vår kunskap skapas och förs vidare genom 

sociala processer. I dessa sociala processer förekommer det en ständig kamp om att nå 

konsensus om vad som är sant och falsk inom diskursen. Den sista premissen utgår ifrån att 

samtliga diskurser påverkar människors sociala handlingar då en specifik världsbild alltid 

innehåller förmaningar och förbud om vad som är naturliga och accepterade handlingar och 

vilka handlingar som inte accepteras inom gällande världsbild. Detta är också något som 

Berger och Luckmann behandlat, men istället för att alla tala konsensus beträffande 
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världsbilder talar de istället om relevant kunskap; ”Mina kunskaper om vardagslivet är 

strukturerade i termer av vad som är relevant” (Berger & Luckmann 2007:59). All kunskap är 

inte relevant i den meningen att vi endast behöver förkovra oss om det som rör vår direkta 

livsstil ur ett pragmatiskt perspektiv. Att besitta kunskap om till exempel hur man bäst skaffar 

sig tillträde in till Stockholms populäraste nattklubbar är inte av primär relevans. Det 

vardagliga livets framgång kräver inte den sorten av information och därför anses den vara 

irrelevant i ett första skede. Det sociala kunskapsförrådets rangordning av vad som är relevant 

är avhängig den kontext den befinner sig i. Synen på relevant och pragmatisk kunskap skiljer 

sig säkerligen mellan till exempel Stockholm och Kiruna. Alla personers relevansstrukturer 

ska inte heller ses som isolerade processer eftersom vi i vardagslivet socialiserar oss med 

andra individer och det kommer sig då naturligt att våra kunskapsförråds vägledande riktlinjer 

korsas med andras (Berger & Luckmann 2007).  

4 Metod 

Vi vill här inledningsvis motivera varför just den kritiska diskursanalysen valts som metod för 

att besvara uppsatsens frågeställningar. Texter anses inom samhällsvetenskapen vara 

”oundgängliga studieobjekt” (Bergström & Boréus 2005:14).  Genom att utgå ifrån 

diskursanalysens grundläggande synsätt på språkets betydelse kan vi som forskare belysa och 

rent konkret påvisa vilka identitetskonstruktioner och hegemoniska ideologier som skapas i 

den kontext vi valt att analysera. Den kritiska diskursanalysen lämpar sig bäst i denna uppsats 

eftersom det är möjligt att avgränsa analysen gällande tid och rum (Bergström & Boréus 

2005:357). Metoden går helt enkelt hand i hand med uppsatsens syfte eftersom tidsaspekten är 

ett central i vår frågeställning. 

4.1 Kritisk diskursanalys 

Norman Faircloughs tillämpning av kritisk diskursanalys är den diskursinriktning som vi 

kommer använda. “Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att 

teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och 

social och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang” (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:66). Det finns dock inte bara en inriktning inom den kritiska diskursanalysen, men det 

finns fem gemensamma drag som den kritiska diskursanalysens i stort sätt kan enas om. 
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Diskursiva praktiker (i vårt fall livsstilsmagasin för män) bidrar med att förmedla och 

möjliggöra sociala praktikers konstituering av den sociala verkligheten, sociala relationer och 

sociala identiteter i form av den textmässiga produktionen och konsumtionen. Utan fysiska 

tidningar skulle inte budskap kunna förmedlas i textform lika omfattande.  Att studera 

konkreta diskursiva praktiker blir således en viktig del i forskningsprocessen för att kunna 

fastställa och belysa en förändring inom sociala och kulturella kontexter. En central tanke i 

den kritiska diskursanalysen är att den inte bara är konstituerande, utan också konstitueras. 

Detta betyder att en diskurs aldrig är helt oberoende inom sin kontext. När den kritiska 

diskursanalysen används för att analysera till exempel massmedia bör man alltid ha i åtanke 

att andra samhällskrafter kan påverka diskursen och att dessa inte nödvändigtvis måste vara 

en annan diskurs utan kan vara en icke-diskurs. Språkbruket inom sociala interaktioner anses i 

den kritiska diskursanalysen vara den empiri som i första hand ska analyseras då allt av 

lingvistisk karaktär anses vara överordnat i analysen. Ett av de stora åtaganden som den 

kritiska diskursanalysen tagit på sig är att problematisera diskursers effekter som om de vore 

ideologiska. (Winther Jørgensen & Phillips 2000:67-70) 

 

Faircloughs kritiska diskursanalys signum är att den lägger stor vikt på att systematiskt 

analysera tal och skrift utifrån ett textorienterat perspektiv. Det som är unikt för Faircloughs 

kritiska diskursanalys är att den är av avhängig tre traditioner som förs ihop till ett angreppsätt 

i analysen. Både det makrosociologiska och mikrosociologiska perspektivet ska tas med för 

att skapa koherens i analysen. Även om Fairclough använder sig mycket att den lingvistiska 

skolans synsätt på text ser han ändå att den innehåller ett antal tillkortakommanden. Även om 

analysen initialt är textorienterad blir analysen alldeles för förenklad och trivial om den inte 

kopplar samman med kulturella och sociala kontexter på ett relevant sätt.  Att föra in det 

sociologiska perspektivet bidrar med att kunna se samband mellan text, handling och 

samhällsstrukturer (Winther Jørgensen & Phillips 2000:67-70). 

4.1.1 Den tredimensionella modellen 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips presenterar i sin bok Diskursanalys som 

teori och metod (2000) en modell för diskursanalys. Modellen är framarbetad av professor 

emeritus Norman Fairclough. Utifrån vetskapen om att diskurser konstruerar sociala 

identiteter, sociala relationer, kunskaps- och betydelsesystem ska arbetet i analysen delas upp 

i två dimensioner; den kommunikativa händelsen (1) och diskursordningen (2). Den 
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kommunikativa händelsen delar Fairclough upp i tre dimensioner och det är denna vi kommer 

utgå ifrån i vår kritiska diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips 2000:74).  

Vi börjar med att titta på textens lingvistiska egenskaper. Det finns viktiga grammatiska 

egenskaper som är nödvändiga att titta på när texten analyseras som just text. Det första är 

textens transitivitet vilket innebär att man är ”intresserad av att klarlägga de ideologiska 

konsekvenserna som olika framställningsformer får” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:87). 

Hur subjekt och objekt används i meningars satskonstruktioner är i fokus. Den andra 

grammatiska egenskapen som vi kommer titta närmare på är modalitet, hur författaren av 

texten instämmer, negligerar eller raljerar med påståenden som framkommer i texten. 

Modalitet innebär också att man framkallar en eventuell sanningshalt i texten, om författaren 

av texten utger sig för att lägga fram fakta eller bara vaga påståenden (ibid.).  

 

Sedan går analysen över till att undersöka den diskursiva praktiken vilket avser hur texter 

produceras, distribueras och konsumeras i förhållande till sammanhanget (Bergström & 

Boréus 2005). Blicken riktas mot hur livsstilsmagasinens redaktionella texter bygger på redan 

existerande diskurser och hur läsarna av livsstilsmagasinen kan tänkas använda sig av redan 

existerande diskurser. Som exempel kan vi anta att läsaren troligtvis är medveten om att Café 

och Slitz är livsstilsmagasin för män och kommer således tolka samtliga texter som en 

maskulinitetsdiskurs och inte en feministisk diskurs.  

 

Inom den diskursiva praktiken belyser man också texter utifrån intertextualitet och 

interdiskursivitet. Intertextualitet innebär att man aldrig kan använda ord som inte använts 

förut; alla texter bygger på andra texter. Med interdiskursivitet menas att det förekommer 

olika diskurser inom olika diskursordningar. Vissa diskurser är mer dominerande i samhället 

än andra. Alla diskurser bemästrar inte samma hierarkiska makt och det är därför den 

konkreta kritiska diskursanalysen måste kopplas till specifika diskurser med dess tillhörande 

sociala institutioner för att gagna samhällets positiva utveckling (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:77-78). Slutligen analyseras texten utifrån det bestämda perspektivet att texten 

är en social praktik. Grundtanken är att hitta utomstående betingelser som kan föras tillbaka 

på den text som analyseras. De två första dimensionerna text och diskursiv praktik binds 

samman och placeras i ett större sammanhang; den breda sociala praktiken. Huvudmålet är nu 

att relatera de påkomna diskurserna till ideologi, makt och den diskursordning de präglas av 



21 
 

(Bergström & Boréus 2005:324). Ett angreppssätt kan vara att titta på om det finns 

konkurrerande diskurser som inte existerar i samklang med varandra.    

 

”För det första ska relationerna mellan den diskursiva praktiken och den diskursordning som 

den ingår i att klarläggas.” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:90). Konkreta frågor att ställa 

kan vara vilka diskurser som förekommer i de två livsstilsmagasinen vi undersökt och vilken 

diskursordning de ingår i. Då vårt syfte är att peka på en eventuell förändring över tid är det 

nu som analysen bär frukt som också följande citat med alla tydlighet påvisar: ”Det är i 

analysen av förhållandet mellan diskursiv praktik och den bredare sociala praktiken som 

undersökningen finner sin slutgiltiga konklusion. Det är nämligen här man närmar sig frågan 

om förändring och ideologiska konsekvenser” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:90). I detta 

slutskede av analysen tappar den kritiska diskursanalysen sin konklusionsförmåga och en 

relevant sociologisk teori måste därför appliceras för att analysen ska kunna slutföras på att 

adekvat sätt (Bergström & Boréus 2005).  

4.2 Forskarens roll i diskursanalysen 

Vår roll som forskare ska inte vara att selektivt peka ut vilka diskurser som är sanna eller 

falska. Vi ska inte heller rangordna diskurser utifrån hur nära verkligheten de befinner sig 

eftersom en objektiv världsbild inte existerar inom diskurserna. Istället är vår roll som 

forskare att endast undersöka och hitta mönster i konkreta diskurser för att sedan förklara 

vilka konsekvenser de får i den sociala verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips 2000:28). 

Då denna uppsats ämnar analysera livsstilsmagasinen Café och Slitz är det alltså skriven text 

som kommer analyseras utifrån ett genus och maskulinitetsperspektiv och vilka eventuella 

konsekvenser det får inom de nämnda perspektiven. I detta sammanhang är dock vår roll som 

forskare förenligt med oundvikliga tillkortakommanden. Då vare sig Café och Slitz är helt nya 

magasin för oss innebär det att vi inte kan analysera dem helt förutsättningslöst utan 

förutfattade meningar. Då vi har nära band till den diskurs vi valt att analysera krävs det ett 

medvetet ”avståndstagande” från den kunskap vi redan har för att kunna utföra analysen 

utifrån ett så nyanserat och blankt perspektiv som möjligt. Om vi som forskare inte nollställer 

oss i början av analysen kan det innebära att vi får svårt att skärskåda diskurser då de ses som 

självklarheter snarare än som diskurser. Det är just dessa självklarheter som vi i vår 

undersökning vill komma åt och kritiskt belysa och om dessa inte upptäcks och tas med i 

analysen blir resultatet ett misslyckande (ibid). Genom att öppet diskutera konsekvenserna för 

den kunskap vi redan har inom ämnet har vi i all fall gjort det vi kunnat för skapa en ärlig 



22 
 

beskrivning gällande uppsatsens förutsättningar. Oavsett ingång till materialet är premisserna 

desamma vilket vi helt enkelt får leva med. 

 

När vi i början av detta kapitel diskuterade forskarens roll nämnde vi vikten av att inte peka ut 

vissa diskurser som rätta eller felaktiga vilket också fortfarande stämmer. Det ska dock inte 

förknippas med att man inte får förhålla sig kritiskt till det forskningsresultat man kommit 

fram till. Man kan se det som att vi gör samhället lite mer transparent och upplyst inom det 

sammanhang vi forskat. Sen är det upp till var och en att själva ta till sig vår konklusion på ett 

vettigt sätt eller behandla den som försumbar kunskap. 

