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Abstract 
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur porträtteringen av män sett ut i två 

livsstilsmagasin för kvinnor, VeckoRevyn och M-magasin. För att undersöka detta har en 

kritisk diskursanalys tillämpats och analysen har tagit hjälp av dess tre analysnivåer. De 

teorier och tidigare forskning som använts har handlat om medier, makt, diskurser, genus, 

heterosexualitet, maskulinitet och stereotyper. Utifrån det empiriska materialet, den kritiska 

diskursanalysen och teorin samt tidigare forskning framkom tre huvudsakliga teman. De 

handlade om generaliseringen, den åtråvärda mannen och mäns beteenden. Resultatet av 

undersökningen visade slutligen att mäns agerande och beslut porträtterades som självklart 

och som att män bara är så av naturliga skäl.  
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1. Inledning och bakgrund 

Medier i dagens samhälle har enligt många forskare stort inflytande och makt över dess 

publik och samhälle (Allt är möjligt: 1998, Entman: 2007, Mesikämmen: 2016). Deras 

påverkan har inverkan över vad vi konsumerar, hur vi ser på oss själva och andra. Makten de 

utövar gör att de på många sätt kan styra och reproducera den ideologi vi levar i. Makt och 

ideologier är exempel på sociala praktiker som formas av diskurser. Diskurs i sig är ett 

svårdefinierat begrepp som inte minst är föränderligt beroende på tid och rum. En vanlig typ 

av diskurs kan vara ett samtal mellan två personer över en kopp kaffe på ett pratigt fik eller en 

läsande kvinna på ett tyst bibliotek. Personerna är på något sätt involverade i den rådande 

diskursiva praktiken (Berglez: 2010: 271–273). Inom diskursernas värld är även makt centralt 

och där är diskursanalysens uppgift tydlig. Detta är att undersöka det dialektiska förhållandet 

mellan samhällsstruktur och mänsklig handling som även Norman Fairclough tidigare påstått. 

I dessa två ömsesidiga parter påvisas makthavarnas användning av språk och dess betydelse 

för att kunna förtrycka de dominerade (Howarth: 2007: 12). Ett av de fokusområden som 

forskare har undersökt i samband med makt och diskurser är hur normer om kvinnligt och 

manligt presenteras, reproduceras och förändras.  

I en studie från 1998 undersöks det hur kvinnlighet, manlighet och kläder påverkar 

människors identiteter. Den visar att generella tendenser kring stilmässiga gränser mellan 

kvinnor och män blir mer och mer otydliga (Jacobson: 1998). I denna studie verkar kvinnor 

och män bli mer lika. Å andra sidan finns det de som menar på att medier utövar makt genom 

att reproducera stereotyper av kvinnligt och manligt. Exempelvis genom att skildra femininet 

som stereotypiskt med dieter och mode, uppmanas läsare och tittare att köpa dessa produkter. 

På samma sätt genom att måla upp män som ”jägare” av romantik och framgång uppmanas de 

att konsumera ting som ska leda fram till detta (Anderson: 1988). Hur ser egentligen denna 

ambivalens ut i verkligheten och nutiden eftersom det verkar finnas studier om att kvinnlighet 

och manlighet blir både mer lika och olika.  

 

Denna uppsats och studie kommer att undersöka både olika typer av makt och manlighet men 

fokusera på det sistnämnda och hur det porträtteras på en kvinnlig arena. För att undersöka 

makt, diskurser och normer för kvinnligt och manligt kommer en studie av livsstilsmagasin 

för kvinnor att göras. Livsstilsmagasin är en tidningssort som riktar sig till grupper baserat på 

ålder, intressen eller kön. I en av Anja Hirdmans (2001: 194–209) studier av livsstilsmagasin 
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upptäckte hon männens negativa kvalitéer i kvinnornas livsstilsmagasin beskrivs delvis att 

vara deras oförmåga att prata känslor. Männen beskrivs även som små barn och att det i 

många fall kan vara både positivt och negativt samtidigt som att de ses som inkapabla att 

förändras. En annan studie visar på att livsstilsmagasin vill uppmana läsare att ta sig och 

reproducera identiteter som presenteras (Gauntlett: 2002: 50). Andra studier har pekat på att 

livsstilsmagasin för kvinnor har två olika skepnader. Likväl som att magasinen ska vara 

lämpade för rätt målgrupp och läsare ska de även vara skyltfönster för annonsörer och deras 

varor (Gough-Yates: 2003: 154).  

Mycket av den tidigare forskning som gjorts på kvinnliga livsstilsmagasin har handlat om hur 

kvinnliga journalister porträtterat kvinnor i samhället (Joshi, Peter och Valkenburg: 2010, 

Conradie: 2011). Vad som inte undersökts alls lika mycket är, trots Hirdmans studie, 

porträtteringen av män i livsstilsmagasin för kvinnor. Hur ser diskurserna, kontexten och 

sammanhangen ut när magasinen berör män? Vad läggs det fokus på? Denna studie kommer 

också undersöka hur makten i magasinen utövas och detta genom att studera nutida magasin.  

Till uppsatsen har två studieobjekt valts ut. Genom att använda en kritisk diskursanalys och 

studera VeckoRevyn samt M-magasin vill denna uppsats se hur män och maskulinitet 

porträtteras i ett forum främst skapat för kvinnor. Respektive magasin har en stor läsarkrets i 

Sverige vilket gör att de kan påverka på respektive åldersgrupp. Vad väljer de att förmedla om 

män i sina texter? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Genom att studera olika makt- och maskulinitetsdiskurser i kvinnliga livsstilsmagasin med 

hjälp av tidigare forskning och teori har ett syfte formulerats för undersökningen. Syftet är att 

genom en kritisk diskursanalys undersöka hur män porträtteras i de två livsstilsmagasinen för 

kvinnor, VeckoRevyn och M-magasin.  