4.3 Val av material och tillvägagångssätt 

Anledningen till att analysobjekten blev Café och Slitz motiveras genom att peka på att de når 

ut till många killar och män
6
 och att dessa två livsstilsmagasin således kan påverka många 

människor med sin diskurs. Vi anser även dessa magasin vara männens och pojkarnas 

motsvarighet till den uppsjö av livsstilsmagasin för kvinnor och flickor som finns idag i 

Sverige. Vi är väl medvetna om att det finns andra magasin för män som även de kan klassas 

som livsstilsmagasin, exempelvis magasin om motor, sport, vin och fiske. Vi har dock valt att 

inte undersöka några sådana typer av magasin, dels på grund av tidsaspekten, eftersom vi 

kände att vi hade för kort om tid under de åtta veckor vi hade till vårt förfogande. Dels på 

grund av att Café och Slitz var just den sortens magasin som fångade vårt intresse, med 

anledning av att fokus oftast riktas mot de lättklädda kvinnor som ofta förekommer i dessa 

magasin. Vi ville helt enkelt ta bort fokus från kvinnan och rikta den mot mannen.  

På Kungliga Biblioteket i Stockholm lånade vi alla utgåvor, 12 nummer av vardera, av Café 

och Slitz från året 1999. För att få oss en föreställning om förändringen över vår redan 

bestämda tidsperiod lånade vi även Café från 2011. Utgåvorna vi studerade var Januari, 

Februari, Mars, April, Maj och November. Då de enda nyare utgåvorna från Slitz som finns på 

Kungliga Biblioteket är från 2009 så valde vi att studera dem. För att få spridning över 2009 

valde vi utgåvorna Januari, Februari, Mars, Juli, Augusti och September. Genom en privat 

kontakt fick vi tillgång till tre av 2011:s utgåvor av Slitz, som vi endast använder oss av till 

viss del för att om möjligt förstärka vissa svagare delar från 2009. 

 

                                                             
6Café 131 000 läsare/nr (Café 2011). Slitz 103 000 läsare/nr (Slitz.se 2011) 
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För att på ett så enkelt sätt som möjligt få en överblick av innehållet i de båda magasinen så 

följde vi en överenskommen mall, där vi började med innehållsförteckningen för att sedan 

fortsätta med hela utgåvan. I början läste vi förhållandevis noggrant. Vi letade efter vad 

reportagen och intervjuerna handlade om, vilka slags tester, män och artiklar som förekom 

mest. När vi läst tillräckligt mycket för att få oss en uppfattning om hur magasinen var 

upplagda och vilka slags inslag som förekom mest blev det genast enklare och gick snabbare 

att studera magasinen.  

 

Utifrån de teorier vi redogör för inledande i denna uppsats analyserade vi vår empiri, alltså de 

korta utdrag och sammanställningarna från varje studerad utgåva. Vi har i analysen valt att ta 

med direkta citat för att på ett bra sätt göra en relevant analys av vårt empiriska material. Vi 

har därför valt att göra exakta referat efter varje citat. Dock har vi inga nya fakta i analysen, 

allt går att finna i avsnittet Resultat livsstilsmagasin. Vi är medvetna om att det inte hör till 

vanligheterna att citera och referera i analysen på det sätt som vi gör. Dock anser vi att detta 

upplägg är det bästa möjliga för att få en röd tråd genom analysen. 

 

I Bilaga finns det empiriska materialet i sin helhet. I avsnittet Resultat livsstilsmagasin är de 

förkortade för att få en snabbare, enklare och bättre översikt.  

4.4 Validitet, reliabilitet och litteratur 

Att tala om uppsatsens validitet är problematiskt, men nödvändig att lägga ner tankekraft på. 

God validitet uppnås om vi uppsatsskrivare lyckas mäta det vi påstår oss mäta. Om det 

teoretiska ramverk vi presenterat överensstämmer med de operationella indikatorerna som vi 

använt i forskningsprocessen kan ett antagande om god validitet ses som en välgrundad 

bedömning (Esaiasson; Gilljam; Oscarsson; Wängnerud 2010).  Inom samhällsvetenskapen 

talar man om dikotomin intern validitet och extern validitet och det är dessa två centrala 

begrepp vi kommer utgå från när vi diskuterar uppsatsens validitet.  

Extern validitet handlar om forskningsresultatens möjlighet till generalisering och 

användningsområde utöver den kontext som gällande forskning behandlat. Vi bedömer att den 

externa validiteten utifrån uppsatsens empiripremisser och kontextbestämda natur är lätt att 

reflektera över. Då vi från början inte avsett att höja upp uppsatsens slutsats till en bred 

generaliseringsnivå känner vi att en djupgående diskussion om den externa validiteten är 

försumbar i denna uppsats. Den slutsats som vi kommer fram till är endast avsedd att förklara 
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två livsstilsmagasins eventuella påverkan med sin diskurs. Den är inte avsedd för att kunna 

appliceras inom andra närliggande samhällskontexter.  

Den interna validiteten är av större vikt att behandla djupgående då den avser 

forskningsresultatets giltighet. Vi kommer att argumentera för att vår uppsats interna validitet 

är hög och tål en noggrann och kritisk granskning. ”Som tumregel kan man säga att 

validitetsproblemet ökar med avståndet mellan den teoretiska definitionen och den 

operationella indikatorn” (Esaiasson; Gilljam; Oscarsson; Wängnerud 2010:65). Teorierna vi 

använt oss av har inte befunnit sig på en betungande abstrakt nivå utan istället legat på en 

sådan konkret nivå att de problemfritt och okomplicerat gått att använda på den empirin som 

analyserats. Teorierna som vi använt oss av har dessutom innehållit konkreta och närliggande 

exempel vilket gjort att de fungerat i samklang med den använda empiri eftersom nästintill 

alla teorier utgår ifrån samma kontext som vi hela tiden befunnit oss i. Denna 

samklangssituation har också gjort operationaliseringen till en friktionsfri passage i 

forskningsprocessen.  

Ännu en anledning till att operationaliseringen varit så enkel är att de teorier som vi använt 

oss av besitter en god samarbetsförmåga med den metod vi använt oss av då de båda har 

diskurs som utgångsläge. I metodkapitlet är diskursen den centrala delen och i teoridelen är 

begreppet diskurs ständigt närvarande vilket gör operationaliseringen lyckad och fruktbar.  

Slutligen bör vi lyfta fram uppsatsens tillstånd gällande reliabilitet. Enkelt förklarat handlar 

det om att studien ska kunna replikeras av andra oberoende forskare utifrån samma empiridata 

och komma till exakt samma slutsats. Låg reliabilitet innebär att studiens 

datainsamlingstillvägagångsätt bestått av osystematiska fel och ett slarvigt handskande med 

insamlingsverktygen längs hela forskningsprocessen (Esaiasson; Gilljam; Oscarsson; 

Wängnerud 2010). Vi anser att det varit gynnande för uppsatsens reliabilitet att vi skrivit i par. 

Efter att varje empirienhet i form av tidningsupplaga analyserats har vi samtalat med varandra 

hur vi uppfattade och tolkade den empiri vi undersökt för att kunna säkerhetsställa att inte 

annorlunda tolkningar förekommit. Vi anser därför att uppsatsens reliabilitet kan anses vara 

på accepterad nivå.  
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5 Det empiriska materialet 

5.1 Korta bakgrundsfakta om de undersökta livsstilsmagasinen 

Café 

Café har 131 000 läsare (Café 2011). Magasinet ägs av Aller Media (Aller Media 2011). 

Magasinets slogan är “Den moderne mannens bästa vän” (Café november 2011). Cafés fokus 

ligger på målgruppen 20 till 40 år och snittläsaren är drygt 30 och boende i stor- eller 

mellanstor stad (Dagens Media 2011). Han är välutbildad, köpstark, framgångsrik, mycket 

modeintresserad, medveten trendsättare, vill utvecklas, sportig med ett aktivt liv och reser ofta 

utomlands. Café lanserades 1990 och kommer ut med tolv nummer per år (Café 2006). 

Utgåvornas storlek varierar, vissa består av ungefär 130 sidor, andra uppemot ytterligare 100 

sidor.  

Slitz 

I genomsnitt läses Slitz av 103 000 personer per nummer. Magasinet säljs 26 000 exemplar 

enligt senaste mätningen. Enligt dem själva är Slitz “Sveriges största månadsmagasin för 

män”. Den typiske läsaren är en man mellan 18-35 år som aktivt intresserar sig för sin 

omvärld. Lika många bor på landet som i storstäderna. 81 procent av läsarna är män, och den 

genomsnittliga åldern på läsaren är 27,7 år. De första numren av Slitz kom ut 1986. Slitz var 

då ett nöjesmagasin med tyngdpunkten på musikjournalistik, fram till 1996 då den blev ett 

livsstilsmagasin för män. Tidningskonceptet utvecklades av publicisten Mats Drougge. 

(Slitz.se, 2011). Storleken på utgåvorna ligger i spannet 115-120 sidor. 

5.2 Resultat livsstilsmagasin 

Slitz 1999 

Efter att övergripande ha studerat utgåvorna januari till december från 1999 visar sig ett 

genomgående mönster där fokus ligger på alkohol, sex och relationer, män, extremsport, 

motor, teknik, lite mode, olika slags tester, och dokumentärer och reportage inriktade på krig 

och våld. I inslaget Makt & Frihet intervjuas varje månad en svensk man med makt, 

exempelvis före detta partiordföranden och landshövdingen Ulf Adelsohn och företagsledaren 

Johan Staël von Holstein. Andra män som nämns eller intervjuas under 1999 är artisten 

Tommy Körberg, f.d. hockeyspelaren Börje Salming, sångaren och basisten ”Lemmy” 
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Kilmister och programledaren Gert Fylking. “Tyvärr har jag framställts som en bitter, elak 

och avundsjuk gnällspik. Det är bara kul att retas, för fan. Jag har inget emot att vara en 

fähund i salongerna” (Körberg, Slitz januari 1999:88). ”Om manlighet och ondska är samma 

sak är jag ond, utan tvivel. Jag bad inte om att födas med en kuk, men nu blev det så och då 

tänker jag också använda den” (Kilmister, Slitz januari 1999:80).  

 

I septemberutgåvan skriver chefredaktören Mats Drougge i ledaren om hur långsamt och 

larvigt säkert samhället har blivit; ”igår cyklade jag utan hjälm. Det var skönt, imorgon kan 

det vara förbjudet” (Slitz september 1999:1). Under rubriken ”Fullt ös medvetslös” (Slitz 

september 1999:20) får läsaren ta del av ny sprit. Sex & samlevnad tar upp en sida i varje 

nummer. Ibland är sidan inriktad på samlevnad som när det handlar om hur man bäst håller 

sitt vänsterprassel hemligt. Andra månader är sidan inriktad mer på sex, som när en bra 

avsugning avhandlas och läsaren uppmanas att låta flickvännen läsa sidan. Månadens bil i 

augusti är Audi S4. I artikeln ”300 knyck, here I come!” (Slitz juli 1999:40) testar reportern 

om Månadens båge Suzuki Hayabusa kan komma upp i hastigheten 300 km/h. I samma 

nummer kan vi i avsnittet Äventyr läsa om flera olika sätt att flyga på, exempelvis 

fallskärmshoppning och luftballong. Mat som testas är bl.a. ketchup, frysta hamburgare, 

vatten, smör. I majnumrets avsnitt av Psykologi kan läsaren ta del av fem knep och osanningar 

för att få en tjej i säng. Dokument är ett våldsamt inslag varje månad, handlar exempelvis om 

sexhandel med barn i Asien, terrorism, prostitution i Sverige efter lagändringen. I september 

behandlar Dokument ”Det stora mandomsprovet” där bungyjump, tortyr, analsex, 

tobaksdrinkar och knark tas upp som mandomstest utifrån olika kulturers sätt att få pojkar att 

bli män. Triviala ämnen som det ”larviga” boxningsförbudet i Sverige diskuteras i 

novemberutgåvan. En del som sticker ut är gayspecialen i aprilutgåvan. Sida 83 ser ut som ett 

vanligt Slitz-omslag. Skillnaden är att det är en man som pryder omslaget. Mannen är klädd i 

något slags tajt, rosa spandexfodral, har ringar på nästan all fingrar, rosa solglasögon och lång 

hockeyfrilla. Under mannen stor med stora rosa bokstäver “HUR GAY ÄR DU? SVARET 

FÅR DU I SLITZ STORA HOMOTEST” (Slitz april 1999:83). På de följande sidorna går det 

att läsa om “tidernas skönaste fjollor” (ibid.:84) och hur det var att vara bög på medeltiden 

och andra tidsepoker. 

Slitz 2009 och 2011 

Månadens drinkar är ett givet inslag, precis som två eller tre framstående kända män. 

Dokument behandlar ämnen såsom kriminalitet, död, knark, sprit etc. Över lag kan vi i dagens 



27 
 

Slitz, förutom redan nämnda ämnen, läsa om motor, sex, träning, prylar, teknik, mode, sport 

och olika slags tester. Makt & frihet, som var ett obligatoriskt inslag under 1999 finns ej 

längre med. Män som får utrymme i magasinen idag är exempelvis freds- och 

konfliktforskaren Wilhelm Agrell, rättsreportern Dick Sundevall, MMA-fightern Per Eklund, 

hockeyspelaren Mikael Renberg, Motörheads trummis Michey Dee, skådespelaren Joakim 

Nätterqvist, Turbonegros sångare Hans-Erik Husby (”Hank von Helvete”), sångaren Dave 

Grohl, speedwayföraren Thomas H Johansson, porrstjärnan Ron Jeremy. Dokument i maj 

handlar om porrstjärnan Ron Jeremy, ”klart att storleken spelar roll” (Jeremy, Slitz maj 

2011:72). I Dokument i oktober får läsaren ta del av ”Konsten att dejta en porrstjärna” (Slitz 

oktober 2011:75). I varje nummer får läsarna dela med sig av ”galenskap ur verkliga livet – 

Sanna historier”. Stefan Jensen skriver en krönika i varje nummer under rubriken ”Ur manlig 

synvinkel”. Citat hämtade ur dessa krönikor kan låta såhär: ”Hon var den minst fula tjejen 

som stod att finna fem i läggningsdags” (Slitz maj 2011:79). Sju sidor Extremsport i 

marsnumret visar män som tänjer på gränserna och trotsar tyngdlagen. Majnumret bjuder på 

”25 levnadsregler för den moderne mannen – I en tid av förvirring och genusdebatt behövs 

klara riktlinjer för ett framgångsrikt liv” (Slitz maj 2011:86). Exempel på levnadsregler är Nr 

2: Respektera pungen – du får aldrig sparka någon på pungen! Aldrig! (Undantaget dörrvakter 

och rysk maffia). Nr 13: Femtimmarsregeln – Första sms:et från motsatt kön besvaras aldrig 

tidigare än efter 5 timmar – den så kallade femtimmarsregeln. (Om hon inte skriver: ”Kom 

över och knulla mig…” Då svarar du efter 15 minuter. Kom ihåg! Du får aldrig, aldrig svara 

med en gång.). I novembernumret från 2011 betygsätts olika sporter under rubriken ”Blodiga 

sporter” (Slitz november 2011:104). Datorspel testas, bl.a. Battelfield 3. Bilar som det skrivs 

om är bl.a. Zagato och Lexus LFA. I ledaren i januariutgåvan från 2009 kan vi läsa vad 

chefredaktören Mats Drougge tycker om den nye mannen; ”Toffeln är ingen hjälte. Det går en 

ny sorts man på våra gator – grå och genomtråkig. Han har en sur och snipig kvinnlig 

motsvarighet som ofta går klädd i Filippa K. Han är en toffel som sitter ner när han pinkar” 

och han fortsätter: ”Tillkämpat springer han i inredningsaffären med sin tjej” (Slitz januari 

2009:8). Februariutgåvan från samma år fortsätter på samma linje. Där varnas läsaren med 

frågan ”Är du en Filippa K-man?” (Slitz februari 2009:60), ingressen till reportaget lyder ”det 

vandrar en sorgsen och vilsen man på våra gator. Klädd i grått med en barnsele på magen gör 

han precis som tjejen säger. Han är den moderne toffeln. Han har givit upp sitt liv, men för 

vad?” (ibid.).  
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Café 1999 

Återkommande inslag i livsstilsmagasinet Café året 1999 är Månadens man, Stilskolan, 

Smarta sidor. Din guide till ett effektivare liv, Sport, Dokument och olika slags tester av 

diverse saker. Månadens man är bl.a. sportjournalisten Mats Nyström, musikern och 

musikproducenten Christian falk, journalisten Tom Hjelte. Andra män som dyker upp är 

boxaren Paolo Roberto, komikern Felix Herngren, sångaren och skådespelaren Björn Skifs, 

programledaren Robert Aschberg, skådespelare, musikern och sångaren Thorsten Flinck, 

astronauten Christer Fuglesang, playboymagnaten Hugh Hefner, fotbollsspelaren Henrik 

Larsson, äventyraren Ola Skinnarmo, dansbandskungen Bert Karlsson, sångaren Ulf Lundell, 

konsulten Ulf Grundell och konstnären Ernst Billgren.  

Aschberg: ”En sak ska du ha jävligt klart för dig, När ni ska ta bilder på mig vill jag inte ha 

något jävla larv. Kommer det en bög i basker och vill att jag ska fjanta mig en studio får det 

vara. Sånt gör jag bara inte. Då skiter jag hellre i det, okej?” (Café februari 1999:46). Roberto: 

”Jag slängde ut Thorsten Flinck med huvudet före. Han vägrade betala vid kassan och började 

veva mot mig. Och så ströp jag Örjan Ramberg. Inte en gång utan flera. Han var rätt aggressiv 

och stor på den tiden och hamnade ofta i slagsmål” (Café augusti 1999:38). Lundell: ”Det 

finns, det som jag kallar, en lätt fascistisk feminism där mäns åsikter betraktas som suspekta, 

värdelösa eller åtminstone mindre intressanta” (Café december 1999:83). ”Jag är nog en av de 

få som tackat nej till en golfrunda med George och Barbara Bush. Jag hade ett möte jag inte 

fick missa.” (Grundell, Café juni 1999:86). 

Dokument handlar t.ex. om ”Tio fördömda män” (Café september 1999:50), ”Rättvisans 

brutala män” (Café april 1999:52), ”Mördaren från Bagarmossen” (Café april 1999:46), 

”Francos dödsänglar marscherar igen” (Café mars 1999:46) och ”Hatets profeter” (Café 

augusti 1999:32). Smarta sidor ger bl.a. tips på hur läsaren ska tjäna sin första miljon, hitta 

rätta hobbystilen, bli en supersambo och bli effektiv på jobbet. Stilskolan bjuder på flersidiga 

modereportage. På ett heluppslag i septembernumret går Ferrari 360 Modena att beskåda.  

Även i de andra utgåvorna finns avsnittet Motor. I oktoberutgåvan vill Café få sina läsare att 

gå som en man: ”Du anar det kanske inte, men varje steg du tar slungar ut signaler om vem du 

är” (Café oktober 1999:190). I decemberutgåvan fortsätter tipsen på hur du ska vara för att få 

en tjej: ”Du vill förstås gärna piffa till dig för tjejen. Men se upp. Anstränger du dig för 

mycket kanske hon tycker att du verkar för fjollig. Café hjälper dig att hålla den manliga 
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balansen. (Café december 1999:180). Läsaren får dessutom ta del av reportage och artiklar om 

sport, teknik, mat och dryck.  

Café 2010 och 2011 

Återkommande inslag i Café 2010 och 2011 är Manligt – en krönika om att vara man på 

2000-talet, SMART! Sidorna som gör dig bättre på allt, Dokument, Café Stil och Träning. 

Utgåvorna är inriktade på mycket mode, träning, reportage om kända män, stilskolan.  

Några av de män vi får följa är sångaren Oscar Linnros, komikern Magnus Betnér, 

modemagnaten Per Holknekt, rapparen Douglas ”Dogge Doggelito” León, journalisten Lasse 

Bengtsson, sångaren Joel Alme, oljemagnaten Roman Abramovitj, fotbollsspelaren Pontus 

Wernblom, sångaren ”Plura” Johansson och äventyraren Bear Grylls. ”Göteborgs ärligaste 

popstjärna om supandet, livet som styvpappa och varför han blev ’sjuk i huvet’ av att sluta 

spela hockey.” Joel Alme (Café mars 2010:88). ”Det är inte kul att vara pappa till någon man 

inte får vara med hela tiden. Jag skulle vilja ha min dotter hos mig varje dag” Magnus Betnér 

(Café mars 2010:128). ”Bengtsson är inte orolig, säger han. Inte för sin egen skull. ’Däremot, 

om jag vore ung soldat i Afghanistan i dag, då skulle jag vara rädd.’” (Café januari 2011:59). 

”Jag klär mig väl som de flesta storstadsungkarlar. Jag har bara paltorna för att vara snygg för 

tjejer.” Oskar Linnros (Café januari 2011: 110). ”Sverige är lite som Iran när det kommer till 

knark. Men varje land har sina tabun. Jag borde ha varit otrogen istället.” Plura Johansson 

(Café februari 2011:42). ”Vinner man är den en mänsklig rättighet att gå ut och svina lite efter 

match. Särskilt förr, när man var singel.” Pontus Wernblom (Café april 2011:62). ”Han äter 

djurkadaver, simmar i polarvatten och krossar ryggkotor underfallskärmshopp. Inte undra på 

att miljontals tv-tittare älskar Bear Grylls. Café åker till London och träffar den 

dödsföraktande britten som ingen vågar livförsäkra” (Café november 2011:96). 

Det är krönikören Jonas Cramby som står för krönikan Manligt – en krönika om att vara man 

på 2000-talet. Nedan redovisas korta utdrag ur krönikan i majutgåvan. ”Skönhetsingrepp är 

väl bara en hobby för desperata Hollywoodfruar. Eller? Med skalpell, syra och 

restylanesprutor förvandlas Cafés Jonas Cramby från sliten skogshuggare till, ja, vad 

egentligen?” (Café maj 2011:100). ”Samtidigt är det förstås en stor skillnad på att vilja vara 

lite allmänt fräsch och att se ut som en bisexuell tysk magiker med kroppsdysmorfi” (Café 

maj 2011:101). ”Vad allt det här handlar om för min egen del är snarare att ta reda på vad jag 

tycker är okej att göra med mitt eget utseende” (Café maj 2011:106). 



30 
 

På SMART! Sidorna som gör dig bättre på allt kan läsare bl.a. få tips om hur man fixar 

surfkroppen.  I avsnittet Träning får läsaren exempelvis ta del av när basketspelaren Jonas 

Jerebko ger träningstips och så berättar journalisten Jonas Leijonhufvud om hur han genom att 

börja träna blev en ny man på nio veckor.  I marsnumret uppmanas läsaren att storstäda sig 

själv men sex behandlingar som fixar ansiktet, och ge sig ut i löparspåret på lätta fötter genom 

att köpa nya löparskor. Café Stil visar läsaren att ”Randigt är ruggigt rätt” (Café april 

2011:136). I slutet av samma utgåva visar Café de ”100 bästa köpen” i klädväg (Café april 

2011:157).  

6 Analys och diskussion  

6.1 Reflexiva inslag  

En fråga vi lade fram i teoridelen var om det finns en reflexiv vinkling (Johansson 2003) i 

livsstilsmagasinens diskurs.  En av de största diskursiva förändringarna vi i ett tidigt skede 

kunde fastställa var att dagens Café har en mer reflexiv attityd än 1999 års Café när 

maskulinitet diskuteras. I de undersökta upplagorna från 1999 var reflexivt ifrågasättande om 

maskulinitet i reportage och artiklar till stor del obefintligt. Istället fanns det ett tydligt 

mönster där artiklar och reportage byggde på en enkelspårig diskurs där det noga 

poängterades vad som är manligt och vad om inte är manligt. Detta kan föras tillbaka på 

fenomenet homosocialitet (Johansson 2003) där exkludering spelar en viktig roll för att bygga 

upp en tydlig konsensus gällande maskulinitet (Benwell 2003). Nedanstående citat 

kategoriserar vi som en exkluderande diskurs:  

Du vill förstås gärna piffa till dig för tjejen. Men se upp. Anstränger du dig för mycket 

kanske hon tycker att du verkar för fjollig. Café hjälper dig att hålla den manliga 

balansen. (Café december 1999:180) 

Följande citat kommer från ett reportage där Café vill lära sina läsare att gå som män: ”Du 

anar det kanske inte, men varje steg du tar slungar ut signaler om vem du är” (Café oktober 

1999:190) 

Det finns ett tydligt budskap att utläsa i ovanstående citat. Den maskulinitet som Café vill 

förmedla till sina läsare tar uppenbart avstånd från ett beteende som inte utstrålar en renodlad 

manlighet. Tydliga gränsdragningar skapas genom uteslutningsmetoden och det blir lätt för 

läsaren att förstå vilka riktlinjer som gäller för den gällande homosocialiteten. I dagens 

upplagor av Café från 2011 finns det en flerdimensionell och en kritiskt ifrågasättande syn på 
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maskulinitet. Maskulinitet ur ett pluralistiskt perspektiv har blivit ett självklart 

diskussionsämne där ålderdomliga synsätt omprövas och revideras. I Café från 2011 finns ett 

återkommande ämne som behandlar just mannen idag; ”Manligt: en krönika om att vara man 

på 2000-talet”.       