 

1. Hur ser de rådande diskurserna ut kring män i magasinen? 

2. Vilken typ av makt kommer till uttryck och används i magasinen? 
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2. Tidigare forskning och teori 

Under tidigare forskning och teori kommer det att presentera olika typer av forskning inom 

områden som kommer att beröras under analys- och resultatdelen att presenteras. Det är 

forskning inom medier och dess makt på publiken, heterosexualitet, diskurser, maskulinitet 

och stereotyper. Även forskning om livsstilsmagasin att presenteras.  

 

2.1 Medier, makt och publik 

I en artikel publicerad 2016 läggs fokus på vad för diskurser och maktrelationer som formas 

kring inhemska problem i nyhetsmediers rapportering i Australien. Några av de viktigaste 

delarna i artikeln är också att undersöka nyhetsmedier, relationen mellan diskurser och dess 

praktiker i form av sociala aktörer som journalister och läsare. Resultatet och analysen visade 

att vem som styrde mediediskursen om de inhemska problemen hade vikt då diskurserna 

visade sig ha stora effekter i samhället. Då resurserna begränsades kring rapportering av 

mindre samhällen fick istället den diskursivt mer starka regeringen större makt i medierna. De 

händelser som rapporterades var allt som ofta också kopplade till att vara regeringens 

meddelanden (Mesikämmen: 2016: 721–737). Enligt en del forskare borde det finnas ett 

behov för ”mainstream media” att lyssna på marginaliserade människor snarare än att bara 

lyssna på de med makt och starka positioner i samhället. Detta för att skapa band och 

kontakter till de ”underordnade” (Dreher: 2010: 85–103). Om det då finns bevis på att de 

starkare aktörerna får sin makt reproducerad genom medier samtidigt som forskning visar att 

medierna snarare borde sprida ut makten bland människor och olika grupper, varför sker inte 

detta? Varför ges det mindre utrymme till ”de svaga” trots att medierna skulle tjäna på det? 

 

I en tidigare studie om mediers effekter återfinns detta citat som säger: 

 
‘‘The media may not be successful much of the time in telling people what to think, 

 but is stunningly successful in telling its readers what to think about’’  

 (Cohen: 1963: 13) 

 

Frasen syftar på att medier inte kan berätta för människor vad de ska tänka men är 

däremot framgångsrika att berätta vad folk ska tänka på. Robert M. Entman menar i sin 

artikel om medias användning av olika diskurser och makt, att trots att frasen ibland kan 

vara missledande, finns det delar att betänka. Entman skriver att ”vad man ska tänka” i 

många sammanhang kan tolkas som att det inte går att påverka vad folk själva 

accepterar eller bestämmer. Istället går det att forma diskurserna och ramarna kring vad 
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människor tänker och gör, i de fall medierna är framgångsrika med sitt inflytande 

(2007: 163–173).  

 

Dagens medieforskare menar att många medier har olika typer av makt. Vissa menar på att 

definitionen av mediers makt är att de bekräftar olika värderingar som finns, vilket gör att 

människor måste vara överens om dessa ämnen. Ett exempel på detta är att det är mer 

accepterat i samhället att vara smal än överviktig, att vara rik anses bättre än att vara fattig 

och kvinnor ska hellre än män bära högklackat och smink. Dessa föreställningar anses 

medierna förstärka (Allt är möjligt: 1998: 15).  

 

2.2 Diskurser i medier 

Inom diskursernas värld påvisas makt, där diskursanalysens uppgift är tydlig enligt David 

Howarth. Detta är att undersöka det dialektiska förhållandet mellan samhällsstruktur och 

mänsklig handling som även Norman Fairclough påstår. Howarth menar att genom dessa två 

ömsesidiga parter så påvisas makthavarnas användning av språk och dess betydelse för att 

kunna förtrycka de dominerade (2007: 12).  

 

Nyheter och medier blir ofta kritiserade för att missleda sin publik och sina läsare. Likt andra 

diskurser inom medier blir det som presenteras utvalt efter olika kriterier och värderingar. 

Detta eftersom det ska passa en viss målgrupp eller motsvara ett visst intresse (Kim: 2014: 

221–244). Över årtionden har det funnits litteratur där medie- och diskursforskare studerat 

mediers effekter. Diskursernas fokus har också ändrats från ”vad gör media med 

människorna” till ”vad gör människorna med media”, från ett sändar- till ett 

mottagarperspektiv (Bell: 1994: 33–64). Intressant att det enligt författare Bell är läsarna som 

styr vad som skrivs och inte journalisterna eller skribenterna. Denna teori eller upptäckt blir 

intressant att se under denna uppsats analys- och resultatdel.  

 

2.3 Genus 

I artikeln Doing gender beskrivs genus som ett utförande genom vardagliga sysslor snarare än 

ett fritt val. Detta reproducerande av mönster i form av över- och underordningar och 

dominans gör att genus hela tiden också produceras i samma former om och om igen (West 

och Zimmerman: 1987: 127–151). Genus beskrivs även som något vi skapar genom att bevara 

och använda vardagliga praktiker. Patricia Yancey Martin delade upp genus i ”att göra” och i 
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”genuspraktiker”. ”Att göra genus” är ofta en omedveten handling som sker kvickt medans 

”genuspraktiker” handlar om män och kvinnors förväntningar om hur de ska bete sig (2003).  