Skönhetsingrepp är väl bara en hobby för desperata Hollywoodfruar. Eller? Med skalpell, 

syra och restylanesprutor förvandlas Cafés Jonas Cramby från sliten skogshuggare till, ja, 

vad egentligen? (Café maj 2011:100) 

Det finns en stor portion reflexiva tankebanor (Johansson 2003) i reportaget. I texten velas det 

fram och tillbaka om den moderna mannen, om det är värt att göra skönhetsingrepp, om vart 

gränsen egentligen går och så vidare.  

Samtidigt är det förstås en stor skillnad på att vilja vara lite allmänt fräsch och att se ut 

som en bisexuell tysk magiker med kroppsdysmorfi (Café maj 2011:101)  

Vad allt det här handlar om för min egen del är snarare att ta reda på vad jag tycker är 

okej att göra med mitt eget utseende (Café maj 2011:106) 

Det finns en uttalad vilja att tala om vad det innebär att vara man utifrån ett mer nyanserat 

sätt. I Café från 1999 fanns det inga direkta ”funderingsreportage” om hur det är att var man. 

Där ser vi istället en ”macho” framtoning, där män som Robert Aschberg, Ulf Lundell och 

Paolo Roberto får ventilera sina respektive arbeten, vad de tycker om dem och vad de tycker 

om människorna de möter i sina yrken. Dessa belyses mer i nästa kapitel.  

Slitz har en relativt tydligt exkluderande ton med inslag av ironi (Benwell 2003) genom åren. 

Vi kan gå så långt som att påstå att Slitz inte utvecklats på samma sätt som Café i frågan om 

en reflexiv syn. Det finns ingen märkbar skillnad mellan 1999 och 2009, inte på samma sätt 

som i Café. I aprilutgåvan från 1999 finner vi en gayspecial. I detta specialreportage kan 

läsaren göra det ”STORA HOMOTESTET” (Slitz april 1999:83-84) för att se hur gay han är. 

På samma sidor kan vi läsa om ”tidernas skönaste fjollor” (ibid.) och hur det var att vara bög 

på medeltiden och under andra tidsepoker. Vid första anblicken skulle man kunna tycka att 

magasinet är väldigt öppet för det annorlundaskap som homosexualitet faktiskt innebär. Efter 

att ha börjat läsa reportaget ändras dock den uppfattningen när vi förstår att det hela går ut på 

att förlöjliga bögen. Ironin är högre än vanligt. Testet är inte alls seriöst, vi får en känsla av att 

hela reportaget är ett skämt och en exkludering, för att visa att det egentligen inte är särskilt 

manligt att vara bög, dvs. att vara en annorlunda man (Connell 2008). I ett av de i varje utgåva 

återkommande Dokument från 1999 kan vi läsa om ”Det stora mandomsprovet” (Slitz 

september 1999:73) där bungyjump, tortyr, analsex, tobaksdrinkar och knark tas upp som 
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mandomstest utifrån olika kulturers sätt att få pojkar att bli män. Här finns ingen ironi, 

reportaget är tvärtom vad vi kan kalla ”seriös journalistik”. Vi finner en implicit inkludering 

(Benwell 2003), då reportaget handlar om olika prov som män ur olika grupper världen över 

går igenom för att bevisa att de vuxit upp från att vara pojkar till att vara män. Kontentan är 

enkel: klarar du dessa prov är du en riktig man. 

Minst två inslag i Slitz från 2009 fortsätter i exkluderingens tecken. Mats Drougges ledare från 

januari 2009: ”Toffeln är ingen hjälte. Det går en ny sorts man på våra gator – grå och 

genomtråkig. Han har en sur och snipig kvinnlig motsvarighet som ofta går klädd i Filippa K. 

Han är en toffel som sitter ner när han pinkar”, ”Tillkämpat springer han i inredningsaffären 

med sin tjej” och ”Vad exakt är en Filippa K-man? Svar: Män som är så rädda att vara 

mansgrisar att de utplånar sig själva fullständigt.” (Slitz januari 2009:8). I februari får läsaren 

frågan ”Är du en Filippa K-man?” (Slitz februari 2009:60), ingressen till reportaget lyder ”det 

vandrar en sorgsen och vilsen man på våra gator. Klädd i grått med en barnsele på magen gör 

han precis som tjejen säger. Han är den moderne toffeln. Han har givit upp sitt liv, men för 

vad?” (ibid.). Denna återkommande Filippa K-man är en nagel i ögat på Drougge. Han visar 

tydligt att ”en toffel som sitter ner och pinkar” inte är vad han implicit definierar som en 

”riktig man”. Slitz har genom åren en och samma exkluderings- och inkluderings-diskurs, där 

det mesta tyder på att det finns tydliga kriterier för vad som är en man, samtidigt som det 

finns lika många kriterier för vad som gör att en person inte kan räknas som en ”riktig man”.  

6.2 Den nya mannen 

Föreningen Allt är Möjligt (1998) talar om att den framgångsrika medelålders mannen slipper 

undan att framställas negativt i massmedia och att endast deras positiva egenskaper lyfts fram. 

Vi har upptäckt att denna försköning förändrats över tid. I Café från 1999 genomsyras många 

intervjuartiklar av att den intervjuade ges tillfälle och utrymme att tala om sin hårda och tuffa 

manlighet. Glorifierande anekdoter om hjältedåd och häftiga incidenter i den intervjuades liv 

tas ofta upp och kaxiga citat accentueras i många fall. Nedanstående citat är några av många 

kaxiga citat:  

Det finns, det som jag kallar, en lätt fascistisk feminism där mäns åsikter betraktas som 

suspekta, värdelösa eller åtminstone mindre intressanta (Lundell, Café december 

1999:83) 
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En sak ska du ha jävligt klart för dig, när ni ska ta bilder på mig vill jag inte ha något 

jävla larv. Kommer det en bög i basker och vill att jag ska fjanta mig en studio får det 

vara. Sånt gör jag bara inte. Då skiter jag hellre i det, okej? (Aschberg, Café februari 

1999:46)   

Dessa två citat kan ses som typexempel på hur homosocialitetsmekanismerna exkludering och 

tydlig gränsdragning är ytterst påtaglig. Citaten skapar ett tydligt avståndstagande, i detta fall 

från feminism och homosexualitet, vilket är en fundamental åtgärd för att kunna hålla ihop en 

homogen maskulinitet (Connell 2008). Det som inte anses ingå i den maskulina 

egenskapsarsenalen får utstå diskursiva angrepp. I vissa fall handlar det istället om att belysa 

vad som anses vara en manlighetsdygd. I nedanstående citat tillåts Paolo Roberto berätta om 

sin tid som nattklubbsvakt där vi identifierar inkludering:   

Jag slängde ut Thorsten Flinck med huvudet före. Han vägrade betala vid kassan och 

började veva mot mig. Och så ströp jag Örjan Ramberg. Inte en gång utan flera. Han var 

rätt aggressiv och stor på den tiden och hamnade ofta i slagsmål (Roberto, Café augusti 

1999:38) 

I dagens Café får vi inte känslan att intervjuerna endast fokuserar på att tala om kaxig 

manlighet och häftiga historier. Ämnena i intervjuerna är lika mycket fokuserade på manliga 

brister, negativa sidor och faderskap, som de är fokuserade på att få fram häftiga anekdoter 

och kaxiga citat. Det förekommer en fragmentarisk bild av ”velourpappan” (Hill 2003) i 

många intervjuer där inte endast de positiva och glorifierande egenskaperna belyses. 

Nedanstående citat ger en fingervisning av Cafés nya framtoning i intervjuerna:  

Göteborgs ärligaste popstjärna [Joel Alme] om supandet, livet som styvpappa och varför 

han blev ”sjuk i huvet” av att sluta spela hockey (Café mars 2010:88)  

Intervjun är öppen och ärlig och mycket i samtalsämnen kretsar runt livet som styvpappa och 

hur han tog sig ur sitt destruktiva artistliv där supandet var ett dagligt inslag.  

Det är inte kul att vara pappa till någon man inte får vara med hela tiden. Jag skulle vilja 

ha min dotter hos mig varje dag (Betnér, Café mars 2010:128) 

Ovanstående citat får en direkt att tänka på föreningen Befria mannen (Hill 2003) och deras 

ambition att låta mannen få tillgång till sina känslor och spendera mer tid med sina barn. I 

samma upplaga intervjuas också Dogge Doggelito där fokus ligger på svårigheter att vara 

trebarnspappa när man är i artistyrket. Ännu en gång ligger fokus inte på att glorifiera den 

intervjuade utan snarare om att blottlägga brister och tala ärligt om dem utan att fördöma dem. 

Tendensen är att mannen framställs som han är även med brister och fel.  
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6.3 ”Livsviktig kunskap till dagens män”  

Det finns en oförändrad och explicit vilja att påpeka och uppmuntra till att efterfölja Cafés 

maskulinitetsriktlinjer som de tillhandahåller i varje upplaga. Efter att vi gått igenom Café 

från 1999 och 2011 stod det klart att ett mönster som inte förändrats var försöket att tillskansa 

sig ett utlärnings- och tolkningsföreträde vilket går att återkoppla till Allt är Möjligt (1998) 

och deras argumentation om medias framstående tolkningsroll i dagens samhälle. Samtliga 

tidningar, vare sig det handlar upplagor från 1999 eller 2011, innehåller alla en uppmaning, 

manual, guide eller lathund om hur mannen ska gå, äta, träna och konsumera för att kunna 

likställa sig med respektive maskulinitet som för tillfället står i fokus. Det handlar inte om 

livsavgörande tips men det finns alltid en diskursiv vilja att få till en förändring och självklart 

är det Café som ger den adekvata vägledningen. Under temat ”Din guide till ett effektivare 

liv” från 1999 kan läsaren få tips om hur man hittar rätta hobby-stilen, hur han ska klä sig 

ledigt på fritiden och hur han blir en super-sambo. Under temat ”SMART – sidorna som gör 

dig bättre på allt” från 2011 får läsaren tips om hur man fixar bästa surfarkroppen, blir en ny 

man på nio veckor genom träning och hur en riktig storstadsbo klär sig. Viljan att så ett frö 

som leder till förändring för sina läsare är densamma. Det går således att fastställa att det finns 

en bestående diskurs som mer än gärna kommer med konkreta uppmaningar och 

tillrättavisningar om hur maskulinitet ska uppnås.  

Berger och Luckmanns (2007) teorier om relevant och pragmatisk kunskap blir i detta skede 

fruktbara. Konsekvenserna av att livsstilsmagasin som Café besitter en inneboende 

förändringsvilja blir att de kan förändra och bredda läsarens uppfattning om vad som är 

”livsviktig” kunskap. De flyttar gränsen om vad som anses vara pragmatisk och relevant 

kunskap. Vid en första anblick skulle de flesta anse att kunskap om hur man klär sig och 

promenerar manligt vara av sekundär relevans eftersom det inte egentligen avkrävs oss som 

individer för att kunna uppnå en hållbar och funktionell livsstil. Utifrån Cafés diskurs skulle 

det dock tveklöst kunna utläsas som att kunskap om att gå manligt är av pragmatisk relevans. 