 

Feminism- och sexualitetsforskaren Judith Butler började under 1990-talet forma sina idéer 

om begreppet genus. Butler ansåg att idén om att dela upp kön och genus var fel. Istället för 

att genus var det socialt konstruerade och kön det biologiska valde Butler att kritisera detta 

som ett återskapande av en naturlig kvinnlighet och manlighet. Butler menade istället att även 

det biologiska och fysiska könet är socialt skapat, att kön är en effekt av våra sociala och 

kulturella idéer om vad det biologiska är (Ambjörnsson: 2006: 110).  

 

2.4 Heterosexualitet 

Enligt Butler finns vissa normer och förväntningar på hur heterosexuella män och kvinnor ska 

bete sig och agera. Butler kallar detta för den heterosexuella matrisen eftersom kvinnor och 

män kategoriseras inom en ram för en heterosexuell förståelse, att man eller kvinna skulle 

vara de enda möjliga identiteterna. För att matrisen skall upprätthållas måste det finnas rätt 

sorts kopplingar mellan genus och kön samt även i relation till begär för att vi ska kunna, 

enligt Butler, anses som acceptabla män och kvinnor. Om någon rör sig utanför matrisen och 

ordningen blir ifrågasatt eller rubbad anses det av många som främmande och skrämmande 

eftersom det inte tillhör det ”normala”, det avfärdas som konstigt och som avvikande. 

Exempel på detta kan vara att en kvinna beter sig ”manhaftigt” eller att en man gärna bär 

smink och handväska. För Butler finns det alltså inte män och kvinnor, manligt eller kvinnligt 

utanför den heterosexuella matrisen, just därför anser hon att sexualitet är en självklar del i 

förförståelsen om genus (Ambjörnsson: 2006: 112–113).  

 

2.5 Maskulinitet 

I en studie om vänskap bland män i 1800-talets USA undersöktes västerländska 

föreställningarna om vad som är normalt för män. I studien upptäcktes det också att vänskap 

bland unga medelklassmän byggde på ömhet och mycket fysisk kontakt (Rotundo: 1994).   

Under mitten av 1900-talet uppkom det viktiga begreppet ”social roll” som blivit en del av 

språket i vardagen och kring maskulinitet. Enligt detta sätt att se på könsroller finns det endast 

två inom samtliga kulturella miljöer, en manlig och en kvinnlig, en slags produkt av inlärning 

och socialisation. Könsroller kan ses som den produkt av kulturen som blivit av de biologiska 

skillnaderna av kön (Connell: 1999: 39–40).  
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I artikeln The new burdens of masculinity undersöktes förväntningar på män där resultatet 

blev att de förväntades visa mer medmänsklighet samtidigt som de skulle vara starka och 

”orubbliga ekar” (Hacker: 1957: 227–233). På samma sätt menade en annan forskning att den 

den moderliga mannen, var en ny typ av maskulinitet. I denna typ av maskulinitet ska mannen 

besitta tröstande, stödjande och inkännande egenskaper för att åtrås av kvinnor inom 

populärkulturen (Liliequist: 2000: 72–73). Tidigare forskning visar också att begreppet och 

definitionen av maskuliniteter är djupt inrotat i såväl institutioner som ekonomiska strukturers 

historia. Maskulinitet är inte en idé eller en personlighet utan har även en fysisk existens i 

världen som sys ihop med sociala, organiserade relationer. Det är därför viktigt att förstå 

maskulinitetens historia för att förstå hur dessa sociala relationer har förändrats (Connell: 

1999: 48).  

 

Hegemonisk maskulinitet är en annan typ av maskulinitet som i motsats till den moderliga 

handlar om den starka och tuffa mannen. Själva begreppet hegemoni kommer ursprungligen 

från Antonio Gramscis analyser av klass och dess relationer. Ett exempel på detta de 

heterosexuella männens dominans över de homosexuella, ständigt reproducerat av praktiker i 

samhället. Vidare är hegemonisk maskulinitet den del av genuspraktiken som accepterar det 

patriarkala och fastställer mäns dominans som överordnad och kvinnors position som 

underordnad. Olika individer så som skådespelare och musiker kan vara symboler för den 

hegemoniska maskuliniteten genom exempelvis deras utseende och kändisskap. Hegemonin 

skapas i och med ett samband mellan kulturella ideal och institutionell makt. Under olika tider 

genom historien har olika typer av hegemoniska maskuliniteter hävdat sig och varit det 

överordnande. Detta är ett bevis på att hegemoni är en historisk process som kan förändras 

(Connell: 1999: 101–103). Vissa forskare har argumenterat för hegemonisk maskulinitet som 

ett tillstånd inom rådande ideologi, att ideologin fungerar när något betingat fungerar normalt 

och naturligt. Exempelvis att ett hegemoniskt tillstånd verkar när en speciell kultur förstår 

eller praktiserar något som kommer i närheten av det, när allmänheten tar det för givet (Edley: 

2001: 136–140).  
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2.6 Stereotyper och normer 

Under de två underrubrikerna kommer först stereotyper i forskning om kvinnor men främst 

män i medier att presenteras. Vidare ges en kortare förklaring av vad normer kan anses vara i 

samhället.  

 

2.6.1 Stereotyper i medier 

År 1992 bildades rörelsen Allt är möjligt med syfte att analysera mediers skildringar av 

kvinnor och män. Sex år senare, 1998, utkom en bok med samma namn som rörelsen där det 

konstaterades hur kvinnor och män porträtterades ojämnställt i massmedier. Kvinnorna 

skildrades som smala, vackra, objekt och i vissa fall som offer. Männen däremot avbildades 

som kompetenta, starka, tuffa och ofta som hjälte, chef eller brottsling. I rapporten stod det 

även att dessa stereotyper av män och kvinnor reproducerades i olika typer av medier som på 

skivomslag, nyhetsrapporteringar och i tidningar (Allt är möjligt: 1998: 8–9). Utifrån dessa 

stereotyper utkristalliserade sig tre manliga och tre kvinnliga. De tre kvinnliga stereotyperna 

handlade om hur kvinnor antingen prioriterar husliga sysslor, är ett objekt för mäns blickar 

eller är vacker, ung och underordnad. Männen speglades enligt Allt är möjligt genom tre 

stereotyper (1998: 25–27): 

 

1. Drömprinsen, en popstjärna/modell som åtrås av den unga, kvinnliga publiken. Han 

framställs ofta som romantisk snarare som än ett sexobjekt.  