Med andra ord innebär detta att Café som livsstilsmagasin framkallar ett kunskapstvång dvs. 

kunskap som måste bemästras för att få till en duglig livsstil. Värderingar, normer och 

vardaglig kunskap som från början låg i periferin har flyttats in i centrum och spelar numera 

en viktig roll. ”Periferikunskaper” som att kunna hantera ett harem av kvinnor modifieras om 

till relevant och viktig kunskap om utgångspunkten är Cafés diskurs. Kontentan i denna 

analysdel blir således att kunskap om vår sociala verklighet som tidigare ansetts vara av 

sekundär relevans lyfts fram i livsstilsmagasinen och istället blir till primär relevans.  



35 
 

6.4 Moderna manlighetsstereotyper 

Här applicerar vi Allt är Möjligts (1998) stereotyper på vårt empiriska material. 

Appliceringarna och motiveringarna till dessa är helt och hållet våra uppfattningar.  

Projektören  

Två av de män från Slitz 1999 som är Projektören är Ulf Adelsohn och Johan Stël von 

Holstein. Åren 2009 och 2011 heter Wilhelm Agrell och Dick Sundevall. I Café från 1999 är 

dessa män Bert Karlsson och Robert Aschberg. Elva och tolv år senare, i Café 2010 och 2011 

heter dessa män Roman Abramovitj och Per Holknekt. Samtliga har ständigt nya projekt och 

verkar inte ha tid för privatliv. Vi anser att de är aktiva och att de inte framställs som objekt, 

utan som mycket framgångsrika män.  

 

Machomannen 

I Slitz 1999 är Tommy Körberg, Börje Salming, Lemmy Kilmister och Ulf Lundell är fyra 

män som för oss kännetecknar en Machoman. Tio och tolv år senare är dessa män Per Eklund, 

Michey Dee, Jon Jeremy och Dave Grohl. I Café 1999 är det Paolo Roberto, Robert Aschberg 

(som vi även valt att ha med som Projektören) och Thorsten Flinck. Pontus Wernblom och 

”Plura” Johansson är Machomannen i Café 2010 och 2011. Dessa män är enligt oss inte 

nödvändigtvis vältränade äventyrare, men de är över lag modiga och verkar se sig själva som 

Guds gåva till omvärlden. Roberto, Eklund och Wernblom är vältränade (och ser troligtvis 

sina vältränade kroppar som Gud gåva till kvinnan), alltså är de enkla att kategorisera som 

machomän. Flink och Johansson, däremot, är kanske inte lika givna i denna kategori. Dock 

väljer vi att placera dem där då de genom respektive intervju visar att de är ensamvargar och 

att de, i alla fall i ett tidigare skede i livet, sett kvinnor som en förbrukningsvara.  

Skönhetsslaven 

Det finns idag, till skillnad från 1999, en slags implicit uppmaning till männen som läser 

dessa båda livsstilsmagasin att vara något av en skönhetsslav; i marsnumret från Café 2011 

uppmanas läsaren att storstäda sig själv men sex behandlingar som fixar ansiktet. Oskar 

Linnros uttalande i januariutgåvan 2011 kan ses som något av en skönhetsslav. ”Jag klär mig 

väl som de flesta storstadsungkarlar. Jag har bara paltorna för att vara snygg för tjejer.” (Café 

januari 2011:110). I avsnittet Träning från 2011 får läsaren exempelvis ta del av när 

basketspelaren Jonas Jerebko ger träningstips och så berättar journalisten Jonas Leijonhufvud 

om hur han genom att börja träna blev en ny man på nio veckor. Mannen har blivit medveten 
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om sitt yttre. Vi får intrycket att det främst handlar om det yttre, att det är viktigt att se 

vältränad ut snarare än att må bra.  

Drömprinsen är inte lika lätt att finna, varken 1999 eller idag. Det kan vara så att 1994 års 

drömprins idag har övergått till att vara en manlig skönhetsslav (se ovan), eftersom denne 

idag existerar, men inte gjorde det 1999. Vi tänker oss att denna stereotyp möjligen är lättare 

att finna i reklam och livsstilsmagasin för kvinnor, men eftersom vi inte undersöker något av 

dessa kan vi inte vara helt säkra.  

6.5 Maskuliniteter  

De sociala stereotyperna ovan refererar till olika former av manlighet, och därför fortsätter vi i 

samma bana med att väva in dem i en sociologisk analys av maskulinitet. Det går att urskilja 

två klara hegemoniska maskuliniteter (Connell 2008) som figurerade lika mycket 1999 som 

2011. Den första är Projektören som på ett kreativt vis skapas i Cafés diskurs. I många 

artiklar och reportage appellerar ämnena med makt i någon som en dygd. Hur man utstrålar 

makt och vilka tillvägagångssätt som krävs för att kunna uppnå makt i samhället behandlads 

utifrån alla aspekter. I reportaget ”Så blir du effektiv på jobbet - Din guide till ett effektivare 

liv” (Café februari 1999:99) intervjuas chefsutvecklaren Ulf Grundell för att ge tips om hur 

man blir effektiv på jobbet. Det läggs dock nästintill endast fokus på kontorsjobb, kvalificerad 

datakunskap, projekthantering och möteshantering. Fysiska och mindre förkovringskrävande 

jobb lämnas därhän. Detta är ett återkommande mönster i Cafés val av ämnen att behandla. 

Det tas nästintill uteslutande upp ämnen som är avhängiga maktrelaterade utövningar och det 

ger en föraning om vilka jobbegenskaper som Café anser vara den hegemoniska jobbkarriären 

för mannen. Att vara i ständig rörelse poängterades vara en av Projektörens framstående 

egenskaper vilket också stämmer in på den bild Café förmedlar utifrån sina intervjuer. 

Följande citat kunde ha varit öronmärkt för Projektören: ”Jag är nog en av de få som tackat 

nej till en golfrunda med George och Barbara Bush. Jag hade ett möte jag inte fick missa.” 

(Grundell, Café juni 1999:86).  

Den andra schablonbilden som än idag lever kvar från 1999 än idag är Machomannen. En 

machoman från 1999 är Ulf Lundell; ”Det finns, det som jag kallar, en lätt fascistisk feminism 

där mäns åsikter betraktas som suspekta, värdelösa eller åtminstone mindre intressanta” (Café 

december 1999:83). Lundell är förvisso ingen äventyrare i den mening att han är ute i naturen 

och på slagfält, men han är alltid modig och säger vad han tycker, och han ger sken av att 

kvinnor inte är annat än en förbrukningsvara. En machoman från Slitz 1999 är Lemmy 
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Kilmister, det där med att kvinnor är en förbrukningsvara är lätt att se i följande citat: ”Om 

manlighet och ondska är samma sak är jag ond, utan tvivel. Jag bad inte om att födas med en 

kuk, men nu blev det så och då tänker jag också använda den”. (Kilmister, Slitz januari 

1999:80). Återigen är detta ingen machoman i betydelsen ”vältränad kropp” och ”äventyrare”, 

utan just en ensamvarg som ser kvinnan som en förbrukningsvara. I Café från november från 

2011 får läsaren följa ”Jorden runt med järnmannen”; ”Han äter djurkadaver, simmar i 

polarvatten och krossar ryggkotor underfallskärmshopp. Inte undra på att miljontals tv-tittare 

älskar Bear Grylls. Café åker till London och träffar den dödsföraktande britten som ingen 

vågar livförsäkra” (Café november 2011:96). Han finns alltså kvar, Machomannen, och vi ser 

mönster genom de båda livsstilsmagasinen.  

6.6 En omogen och ironisk diskurs  

Den preventiva skyddsmekanismen ironi (Benwell 2003) som vi behandlat i teorikapitlet går 

tydligt att finna i Slitz från 1999 och i oförändrad utbredning 2011. En omfattande del av Slitz 

diskurs består av en lättsam ironisk ton som ständigt vävs in och genomsyrar artiklar och 

reportages budskap och framtoning. I Slitz marsnummer från 1999 finns en artikel under 

ämnet Sex & Samlevnad riktad till kvinnor som förklarar hur en avsugning ska gå till. 

Artikeln pryds med följande rubrik och ingress;  

Sug på den! Lystring systrar! Skärper ni inte er har ni snart ingen pojkvän kvar. (Slitz 

mars 1999:34) 

I januarinumret 2009 får läsaren på nytt ta del av provocerande en artikel med följande 

budskap:  

Dressera din kvinna till fellatiovirtuos. Steg ett i jakten på den perfekta avsugningen är att 

kommunicera dess höga plats på den sexuella önskelistan. I optimalscenariot är detta helt 

överflödigt: Det finns mängder av tjejer som själva tänder på att servera oralsex och 

knappt ens frågar om lov innan det är för sent. Om just din partner inte tillhör denna 

förträffliga kategori kvinnor är detta dock något du måste ta tag i. (Slitz januari 2009:106)  

Artiklarna handlar om hur mannen i ett förhållande ska få till oralsex även om tjejen inte 

direkt uppskattar att ge det. Ämnet som tas upp klingar extremt provocerande vilket också kan 

förklara varför artiklarnas ironinivå är högre än vanligt. Texter med detta budskap utan 

skämtsam ironi och vilseledande brasklappar skulle troligtvis aldrig ha publicerats, men med 

en genomgående ironisk ton blir artiklarna direkt publiceringsvänliga. Kontentan är att 

artiklarna tydligt visar på det fria spelrum som Slitz skapar med sin ironiska diskurs och att 

den inte förändrats över den tidsperiod vi ämnat undersöka i uppsatsen.  
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6.7 Slutsatser och diskussion   

En av de centrala frågorna i denna uppsats har varit hur livsstilsmagasinen Café och Slitz 

framställer mannen i sin diskurs och hur denna diskurs eventuellt förändrats. Det har dock 

längs med uppsatsskrivandets gång kristalliserats fram ännu en fråga som parallellt funnits 

med längs hela forskningsprocessen, nämligen hur stark viljan är att konstruera en 

maskulinitet i respektive livsstilsmagasin. Om viljan är obefintlig stämmer troligtvis Benwells 

(2003) påstående om att den maskulinitet som socialt konstrueras i livsstilsmagasinens diskurs 

endast finns där oreflekterat, utan ideologiska förtecken. Vår sociologiska uppfattning är dock 

att Café manifesterar en explicit vilja att konstruera en maskulinitet i form av direkta 

uppmaningar men att denna vilja har försvagats med tiden och att Slitz manifesterar en 

explicit konstruktionsvilja med sin diskurs men att den inte förändrats över tid (till skillnad 

från Café). Vi förkastar därför tesen om att livsstilsmagasinens diskurs tillkommer utan 

baktankar och utgår istället från tesen att både Café och Slitz har en bakomliggande vilja att 

konstruera en maskulinet. Dock ligger denna vilja inte på samma nivå och de använder sig 

inte av en likadan diskursteknik.  

Cafés vilja att påverka läsaren genom att manifestera sociala maskuliniteter finns kvar än 

idag. Till skillnad från Café 1999 balanseras dock denna vilja med en kritisk, reflexiv och 

mognare diskurs som öppnar upp för nya möjligheter för en modern maskulinitet som ålägger 

läsaren ett eget ansvar för sitt genusskapande. De har dock en viss typ av 

maskulinitetsframställning vilket vi kommer ta upp lite längre fram. Slitz däremot fortsätter än 

idag (2011) i samma tongång som 1999 med att framhålla den ”grabbiga grabben” som den 

mest hegemoniska maskuliniteten (Connell 2008) och att den existerar utan ”konkurrens” från 

nya reflexiva maskuliniteter. Det finns inte heller tendenser till att skapa en mer tillåtande 

homosocialitet som varken exkluderar eller inkluderar utan snarare välkomnar ett kritiskt 

reflekterande över vad manlighet är.  