2. Projektören, en välbärgad, välklädd man med bra jobb och lite tid över till annat. Denna typ 

av manlighet kan liknas med mannens typiska roll som försörjare till familjen.  

3. Machomannen, den fysiska och starka typen som ses som den gode och samtidigt som han 

agerar hjälte. Som ond är han hård och arg samt ingen familjeman utan snarare kvinnokarl.  

 

2.6.2 Normer 

Normer är något som kan förklaras som regler som varken är uttalade eller formella likt en 

lag. Normer upptäcks när de bryts och avviker och inte längre följer det ”normala” i form av 

beteenden eller handlingar. Att utgå från det ”normala” anses som det rätt medans det 

avvikande är fel eller inte rätt. Med hjälp av det avvikande går det inte att se vad som är 

avvikande och det normala blir inte synligt. Trots att normer till stor del består av liknande 

och samtida normer, betraktas de aldrig som likadana överallt och av alla. Eftersom det finns 

olika åsikter om hur något bör tolkas eller bedömas, blir därför de rådande normerna 
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situationsanpassade efter person, samhälle och tycke. Det finns alltså de som tycker att något 

är normalt likväl som andra anser samma sak vara avvikande. Sociala handlingar och 

beteenden kan därför skapa en ansedd normalitet för respektive person (Svensson: 2007: 18–

22).  

 

Tidigare forskning om normer har visat att män och kvinnor ständigt och alltid jämförs med 

varandra. För att människor ska kunna ”mätas” måste det finnas en mall eller ett 

ursprungsvärde. Enligt forskning om samhällets normer är det därför hela tiden en man som 

är utgångspunkten för jämförelsen. Mannen anses vara normen och på så sätt jämförs inte 

heller kvinnan bara med mannen, utan ”grundmänniskan”, mannen (Hirdman: 2001: 59). 

 

2.7 Forskning av livsstilsmagasin 

Inom området av den tidigare medieforskningen av olika livsstilsmagasin finns två intressanta 

artiklar som berör framställandet av kvinnor eller män i livsstilsmagasin för kvinnor. I en 

studie från 2010 analyseras artiklar och bilder från magasinet Seventeen med syfte att hitta 

motsägelser kring förhållanden och femininitet. Undersökningen över tio år, 1997 till 2007, 

visade på en framställning av kvinnor som mer och mer aktiva (Joshi, Peter och Valkenburg: 

2010). Vidare skrevs det år 2011 en artikel med syfte att genom en kvalitativ studie och en 

kritisk diskursanalys som metod, visa hur genus och ideologier kommer till uttryck i 

magasinet Cosmopolitan. Resultatet blev att Cosmopolitan hela tiden försökte agera och 

framstå som experter inom olika kvinnoområden som relationer och intressen. Magasinet ville 

även skapa en ”vi”-känsla med inkluderandet som ett av verktygen (Conradie: 2011: 401–

417).  

 

Magasinen för kvinnor verkar enligt Anja Hirdman påvisa och försöka få sina kvinnliga läsare 

att vilja attrahera och fånga mäns uppmärksamhet. Hirdman menar att genom att uppmana till 

passivitet mot männen och genom att främja deras njutning vill magasinen forma kvinnorna i 

en slags heterosexuell form. I en av Hirdmans studier upptäckte hon att männens negativa 

kvalitéer i kvinnornas livsstilsmagasin beskrivs delvis att vara deras oförmåga att prata 

känslor. Männen beskrivs även som små barn och att det i många fall kan vara både positivt 

och negativt samtidigt som att de är inkapabla att förändras. Därför måste kvinnorna kunna 

acceptera männens brister för att de sedan ska skydda dem och ge dem och ge kvinnorna den 

trygghet de letar efter (2001: 194–209) 
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Som Conradie och Hirdman visat med sin forskning, finns det många sätt att locka publik och 

läsare i form av experter och framhävning av olika specifika ämnen. Sociologen Michel 

Foucault påstod utifrån sin forskning att olika magasin har viktiga roller i utvecklandet av 

både befintliga och nya kulturer och livsstilar. Han menade att en så pass frivillig och 

övervägd sak som ett magasin eller tidning borde möjliggöra homosexuell kultur och göra det 

tillgängligt för olika sorters individuellt modulerade relationer (2000: 139). Detta borde då 

innebära att dessa tidningar och magasin kan göra det möjligt för olika typer av livsstilar att 

främjas utan att vara helt bestämmande.  
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3. Metod 

I denna uppsats kommer Norman Faircloughs kritiska diskursanalys att användas som metod 

för att tolka det insamlade textmaterialet. En kritisk diskursanalys är ett bra sätt att upptäcka 

hur människor genom underliggande tankar om samhället tillåter ojämlika maktrelationer att 

skapas (Bell och Garrett: 1998: 6). Innan den diskursanalytiska metoden kommer att 

redogöras bör begreppet diskurs och flertalet av dess tolkningar att försöka förklaras. Även 

viktiga begrepp kommer att tydliggöras för dess användning i analysen.  