Som tidigare påpekats är en av våra centrala frågeställningar hur livsstilsmagasinen 

framställer maskulinitet och i denna fråga har vi insett att det bör utvinnas två olika svar på 

samma fråga. Den första frågan är utifrån vilket grundläggande könsperspektiv mannen 

framställs och presenteras i de båda livsstilsmagasinen. Slitz och Café är två olika 

livsstilsmagasin oavsett om vi talar om dem utifrån 1999 eller idag. De har dock en 

gemensam nämnare: båda framställer manlighet som i många fall biologiskt betingat (Connell 

2008) samtidigt som de anammar dagens genusperspektiv som utgår ifrån att maskulinitet 
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skapas ute i samhället och dess sociala rum. De använder sig av både den 

forskningsförkastade skolan, som menade att genus är essentialistiskt, men också av den nya 

genusskolan med perspektivet att genus är något som ständigt är i förändring och formbart 

och som inte innehar förbestämda egenskaper från födseln. Detta är viktigt att påpeka 

eftersom det blir problematiskt när två så starkt avvikande genusperspektiv blandas ihop. 

Kanske är denna vägran att erkänna att mannens biologiska egenskaper endast är socialt 

skapade en nostalgisk panik över att gamla mansideal håller på att försvinna i dagens 

samhälle. Dessa nostalgiideal som de försöker återuppliva, eller snarare hålla vid liv, vilar i 

mångt och mycket på att just män har biologiska egenskaper från födseln. Viljan att 

konstruera en säker maskulinitetsplattfrom är kraftigare än att vidga genusvyerna.  

 

Den andra tillkommande frågan utifrån frågeställningen hur livsstilsmagasinen framställer 

maskulinitet är vilken typ av maskulinitet som framställs exempelvis i form av hegemonisk 

maskulinitet och stereotyper samt hur den eventuellt förändrats. Det vi kommit fram till är att 

Café i sin diskurs mognat men att Slitz i sin diskurs i stort sett är oförändrad. Café har gått 

ifrån att tendera till att framställa ”The new lad” (Benwell 2003) till att istället framställa ”The 

new man” (Benwell 2003) vilket vi anser vara en mognad. I de undersökta upplagorna från 

1999 finns det ett tydligt skapande av en maskulinitet som förkastar viktiga och djupa ämnen 

som faderskap, ansvarstagande och istället uppmanar till en grabbig livsstil där triviala 

livsnöjen är i fokus. I dagens upplagor är det istället ”The new man” som sublimt framställs. 

De ämnen som tas upp är mer djupgående och nyanserade samt innehåller ett reflexivt och 

modigt ställningstagande i frågor om maskulinitet. Slitz fortsätter att framställa ”The new lad” 

med samma ironiska ton för att skickligt kunna dölja de ungdomliga och pubertala budskap de 

förmedlar. Denna ungdomspubertala framtoning kan förklaras utifrån Benwells (2003) teorier 

om förekommandet av en eventuell maskulinitetskris i livsstilsmagasinen. Ett 

avståndstagande gentemot ”den mjuka feminismomfamnande mannen” kan förklaras av att de 

försvårar för mannen att okritiskt utnyttja den fördel det är att vara man i dagens samhälle. 

Det är i alla fall uppenbart att Slitz framställer en maskulinitet som aktivt ska tillskansa sig ett 

övertag. Ett tydligt tecken på detta har vi också påvisat i analysen där vi belyser hur de 

använder sig av ironi och där männen uppmanas att nästintill tvinga sina flickvänner till 

sexuella utsvävningar. Med detta i gott minne kan det vara på sin plats att påminnas om att i 

många av de teorier vi tagit med i uppsatsen argumenteras det om att den maskulinitet som 

figurerar i media i varierande styrka påverkar läsaren i sin uppfattning om maskulinitet. Vi 

vill särskilt lyfta fram Johanssons (2003) teori om att ungdomar tar till sig massmediabruset 
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och sedan förvandlar det till en möjlig livsstil. Därför är det illavarslande om medias budskap 

är förtäckta med ironi samtidigt som de förmedlar en maskulinitet som inte endast för med sig 

positiva egenskaper och värderingar. 

 

Slitz diskurs och framställande av mannen är alltså i stort sett den samma idag som den var för 

tolv år sedan, 1999. Samma slags inslag och ironiska framtoning visas idag som då. 

Machomannen och Projektören är i allra högsta grad närvarande genom åren, och mycket 

fokus läggs på att visa hur man bör bete sig för att ”få” kvinnor. För genom att stå högt i kurs 

hos kvinnor visar mannen att han är en riktig man, vilket är essensen i Slitz diskurs. Café å sin 

sida visar idag en mognad gentemot sina utgåvor från 1999. Trots framställandet av 

Machomän och Projektörer är det en annan ton i dagens utgåvor. Det är inte samma slags 

inslag nu som då, innehållet har gått ifrån att fokusera på triviala ämnen, livsnöjen och 

kvinnor till att idag fokusera mer på träning, mannens utseende och hans välbefinnande.  

 

Som avslutning vill vi reflektera över vår sista frågeställning gällande diskursiv förändring. 

Det vi kommit fram till är att livsstilsmagasin som Café och Slitz med dess diskursiva plats i 

det sociala samhället fortfarande har en funktionell roll i den sociala konstruktionen av 

manlighet. De har i det moderna informationssamhället arbetat sig upp till att bli en manlig 

identitetshögborg där män kan hämta inspiration i sitt reflexiva skapande av sin egen 

maskulinitet.  
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Bilaga 

Slitz 1999 

Januari: I januarinumret kan vi läsa om flera olika, kända svenska män, såsom Tommy 

Körberg, Fredrik Ljungberg, Börje Salming och Bo Strömstedt. I mindre artiklar och notiser 

förekommer även Bill Clinton (och hans affär med Monica Lewinsky), George Michael, HIV-

mannen, Lemmy Kilmister och Frank Sinatra. Bo Strömstedt förekommer i reportaget Makt 

& Frihet som är ett återkommande inslag i varje utgåva. “Tyvärr har jag framställts som en 

bitter, elak och avundsjuk gnällspik. Det är bara kul att retas, för fan. Jag har inget emot att 

vara en fähund i salongerna” Tommy Körberg (Slitz januari 1999:88). ”Om manlighet och 

ondska är samma sak är jag ond, utan tvivel. Jag bad inte om att födas med en kuk, men nu 

blev det så och då tänker jag också använda den. Lemmy Kilmister (Slitz januari 1999:80). I 

Ledaren skriver chefredaktören Mats Drougge att “Killar gråter också, när ingen ser” (Slitz 

januari 1999:8). På sportsidorna är det reportage om branta skidbackar. I avsnittet “Sex & 

samlevnad” går rubriken “Frihet, jämlikhet och ‘pp’” att finna. Under rubriken argumenteras 

det varför “porrpung” (helt rakad pung) är att föredra både för mannen och för kvinnan. I 

denna utgåva testas olika ölsorter. I avsnittet Den Totala guiden för män tar upp kläder, sex 

och fyrverkerier. 

 

Februari: Männen i februarinumret är Ulf Adelsohn, Tommy Lee och Gert Fylking. 

Reportaget Makt & Frihet inleds såhär: “Den som trodde att Moderaternas förre ledare slappat 

till sig sedan han utsågs till landshövning kan tänka om. Ulf Adelsohn är eldigare än någonsin 

- och här säger några sanningens ord om kvinnofrid, ekobrott och ‘den där jävla Saddam.’” 

(Slitz februari 1999:50) I utgåvan finns ett slags faderskapstest där läsaren kan svara på ett 

antal frågor med tre olika svarsalternativ. De ihopslagna resultaten ska visa om läsaren är 

beredd att bli pappa eller inte. Det i varje nummer återkommande mattestet är denna gång 

fiskpinnar. Dokument denna månad är “Terror på beställning”. Motoravsnittet handlar om 

bilen Jaguar. 

 

Mars: Testet i mars-utgåvan heter “Andra vattenkriget” och handlar om vatten på flaska. 

Männen i detta nummer är Lars-Åke Lagrell, Christian Falk och Jörgen Persson. I 

motoravsnittet får läsaren veta att “Tjejer dras till motorsport. Säger man att man kör i VM så 

blir de ganska imponerade.” (Slitz mars 1999:36). Även reportage om Porsche och Formel 1. 

Artikeln i avsnittet Sex & samlevnad är riktad till kvinnor och förklarar hur en avsugning ska 



46 
 

gå till, rubriken lyder ”Sug på den! Lystring systrar! Skärper ni er inte har ni snart ingen 

pojkvän kvar.” (Slitz mars 1999:34). Dokument granskar sexhandel med barn i Asien.  

 

April: I aprilnumret testas smör, ”Fett är gott” (Slitz april 1999:22). Männen är IT-gurun 

Johan Staël von Holstein, sångaren Conny Bloom och idrottsmannen Carl Lewis. Det skrivs 

om BMW som är månadens bil, om hockey och om sexpositioner. Några sidor sticker ut, 

sidorna 83 till 87 tillägnas bögen. Sida 83 ser ut som ett vanligt Slitz-omslag. Skillnaden är att 

det är en man som pryder omslaget. Mannen är klädd i något slags tajt, rosa spandexfodral, 

har ringar på nästan all fingrar, rosa solglasögon och lång hockeyfrilla. Under mannen stor 

med stora rosa bokstäver “HUR GAY ÄR DU? SVARET FÅR DU I SLITZ STORA 

HOMOTEST” (Slitz april 1999:83). På de följande sidorna går det att läsa om “tidernas 

skönaste fjollor” (ibid.:84) och hur det var att vara bög på medeltiden och andra tidsepoker 

 

Maj: Männen i detta nummer är Systembolagets VD Gabriel Romanus, dragshowartisten 

Rickard Engfors, artisten Markoolio, fotbollstränaren Sven-Göran Eriksson och 

Hellacoptersmedlemmen Nicke Andersson. I utgåvan finns två test, ett jordnötstest och ett 

som testar om läsaren är alkoholist. I avsnittet Psykologi kan läsaren ta del av fem knep och 

osanningar för att få en tjej i säng. Sex & samlevnad tipsar om att du bör hålla ditt 

vänsterprassel hemligt. Dokument är på uppdrag i “dödens rike”. 

 

Juni: I Juninumret tycker redaktionen ”Ljug vidare för tjejen. Fem sanningar du under inga 

omständigheter får avslöja för din partner” (Slitz juni 1999:29). Snus och vin testas. 

Fotbollsspelaren Henrik Larsson, statsvetaren och socialdemokraten Stig-Björn Ljunggren 

och regissören George Lucas är männen som får extra mycket utrymme i detta nummer. I 

Månadens sprit får vi reda på ”Fyra sätt att bli full” (Slitz juni 1999:23). Dokument tar upp 

JAS 39 Gripen. 

 

Juli: Männen i detta nummer är affärsmannen Olof Stenhammar, Def Lepards sångare Joe 

Elliott, pastorn Runar Sögaard och austronauten Christer Fuglesang. Dokument handlar om 

prostitution i Sverige och vad som egentligen hände efter lagändringen (att det sedan 

årsskiftet 98/99 är straffbart att köpa sex). Mattestet består i att testa frysta hamburgare. Det 

andra testet är ett flickvänstest under namnet ”Hållet hon måttet?” (Slitz juli 1999:83) I 

artikeln ”300 knyck, here I come!” (Slitz juli 1999:40) under avsnittet Månadens båge testar 

Slitz motorcykeln Suzuki Hayabusa som kommer upp i hastigheten minst 250 km/h. I 
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avsnittet Äventyr visar flera olika sätt att flyga på, exempelvis fallskärmshoppning och 

luftballong.  

 

Augusti: ”Överlev världens undergång” (Slitz augusti 1999:48) är artikeln som ger 

instruktioner till hur man klarar en naturkatastrof.  Telias VD Jan Rudberg, artisten Papa Dee, 

skådespelaren Arnold Vosloo och världens bäste rampåkare Mathias Ringström är männen 

som presenteras i denna utgåva. Månadens bil är Audi S4. Reportaget ”Ur dödlig synvinkel” 

(Slitz augusti 1999:66) handlar om idrottsutövare som dött medan de utövar sin sport. De 

testar bubbelgum. 