 

En diskurs kan ses som både grundad och grundande i någonting. Diskurser kan bidra till att 

den sociala ordningen reproduceras eller möjligtvis förändras (Fairclough: 2010: 94–96), de 

formas också utefter människors handlande. Därför kan analyser av diskurser vara användbara 

eftersom de gräver djupare i maktrelationer, möten och handlingar mellan människor. En 

diskurs kan alltså se olika ut beroende på sammanhang och kontext. En kamp mellan 

diskurser pågår även vilket gör att språket är instabilt och därför ideligen kan text eller tal 

både diskuteras och bytas ut (Phillips och Winther Jørgensen: 2000: 13). Den sociala världen 

skulle i sig kunna sägas vara konstruerad efter diskursen vilket är något som skulle kunna 

upptäckas i de olika livsstilsmagasinen. Olika typer av artiklar, bilder eller ämnen skapar 

olika typer av diskurser.  

 

Diskurser i sig är inte ett återskapande av hela livet. Istället ger människor, djur, platser, 

samhällen och andra beståndsdelar diskurserna ett syfte och betydelse (Phillips och Winther 

Jørgensen: 2000: 26). Allt kan ses som diskurser men att betydelsen av dem inte kan helt 

fastslås. Diskurser blir aldrig hela i sig och är ständigt i en slags oavbruten kamp för att 

definieras på ett visst sätt i och av samhället (Phillips och Winther Jørgensen: 2000: 25–31).  

 

Uppsatsen kommer att undersöka och se vilka maktrelationer som avspeglas i de båda 

magasinen. Hur konstrueras diskurserna för VeckoRevyn och M-magasin samt vilken typ av 

makt utövas genom att porträttera männen på ett eller flera sätt. Detta kommer genom 

metoden att analyseras. Först kommer diskursteori och kritisk diskursteori att presenteras mer 

ingående och slutligen presenteras tillvägagångssättet för analysen genom denna metod.  
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3.1 Användning av diskursteori 

David Howarth menar att diskursers betydelser är olika beroende på dess kontext och 

sammanhang. Regn kan för en byggarbetare vara irriterande medan det för en bonde kan vara 

efterlängtat och fantastiskt (Howarth: 2007: 17). Ett exempel på hur diskursers kontext är 

olika beroende på sammanhang är en diskursanalys av Ulrika Torell där veckotidningsreklam 

i Sverige på sextiotalet undersöks. Enligt Torell var rökning i 1960-talets Sverige ett tecken 

på självständighet hos kvinnor och en statussymbol hos männen, modellerna på reklamen höll 

sina cigaretter lyckligt och glatt. En av annonserna hävdade att ”Salem är en frisk cigarett” 

där en glad man och kvinna i naturen visas. Istället för att betraktarna av reklamen såg 

cigaretterna som riskfyllda och illaluktande gestaltades de med mer hälsobringande ord vilket 

förde tankarna till natur och fräschhet (Torell: 2002). Detta är bevis på hur olika diskurser får 

olika betydelse beroende på vilket sammanhang de sätts in i. Utan att behöva skriva ut det i 

ren text så utövar diskurserna sin makt. I detta fall påvisas det genom hur männen och 

kvinnorna på bilderna är lyckliga och heterosexualiteten reproduceras också hela tiden genom 

att mannen har blicken på kvinnan. Om de istället varit ledsna hade det naturligtvis sett 

annorlunda ut. Hälsodiskurserna som framställs gör också att de godtas av samhället trots att 

företagen, enligt Torell, vet om att cigaretterna är hälsoskadliga.  

 

3.2 Material 

Det Bonnierägda livsstilsmagasinet VeckoRevyn har sedan starten 1935 inriktat sig på 

trendmedvetna, unga kvinnor och har enligt dem själva varit det självklara valet att läsa för 

sin målgrupp. Livsstilsmagasinet kan enligt egen utsago läsas oavsett om det är som belöning 

eller tröst och ger läsaren inspiration, humor, guidning och värme (bonniertidskrifter.se). 

Sedan starten 2006 och Bonnier Tidskrifters lansering har M-magasin riktat sig mot kvinnor 

som passerat 50 år och nu är ”mogna, attraktiva pionjärer”. M-magasin säger sig erbjuda 

livskunskap, råd och service för sin målgrupp och vill kunna hjälpa kvinnor med deras 

fundering över vad de ska göra med resten av sitt liv (m-magasin.se) 

 

3.2.1 Urval 

De två livsstilsmagasinen har valts ut för att de båda riktar sig till kvinnor och berör en varsin 

åldersgrupp som är intressant att ställa mot varandra i analysdelen. VeckoRevyn riktar sig 

främst till unga kvinnor och M-magasin har äldre kvinnor i sin målgrupp. Magasinen har båda 
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funnits över tio år och är två av Sveriges största i respektive målgrupp vilket gjorde valet av 

dem enkelt. Valet att endast studera två magasin motiveras med att materialet kommer vara 

stort nog för uppsatsen och dess analys. Eftersom en kritisk diskursanalys av text kommer 

göras, finns förmodligen många diskurser och ordval att studera.  

 

De två magasinen som kommer studeras är båda nummer två i ordningen som släppts under 

2017. Dessa kommer läsas och studeras genom Readly, en tidningstjänst på internet som 

möjliggör läsning av många olika tidningar och magasin för läsaren. Att det just blev nummer 

två i ordningen 2017 berodde enkelt på att det var det nyaste numret av VeckoRevyn som 

släppts på Readly, vilket gjorde det naturligt att välja samma nummer hos M-magasin. Båda 

magasinen innehåller ett stort och tillräckligt material av texter om män vilket gör att ett 

nummer per magasin anses räcka för analysen. De valda numren kommer slutligen att brytas 

ner i delar likt den kritiska diskursanalysens tre steg och sedan analyseras genom dem 

tillsammans med de användbara begreppen som kommer att presenteras.  

 

Innan jag börjar med analyseringen av texterna vill jag förklara ytterligare hur en godkänd 

respektive icke-godkänd text ska betraktas. Syftet med uppsatsen är att se hur män porträtteras 

vilket är det jag utgår från i analysen. Beskrivningar av män likt ”han är 22 år gammal” eller 

”han bodde med mig i två år” kommer att tas bort eftersom de i sig inte beskriver männens 

egenskaper eller hur de porträtteras. Jag är medveten om svårigheterna av vad som borde 

betraktas som en för analysen godkänd text och inte, men det är efter min bedömning det 

kommer tolkas. I många av texterna i magasinen nämns inte vem som skrivit texterna. Nämns 

namn är det ofta i kommentarer från experter, insändare eller intervjuer. Tilläggas skall också 

att annonser och texter som inte skrivits av någon på magasinen inte kommer att studeras.   

 

3.2.2 Etik  

Det enda nämnvärda etiska övervägandet som gjorts handlar om dem som skrivit texterna. 

Ingen av skribenterna i magasinen är nämnda då det i sammanhanget är oviktigt, uppsatsen 

letar efter diskurser och mönster i texterna och inte individuella åsikter eller skrivsätt. Då 

materialet jag studerat redan är granskat och publicerat utgår jag också ifrån att magasinen 

gjort etiska övervägande med namn eller andra uppgifter som i vissa sammanhang kan vara 

känslig information.  
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3.2.3 Validitet och reliabilitet 

Inom alla vetenskapliga discipliner och forskningssätt är validitet och reliabiliteten viktiga 

byggstenar. Genom att upprätthålla det skapas trovärdighet och giltighet, att mäta det man 

avsett att mäta. Detta kommer appliceras och has i åtanke då denna uppsats kommer fokusera 

då texterna kommer att väljs efter rätt kriterier och analyseras genom de tre analysstegen 

(Østbye: 2003: 40). 

 

3.3 Kritisk diskursanalys 

I och med framtagandet av den kritiska diskursanalysen valde Fairclough att ta fram en 

tredimensionell modell för användning av analysering av text. Med text menar Fairclough 

både text i tal samt skrift och länken mellan sociala praktiker och språk. Även deras 

förhållningssätt till ideologier, maktrelationer och liknande väljer han att belysa (Fairclough: 

2010: 131–132).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen ovan är gjord utefter Faircloughs egna i hans bok Critical discourse analysis 

(2010). I boken skriver Fairclough om hur han delat upp sin analysmodell i tre delar. 

Fairclough börjar med den innersta som handlar om text som han menar karaktäriseras av en 

gestaltning av olika heterogena och motsägelsefulla egenskaper (2010: 134). I analysen av 

text är fokus på dess egenskaper, grammatiken och lingvistiken. Ord och meningsval studeras 

närmare kring det lingvistiska byggandet av dessa diskurser.  

 

Efter följer den diskursiva praktiken, som även fungerar som en länk mellan text och social 

praktik. Den har mer fokus på själva producerandet och konsumerandet av text. Under detta 
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steg av analysen frågar sig forskaren vilka diskurser som funnits under skapandet av texten 

och hur de ser ut hos den sidan som konsumerar texten (Winther Jørgensen och Phillips: 

2000: 75). Slutligen är den sociala praktiken det som representerar den kontext som finns runt 

omkring, en del av verkligheten där i detta fall magasinen, skribenter och läsare ingår. De som 

ingår har är en del av samma samhällsstruktur med förförståelse som kan vara likadana. 

Saker och fenomen inom området kan vara såväl naturligt diskursiva och eller inte, 

exempelvis politiska och mediala strukturer. Den sociala praktiken strävar också efter att 

förhållandet mellan språk och just social praktik ska vara tydligare. Detta genomförs genom 

att diskursiva praktikers funktion ligger i fokus när de ska bevara eller förändra den sociala 

ordningen. Fairclough menar att en kritisk diskursanalys bör försöka exponera de ideologiska 

diskurser som reproducerar ojämställdhet i samhället och maktförhållanden som är detsamma. 

Detta kan enligt honom göras om analysen använder sig av just social praktik (2000: 68–73).  

 

I användningen av kritisk diskursanalys söker forskaren alltså bara efter språkliga praktiker, 

skrivna som talade. Utgångspunkten ska enligt Faircloughs teori vara att diskurser och texter 

påverkar varandra och det i en växelverkan, precis som mellan diskurser och sociala 

praktiker. Det går givetvis att diskutera vart gränsen går mellan när textanalysen tar slut och 

analysen av diskurserna och den efterföljande sociala praktiken tar vid. Detta precis som det 

finns svårigheter kring vart processer finns, på den diskursiva eller sociala praktikens sida. 

Enligt Boréus bör också en kritisk diskursanalys innehålla centrala delar som att hitta det 

underförstådda samt se vad som inte tas med och istället stängs ute (Boréus: 2011: 142–154). 

 

3.3.1 Användbara begrepp 

Inom diskursteori och kritisk diskursanalys används ofta begreppet nodalpunkt för att 

beskriva hur olika tecken får betydelse beroende på vart de finns. Ett exempel på detta kan 

vara ordet feminin som i samhället skiljer sig beroende på om det handlar om en kvinna eller 

man. Feminin kan också i sammanhanget vara centralt för den diskurs eller kontext som finns 

i en mening, citat eller ordföljd. Att leta efter nodalpunkter är också att leta efter centrala ord 

som kan förknippas med dem, dessa ord får betydelse när de sammanknyts med andra ord 

(Winther Jørgensen och Phillips: 2000: 47). Det naturliga analysteget efter nodalpunkter 

brukar inom diskursteori och analys att vara söka efter ekvivalenskedjor, de sätter ihop de 

positiva eller negativa begrepp och dess betydelse med de tidigare nodalpunkter som använts. 