 

September: I septembernumret börjar chefredaktören Mats Drougge i ledaren raljera om hur 

långsamt och larvigt säkert samhället har blivit; ”igår cyklade jag utan hjälm. Det var skönt, 

imorgon kan det vara förbjudet” (Slitz september 1999:1). Männens som är i fokus i detta 

nummer är Johan Lindeberg (makt & frihet), Iggy Pop, Patrik Andersson och Micke Dubois. I 

början av tidningen behandlas hur man kan lära sig fem stycken överdådiga och livsfarliga 

bilstunts, hur man bryter arm bäst och hur flickvänner lättare ska förstå män i allt från det 

sexuella till deras relation till grabbkvällar och vurmandet för idrottsaktivitet. Utgångsläget i 

denna artikel är följande; ”vi är två kön som ska samsas – och många tjejer har inte den 

blekaste aning om vad dagens män vill få ut ur ett förhållande” (Slitz september 1999:30). 

Avdelningen dokument behandlar i detta månadsnummer ”Det stora mandomsprovet” där 

bungyjump, tortyr, analsex, tobaksdrinkar och knark tas upp som mandomstest utifrån olika 

kulturers sätt att få pojkar att bli män. Modedelen tar upp hur man hållet stilen under hösten 

och hur man bäst skyddar sitt höstväderbitna ansikte med hudkrämer. I delen där experter 

svarar på läsarnas frågor tas det upp hur man ska göra för att få Karl-Alfreds armar och om 

det är kutym att pruta vid dyra stereoinköp (anledningen sägs vara för att försöka blidka 

flickvännen som hellre investerar i ett nytt badrum).  

 

Oktober: I oktobernumret får läsarens tips om hur supersex uppnås med flickvännen, vilken 

tunna öl som är mest prisvärd och hur blommor hålls vid liv. Avdelningen dokument handlar 

om mytomspunna CIA och deras verksamhet. Männen som är i fokus är drogliberalen Ted 

Goldberg, grungeikonen Chris Cornell där rocklivet och förstörda hotellrum är i fokus och 

finanskungen Sven Olof Johansson som talar om hur man klär sig vid förhandlingsbordet. 

Dårar som gått till historien för deras destruktiva men ändå berömvärda livsöde får också stort 
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utrymme i tidningen. Gällande ämnet samlevnad får läsaren tips och tricks hur flörtande på 

krogen egentligen ska gå till för att tillskansa sig ett harem av kvinnor. 

 

November: I novembernumret pushas det för att dela med sig sina sexfantasier för ens 

flickvän och att verkligen förverkliga dem. Triviala ämnen som det ”larviga” 

boxningsförbudet i Sverige och hur man undgår att luras av mekaniker diskuteras kortfattat. I 

dokument intervjuas Peter Arnett som beskrivs på följande vis: ”Han har beskjutits i Vietnam, 

intervjuat Saddam Hussein i Irak och föraktar alla som inte riskerar livet för en bra story. Möt 

stålmannen” (Slitz november 1999:59). Ytterligare män som det fokuseras på är Peppe 

Engberg som åläggs egenskapen att vara informationssamhällets främsta analytiker och 

visionär. Vidare intervjuas Tom Jones där rattfylleri och lesbiskt sex tas upp och sedan står 

artisten Petter som intervjuobjekt och ånyo står droger, festande och destruktivitet i fokus. 

Novembernumrets intervjukavalkad avslutas med att intervjua Tomas Sandström där rubriken 

”Ursäkta, var är slagsmålet” (Slitz november 1999:93) speglar innehållet i intervjun. 

 

December: I decembers upplaga tipsas läsaren om hur man blir legosoldat åt USA, vilket julöl 

som är bäst för julfesten och hur man blir kung i baren dvs. att alltid bli serverad först. Inom 

kategorin samlevnad erbjuds alla läsare som är singlar en manual som ska förkovra än om hur 

man undviker ”one-night-stands” alla fallgropar. Numrets stora reportage tar upp 

fotbollshuliganism inom Svensk fotboll och dess konsekvenser. Reportaget Makt och frihet 

handlar om Malexandermorden och de konsekvenser de fått med sig och den som intervjuas 

är Jan Karslen som är Polisförbundets ordförande. Ett omfattande reportage tar sedan upp 

kultikonen James Bond och börjar hela reportaget med följande ingress: ”Det finns ett antal 

saker som alla män någon gång önskar de vore; bättre i sängen, snyggare, rikare, självsäkrare 

smartare och modigare. (Slitz december 1999:90). I reportaget får läsaren tips om hur man kan 

gåt tillväga för att uppnå pondus i paritet med James Bond genom att bära likadan klocka, klä 

sig rätt och behandla kvinnor på ett speciellt sätt.  

 

Slitz 2009 och 2011 

Januari: Läsaren får ta del av månadens drinkar och ”Det obligatoriska jultestet!” (Slitz januari 

2009:23). Männen i denna utgåva är freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell, Sveriges 

hårdaste fighter Per Eklund och ”Männen med världens farligaste jobb” (Slitz januari 

2009:70). Männen med världens farligaste jobb är krabbfiskare på Berings hav.  I slutet av 

utgåvan får läsaren veta hur han ska klä sig på nyår, vad som är det senaste på motorfronten, 
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vilken som är världens snabbaste bil och hur man deffar fram ett sexpack. 

 

Februari: I februarinumret läser vi om glödheta drinkar, senaste modet, hur man får de 

snyggaste musklerna, vilken mobil som är mest stryktålig, att Porschen går att ta till dagis och 

vilka jeans som gäller. Professorn och författaren Micael Dahlén och hockeyspelaren Mikael 

Renberg är männen som lyfts fram i denna utgåva. Dokument tar med läsaren till den 

amerikanska södern och Ku Klux Klans historia. Slitz reporter möter ledaren för gruppen, 

Thomas Robb. På sidorna 60 och 61 varnas läsaren med frågan ”Är du en Filippa K-man?” 

(Slitz februari 2009:60), ingressen till reportaget lyder ”det vandrar en sorgsen och vilsen man 

på våra gator. Klädd i grått med en barnsele på magen gör han precis som tjejen säger. Han är 

den moderne toffeln. Han har givit upp sitt liv, men för vad?” (ibid.). 

 

Mars: Månadens test är smaksatt mjölk (drickchoklad). Männen i detta nummer är 

rättsreportern Dick Sundevall och fotbollspelaren Jonas Olsson. Sundevall: ”Vem som blir 

polis och vem som blir skurk är en slump.” (Slitz mars 2009:46). Som om månadens drinkar 

inte vore nog har en panel testat absint. 7 sidor Extremsport visar män som tänjer på gränserna 

och trotsar tyngdlagen. Läsaren får veta vilka hoodies (huvtröjor) som är inne, vilka tekniska 

prylar som är ett måste, vilken sportbil från Japan som är Porschens skräck och hur man bäst 

fixar fightkroppen. 

 

Juli: Lagom till sommaren bjuder Slitz läsaren på en charter-special och en drinkspecial med 

sommardrinkar. Testet denna månad går ut på att testa Monstertrucken. Krigsfotografen 

Mattias Hultin som berättar om tillvaron nere i det konfliktdrabbade Tchad. Slitz åkte till USA 

och träffade männen bakom TV-programmet Mythbusters. En lista på tio gangsters som tagit 

steget från mord, rån, vendettor och drive-bys till legendstatus. 

 

Augusti: I Dokument listar Slitz de 15 mest dödsbringande anordningarna genom tiderna. 

Läsaren får i denna utgåva möte skådespelaren Joakim Nätterqvist, rallysträrnan Per-Gunnar 

”P-G” Andersson och engelsmannen Lawrence Barraclough – mannen med världens minsta 

penis. Barraclouh, som gjorde två dokumentärer om sin penis, berättar om sin uppväxt. På 

Expert-sidorna tipsas det om hur du blir en hårding som tjejerna inte kan motstå och hur du 

tränar rätt. 

 

September: I septembernumret uppmanas läsaren att testa sin sanna ålder. Du ska få reda på 
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om du är en gubbe i en 18-årings kropp eller en fjortis i 30-årsåldern. Även mat testas, denna 

månad är det Ketchupens tur. Motörheads trummis Mikkey Dee svarar på frågor om nya 

skivan, livet och hockeykarriären. Dokument handlar om sanningen om det nya 

designerknarket, att det är lättillgängligt, lagligt och dödligt. I slutet av upplagan hittar vi fyra 

sidor mode, fem sidor materia (prylar) och tre sidor motor. Precis innan några sidor träning 

får läsaren hjälp med att identifiera flickvänsmaterial. Skillnaden mellan engångsligg och 

flickvän tydliggörs.  

 

Café 1999 

Januari: Månadens man är journalisten Mats Nyström. Andra män som lyfts fram i utgåvan är 

Denniz Pop och regissören Lars Molin. Molin “Jag har alltid tyckt att det varit en fest att gå 

till jobbet. Och då har jag ändå inte haft särskilt tråkiga kvinnor.” (Café januari 1999:64). I 

Stilskolan är det fem sidor modereportage. I ett matreportage kan vi läsa “Champagnen på 

kylning, fyrverkeriet klart, tjejerna på väg - men var är käket?” (Slitz januari 1999:90). Fyra 

krögare och en barmästare delar med sig av sina tips så att läsaren kan fixa en nyårsmiddag i 

lyxklass. Under Sport kan vi läsa om hockeyfrälsarna i Linköping. I slutet av tidningen finns 

Smarta sidor. Din guide till ett effektivare liv, där får läsaren tips om hur man blir effektiv på 

jobbet. Där kan läsaren även ta del av ett fyrverkeritest.  

 

Februari: Månadens man är musikern och musikproducenten Christian Falk. Övriga män är 

programledaren Robert Aschberg, skådespelaren och regissören Göran Stangertz, Tetra Paks 

uppfinnare Ruben Rausing. Ett reportage handlar om en bordell i USA, ett annat är “Dödens 

pyramid” som handlar om varför K2 är alpinisternas största utmaning. På Smarta sidor får 

läsaren veta vilken som är världens bästa rom och tips om hur man vinner en diskussion. 

Läsaren får även ta del av ett tiosidigt modereportage. 

 

Mars: Månadens man är journalisten Tom Hjelte. Utrymme ges även Per Gessle. Dokument: 

“Francos dödsänglar marscherar igen” (Café mars 1999:46). Det är åtta sidor mode och Slitz 

delar med sig av tio råd för en bättre MC-stil. Smarta sidor ger tips om hur läsaren ska tjäna 

sin första miljon, hitta rätta hobby-stilen och hitta röda viner under hundralappen. I denna 

utgåva går testet ut på att hitta bästa middagen som tar fem minuter att laga. Kort reportage 

om skärmflygning i Åreskutan.  

 

April: Dokument ”Mördaren från Bagarmossen” (Café april 1999:46) handlar om Milan, en 
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23-årig lärarstudent som bestialiskt mördade ett ungt par på valborgsmässoafton 1998. Män i 

detta nummer är fotbollsspelaren Magnus Hedman, konstnären Peter Dahl och reklammännen 

”The Swedes”, Linus Karlsson och Paul Malmström. Åtta sidor jeans-mode. I Smarta sidor – 

din guide till ett rikare liv ger samlevnadsexperten Stefan Laack råd om hur man blir en 

supersambo. Vidare följer några sidor teknik, motor, mat och dryck. 

 

Maj: Männen i detta nummer är fotbollsspelaren Henrik Larsson, astronauten Christer 

Fuglesang och playboymagnaten Hugh Hefner. Dokument i detta nummer handlar om 

”Rättvisans brutala män” (Café april 1999:52), sydafrikanska poliser i Flying Squad. Åtta 

sidor visar oss hur man ska gå klädd om man är ”Ledig på fritiden” (Café maj 1999:102). I 

artikeln ”Allsvenskans nya kungar” kan man läsa om tre allsvenska fotbollsspelare, Kaj 

Eskelinen (Hammarby), Micke Borgqvist (Djurgården) och Krister Nordin (AIK). Artikeln 

handlar om att Stockholm tar över allsvenskan i fotboll och att Göteborg får se sig besegrade. 

I Smarta sidor finner vi de återkommande tipsen på mat, alkohol och karriär. 