Dessa associationsrelationer bidrar till diskursen (Bergström och Boréus: 2009: 317). På så 
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vis är skapandet av en identitet representerat av olika tecken, vad något är och inte är. Dessa 

knyts ihop till ekvivalenskedjor (Winther Jørgensen och Phillips: 2000). 

 

Två andra användbara begrepp är ethos och logos. Ethos handlar om pålitlighet och 

övertygelse genom personlighet, hur någon eller något med sin ethos kan påverka tittare, 

läsare eller dylikt. Författarna ger i sin tur ett exempel på hur nyhetsprogrammet Rapport har 

ett starkt ethos då trovärdigheten kring förmedlande av nyheter är stark. Hela tiden handlar 

det om att skapa sig ett bra ethos genom trovärdighet, oavsett om det handlar om ett 

reklambudskap eller en text i en tidning. Vidare handlar begreppet logos om övertygelse i 

form av fakta och förnuft. Det kan handla om en skribents uppmaningar till läsarens förnuft 

eller kritiska omdöme. Likväl kan det syfta på fakta som saklig argumentation för att 

övertyga. Till viss mån behöver skribenten i detta fall ha förkunskaper kring ämnet den 

skriver om i form av termer eller ord. Saknas eller överdrivs däremot logos har det även 

betydelse (Bröms, Gelang och Mral: 2016: 35–39).  

 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

Genom användning av metoden kritisk diskursanalys kommer de två livsstilsmagasinen, 

VeckoRevyn och M-magasin, att analyseras. Med hjälp av den metoden kommer texter att 

analyseras där ämnen som maskulinitet, makt, genus, sexualitet och stereotyper att undersökas 

mer noggrant. Att ha en mindre, begränsad mängd av undersökningsobjekt möjliggör att 

studien kan bli mer detaljerad av varje enskild enhet (Fogde: 2010: 181).  

 

Analysen kommer alltså bygga på de tre stegen från den kritiska diskursanalysen. Först 

kommer själva texten att analyseras genom att texter om män väljs ut från magasinen. Genom 

att titta på intressanta meningar, ord eller andra lingvistiska delar väljs de relevanta texterna ut 

utifrån uppställda kriterier. Vidare följer den diskursiva praktiken som istället går djupare in i 

texterna och här tittas det närmare på vilken diskurs som finns. I vilket typ av sammanhang 

finns texten, vad skrivs det om på resten av sidan/sidorna och varför har skribenten skrivit på 

detta sätt. En djupare analys av materialet som valts ut från det tidigare steget. Slutligen 

analyseras den sociala praktiken som fokuserar på en mer makronivå. Strukturer inom 

ideologi, samhälle eller medier kan vara intressant att analysera med hjälp av texten. Varför 

en viss diskurs råder för en viss eller flera texter kan kopplas till den rådande sociala 

praktiken.  
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4. Analys och resultat 

Under analys och resultat kommer de båda att varvas och presenteras. Detta eftersom de 

många fall går ihop, under analyseringen går det att hitta mönster som kan kopplas till 

exempelvis tidigare forskning och teori. Allting kommer att presenteras under olika rubriker 

där analysen och resultatet slås samman under rubriker. I analyserna kommer analyseringen 

av text, de diskursiva praktikerna och den sociala praktiken från de två magasinen att 

presenteras. Delvis kort hur processen gått till men främst vad som upptäckts på de tre 

nivåerna.  

 

De följande underrubrikerna kommer delas upp i fyra olika teman som har hittats i materialet. 

Det första temat handlar om den tydliga generaliseringen av män som framgick. Det andra 

temat kommer fokusera på den åtråvärda mannen och magasinens utformande av hur en sådan 

ser ut. Avslutningsvis kommer tema tre att beröra mäns beteenden och slutligen kommer 

magasinens skillnader och likheter gällande deras porträttering att beröras. Dessa teman 

kommer att analyseras och presenteras med hjälp av nodalpunkter och ekvivalenskedjor samt 

den kritiska diskursanalysen och dess textnivå, diskursiva och sociala praktik.  

 

4.1 Generaliseringen 

Under detta första tema kommer generaliseringen av männen i magasinen att vara i fokus. 

Detta tema var övergripande i många av de texter som berörde män.  

 
Citat 1: ”Hur många vi legat med. Män överdriver antalet. Kvinnor gör tvärtom. Förklaringen är 

naturligtvis att samhällets normer dömer män och kvinnor olika”. (VeckoRevyn: 2017: 43) 

 

Först kommer analysen att börja med att ta fram den huvudsakliga nodalpunkten i Citat 1, 

som sammanfogar diskursen. Det är ordet normer eftersom männen och kvinnorna är i 

huvudfokus i detta citat. De tillhörande ekvivalenskedjorna som ger ordet normer betydelse i 

diskursen är män, dömer och kvinnor. Detta då binder ihop vad citatet handlar om och vad 

temat generalisering till stor del bygger på.  