 

Juni: Skådespelaren Kjell Bergqvist och Bingolottochefen Niclas Josefsson är männen i detta 

nummer. Intervjun med Bergqvist heter ”En sympatisk skitstövel” (Café juni 1999:84). ”Jag 

tycker det är för mycket käringar i den här branschen. Det gnälls och snackas skit.” (Café juni 

1999:86). Niclas Josefsson beskrivs som ”Superfixaren från Göteborg” och säger själv ”Jag är 

nog en av de få som tackat nej till en golfrunda med George och Barbara Bush. Jag hade ett 

möte jag inte fick missa.” Dokument handlar om Lasse Nilsson som 1993 kidnappade OS-

ryttarinnan Ulrika Bidegård. I modeväg visas khakibyxor, tajta badbyxor, jeansjackor, 

surfkläder, klockor och solglasögon. I Slutet av utgåvan finns en artikel om fotbollsspelarna 

Patrik Andersson och Stefan Schwarts. 

 

Juli: Dokument i detta nummer heter ”Räddad ut helvetet” (Café juli 1999:40) och handlar om 

servitören Sadik Gashis familj som försvann över en natt när kriget i Kosovo bröt ut. Männen 

i utgåvan är sångaren och skådespelaren Björn Skifs och golfspelaren Gabriel Hjertstedt. 

Hjertstedt: ”Det finns ju en del störiga man borde psyka. Som David Ogrin – han stegar upp 

sina puttar! Fattar du?  Början fick jag frispel på det.” (Café juli 1999:60). På modesidorna är 

det följande som gäller: vita kläder, tenniströjor och sommarkläder. I Slutet av magasinet 

finner vi en artikel om Spring Break: ”Spring break är en slags moralisk frizon då alla 

tänkbara värderingar ställs på sin kant. Mottot lyder: ’fuck, drink and tan’.” Även i detta 

nummer finner vi tips på mat och alkohol. 
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Augusti: Boxaren Paolo Roberto och komikern Felix Herngren är männen i denna utgåva. 

”Jag slängde ut Thorsten Flinck med huvudet före. Han vägrade betala vid kassan och började 

veva mot mig. Och så ströp jag Örjan Ramberg. Inte en gång utan flera. Han var rätt aggressiv 

och stor på den tiden och hamnade ofta i slagsmål” (Café augusti 1999:38) Roberto om sitt 

jobb som dörrvakt. ”Papi Raul skulle med glädje vika ut sig naken i varenda tidning, men han 

har både mig och min manager som sätter stopp när det behövs.” (Café augusti 1999:52). 

Herngren om sina olika rollfigurer. ”Hatets profeter” är augustis Dokument (Café augusti 

1999:32), som handlar om högerextremister i USA. I ”Tidernas Snut-VM” (Café augusti 

1999:84) utses den ”riktiga snuten”, som i detta fall är Inspektör Clouseau. Vi får även ta del 

av ett av världens största och mest legendariska billopp Le Mans. 

 

September: Dokument: ”Tio fördömda män”, FBI:s lista över USA:s mest efterspanade 

brottslingar. . Männen i utgåvan är konstnären Ernst Billgren, dansbandskungen Bert Karlsson 

och äventyraren Ola Skinnarmo. Karlsson ”Klart jag har gjort missar. Hela tiden. Men det har 

jag råd med. Jag har ändå haft större framgångar än alla de andra svenska skivbolagen 

tillsammans” (Café september 1999:81). På ett heluppslag kan vi beskåda ”Den italienska 

hingsten”, Ferrari 360 Modena. Läsaren får ta del av Sveriges 10 bäst klädda snubbar och 

Höstens hetaste garderob. Testet ”Godaste pastan i korridoren” testar billig och snabblagad 

pasta.  

 

Oktober: I Cafés oktobernummer ligger tyngdpunkten på manliga äventyrseskapader och grov 

manlighet i form farligt gruvarbete och värvning i den amerikanska militären. Fiskeäventyr på 

Island och tio stycken respektingivande och betungande äventyrsresor listas där till exempel 

bergsklättring, forsränning och paddling runt Sveriges ingår. Under temat ”killar kan” listas 

vilken fundamentalt viktig roll män har haft i världshistorien. De 100 viktigaste männen listas 

där Jesus kommer som nummer ett och Hugh Hefner kommer som nummer två vilket är 

talande för listans syn på vad som anses ”viktigt”. I analogi med äventyrstemat tar ett 

reportage itu med hur man bäst klär sig som Jägare. I Cafés avdelning smarta sidor analyseras 

och presenteras en guide hur man går som en riktig man; ”Du anar det kanske inte, men varje 

steg du tar slungar ut signaler om vem du är” (Café oktober 1999:190).  

 

November: I novembernumret får läsaren ta del av världens främsta harpunfiskare och en 

mogen Mauro Scocco som börjat intresseras sig för motorcyklar och bilar. Läsaren får 
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konkreta tips på hur man klär sig om en tuff och toppmodern polis med Hollywood-poliser 

som referenspunkt.  

 

December: I detta nummer presenteras Cafés årliga lista på årets män men allra först får 

läsaren en intervju med ”Mister Gay” och fem säkra tecken på att man kan anses vara bög. 

Ulf Lundell intervjuas och i reportaget accentueras följande citat: ”Det finns, det som jag 

kallar, en lätt fascistisk feminism där mäns åsikter betraktas som suspekta, värdelösa eller 

åtminstone mindre intressanta” (Café december 1999:83). Redaktionen på Café testkör 

världens snabbaste bil och väljer att uttrycka sig som följer: ”Som första svenska tidning 

testkör Café världens snabbaste penisförlängare, Lamborghini Diablo GT” (Café december 

1999:1). I delen smarta sidor får läsaren tips om hur man hittar den manliga balansen och inte 

blir allt för fjollig i jakten på att impa på flickvännen: ”Du vill förstås gärna piffa till dig för 

tjejen. Men se upp. Anstränger du dig för mycket kanske hon tycker att du verkar för fjollig. 

Café hjälper dig att hålla den manliga balansen. (Café december 1999:180). Välvilliga 

gärningar som att fixa till håret, använda smink och smycken i alltför stort förnöjelse påpekas 

leda till fjollighet. 

 

Café 2010 

Mars: I marsnumret intervjuas Erik Hamrén, ”den allsmäktige”. (Café mars 2010:48) gällande 

hans nya uppdrag som fotbollslandslagets nya förbundskapten. Vidare får läsaren följa polisen 

i Australien som riskerar livet för att förhindra att krokodiler äter upp lokalbefolkningen.  En 

krönika tar upp fenomenet otrohet under temat ” Om att vara man på 2000-talet”. Det finns en 

väldigt ärlig, reflekterade och öppen ton i krönikan som följande citat tydligt påvisar:  

”Det finns en samhällsnorm som säger att om man försöker antyda att ett negativt mänskligt 

(manligt) beteende kan förklaras med biologiska faktorer, och inte bara sociala, så kommer 

man farligt nära att försvara det. Då är man en så kallad ”biologist” och det är mycket, mycket 

fult (Café mars 2010:85).  

 

Joel Alme intervjuas och presenteras på följande vis: ”Göteborgs ärligaste popstjärna om 

supandet, livet som styvpappa och varför han blev ”sjuk i huvet” av att sluta spela hockey.” 

(Café mars 2010:88). Fokus i intervjun är hur Alme tog sig ur sitt hårda och tärande liv och 

istället blev en god styvpappa trots allt. Svenska Fredrik Eklund, ”Kungen av New York”, 

intervjuas och anledningen är att han är rekordung VD för en framgångsrik mäklarfirma i 

New York. Den manliga läsaren får lära sig hur man skaffar sig ”Det perfekta badrumsskåpet” 
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och helt enkelt blir bäst på grooming. Under avdelningen ”smarta sidor” får läsaren tips om 

hur man framgångsrikt skaffar sig magrutor, sms:as till sig mer sex och renoverar badrummet 

på rätt sätt. 

 

April: I aprilnumret får läsaren i ett stort reportage lära sig allt om kokainet i Sverige och hur 

det blivit mer socialt accepterat som festattribut. En reporter från Café ger sig ut på sitt livs 

galnaste fiskeäventyr i Mexiko vilket utmynnat i ett långt reportage om ett frejdigt och farligt 

fiskeäventyr. I en intervju med Dogge Doggelito diskuteras faderskap, otrohet och barndomen 

och svårigheter med att vara artist och ha tre barn samtidigt. Den återkommande krönikan 

”Att vara man på 2000-talet” tar i detta nummer an sig frågeställningen ”Är du hipster eller 

hockeyrumpa? Vem är du innerst inne? Och vilken manstyp föredrar egentligen dagens 

kvinnor?” (Café april 2010:113). Magnus Betner intervjuas där faderskap, religion, relationen 

till sin pappa och humor diskuteras. ”Det är inte kul att vara pappa till någon man inte får vara 

med hela tiden. Jag skulle vilja ha min dotter hos mig varje dag” (Café mars 2010:128). I 

avdelningen ”smarta sidor” får läsaren tips om hur man botar bakfyllan med lite enkelt 

grooming och trimmar kroppen genom att få starka, stora och snygga armar. 

 

Café 2011 

Januari: Männen i 2011 års första utgåva är fotbollsspelaren Ola Toivonen, Journalisten Lasse 

Bengtsson (som står för denna utgåvas Dokument), modemagnaten Per Holknekt, rockikonen 

Keith Richards och sångaren Oskar Linnros. Intervjun med Bengtsson avslutas såhär: 

”Bengtsson är inte orolig, säger han. Inte för sin egen skull. ’Däremot, om jag vore ung soldat 

i Afghanistan i dag, då skulle jag vara rädd.’” (Café januari 2011:59). Linnros om sin klädstil: 

”Jag klär mig väl som de flesta storstadsungkarlar. Jag har bara paltorna för att vara snygg för 

tjejer.” (Café januari 2011:110). På SMART! Sidorna som gör dig bättre på allt hjälps läsaren 

att fixa surfkroppen. 

 

Februari: Sångaren Per ”Plura” Jonsson, fotbollstränaren Sven-Göran Eriksson och 

friskidåkaren Jon Olsson. Dokument handlar om oljemagnaten och Chelseaägaren Roman 

Abramovitj. Pluar om att åka fast för droginnehav ”Sverige är lite som Iran när det kommer 

till knark. Men varje land har sina tabun. Jag borde ha varit otrogen istället.” (Café februari 

2011:42). I Stilskolan visar fyra svenska kampsportare hur man ska gå klädd för knock out. I 

avsnittet ”Träning” (Café februari 2011:62) berättar journalisten Jonas Leijonhufvud om hur 

han blev en ny man på nio veckor. 
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Mars: Dokument handlar om gängbråk i USA och den avhoppade Bloodsledaren Dashaun 

”Jiwe” Morris. Männen i utgåvan är komikern Felix Herngren, gitarristen Slash, 

fotbollsstränaren Hasse Backe och demonproducenten RedOne. Modemässigt får vi ta del av 

100 plagg under 1000 spänn, ytterplagg för alla plånböcker och det nya svarta. Dessutom 

uppmanas läsaren att storstäda sig själv men sex behandlingar som fixar ansiktet, och ge sig ut 

i löparspåret på lätta fötter genom att köpa nya löparskor. 

 

April: Fotbollsspelaren Pontus Wernblom: ”Vinner man är den en mänsklig rättighet att gå ut 

och svina lite efter match. Särskilt förr, när man var singel.” (Café april 2011:62). I reportaget 

”Tjompas krasch” i Dokument träffar läsaren Tomas ”Tjompa” Olsson, som 19-åring en av 

Sveriges mest lovande skateboardstjärnor. 15 år senare har han tre fängelsedomar bakom sig 

och misstänks för att ha rånat en bank med yxa. Sex veckor efter att Café har intervjuat 

honom på Irland åker han fast. Resereportaget handlar om Sicilien. Adam Tensta intervjuas i 

Svar direkt. I krönikan Manligt får läsaren ta del av hur man raggar ”rätt på nätet” (Café april 

2011:109). På fem sidor Träning ger basketspelaren Jonas Jerebko träningstips. Café Stil visar 

läsaren att ”Randigt är ruggigt rätt” (Café april 2011:136). I slutet av utgåvan visar Café de 

”100 bästa köpen” i klädväg (Café april 2011:157).  