 

Citat 1 hittades i VeckoRevyn och det i uppslaget om människors vana trogen att ljuga. I 

texten får experten som skrivit en bok om lögner, Per Grankvist, komma till tals. Under 

rubriken ”Lögnare är vi allihopa försöker magasinet med hjälp av Grankvist reda ut varför 



 20 

människor ljuger och vad vi ljuger om. I egenskap av ”expert” på området kan Grankvist 

genom sitt ethos påverka läsarna att det han påstår är sant eftersom han har kunskap om det. I 

en svart ruta i mitten av sidan, framställd som en faktaruta, ges fem enligt magasinet vanliga 

saker vi människor ljuger om. I det fjärde exemplet (Citat 1) står det att ”män överdriver 

antalet” och ”kvinnor gör tvärtom” när de pratar om antalet de legat med. Grankvist menar 

också ”naturligtvis att samhällets normer dömer män och kvinnor olika” och här verkar logos, 

övertygelse genom fakta, användas. Den diskursiva praktiken verkar vilja säga att män och 

kvinnor gör olika, främst genom att samhället dömer dem på olika sätt. Som nämnt i tidigare 

forskning och teori har Butler valt att kritisera åsikter om att kön och genus vore samma sak, 

att de båda är naturliga. Butler menar istället på att kvinnligt och manligt inte behöver vara 

bestämt till något av könen (Ambjörnsson: 2006: 110). Enligt denna analys har magasinen 

hittills presenterat män i olika sammanhang enligt den heterosexuella matrisen, att 

män/manlighet och även kvinnor/kvinnlighet är de enda alternativen. Tidigare skrev jag om 

Connells tankar om könsroller som en produkt av kulturen (1999: 39–40) vilket Grankvist 

också verkar vara inne på. Att samhället format män till att vilja överdriva och kvinnor till att 

göra tvärtom. Det är nästan att Grankvist och även VeckoRevyn i sin text bestämt sig att män 

gör på ett visst sätt och kvinnor på ett annat, diskursen blir således anpassad efter det. Trots 

att Grankvist menar att det är tack vare samhällets normer blir han i sin roll som expert och 

genom sitt ethos en person med trovärdighet och som läsarna förlitar sig på. Säger han att 

kvinnor och män bara gör på detta sätt blir ju sannolikheten större att läsarna köper detta 

resonemang och tar det till sig. Precis som i tidigare forskning av kvinnliga livsstilsmagasin 

(Conradie: 2011: 401–417) använder sig även VeckoRevyn av en expert, inte minst för att 

skapa en ”vi”-känsla och inkluderande.  

 

Den sociala praktiken påvisar och även reproducerar de mönster som finns kring hur män och 

kvinnor anses agera och vara. Precis som Hirdman (2001: 59) hävdade, jämförs män och 

kvinnor konstant med varandra. Hirdmans forskning pekade på att kvinnor jämförs alltid mot 

ursprungsmallen i form av mannen. I form av att den sociala praktiken återspeglas genom 

expertens uttalande om att män gör si och kvinnor gör så, kan Hirdmans forskning och idéer 

appliceras även här, att de jämförs på ett visst sätt. Något som däremot skiljer sig från det går 

att koppla till Svenssons (2007: 19–20) text om normer, att beteenden och aktioner anses 

normalt eller inte hos olika individer. Å ena sidan verkar den sociala praktiken enligt experten 

format kvinnor och män på ett visst sätt, å andra sidan verkar magasinet inte ge några klara 

ledtrådar om det är mannen eller kvinnan som anses vara ursprungsmallen. Detta eftersom de 
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på främst text- men delvis diskursnivå framställs som likvärdiga i form av att inget av 

beteendena skrivs ut som rätt eller fel. Genom att använda den sociala praktiken blir dock de 

mediala strukturerna i magasinet tydligare. De visar genom att det är i ett magasin för kvinnor 

och på andra ställen i texterna (se Citat 2, 5 och 6) att kvinnorna i dessa fall är de som gör rätt. 

Här verkar alltså makten ligga hos magasinen att avgöra vad läsarna ska tycka. Genom att de 

styrt diskurserna åt ett visst håll och den sociala praktiken just i detta fall inte är tillräckligt 

tydlig åt någon riktning, kan det vara tänkbart att magasinen styr själva över de rådande 

diskurserna. Precis som Mesikämmens (2016: 721–727) påstod i sin artikel har mediers makt 

och de rådande diskurserna i dem en stor påverkan på samhället. Med stor makt följer stort 

ansvar vilket bevisats genom åren. En del forskare (Dreher: 2010: 85–103) har dock hävdat 

motsatsen av vad de båda magasinen gör, att medier istället borde lyssna och belysa 

marginaliserade kvinnor och män istället för att bara reproducera stereotyper och liknande.  

 

Ett intressant perspektiv på denna analys vore också att analysera texterna ur ett 

mottagarperspektiv, att det är snarare läsarna och publiken som styr vad som står i texterna 

snarare än att det är skribenterna och experterna (Bell: 1994-33-64). Det finns i magasinen 

många ställen där insändare och läsaråsikter får plats. De flesta av åsikterna eller tankarna 

som skickats in handlar i mångt och mycket om kärlek och relationsproblem. Detta visas även 

i Citat 1, trots att ämnet egentligen är lögner i allmänhet fokuseras stora delar av sidorna på 

lögner om just kärlek och relationer. På så sätt går det att tolka magasinens innehåll som styrt 

av läsarnas insändare och åsikter istället för av experternas tips och skribenternas innehåll.  

 

Citat 2: Frågestrejka är en jämställdhetsaktion: kvinnor låter bli att ställa frågor till män eftersom 

män nästan aldrig ställer frågor till dem. (M-magasin: 2017: 17) 

 

Nodalpunkten i Citat 2 utgår från ordet frågestrejka, detta eftersom det är dess huvudfokus. 

Vidare är ekvivalenskedjorna jämställdhetsaktion, kvinnor, män och frågor då diskursen 

formas efter respektive kedja. Jämställdhetsaktionen anses vara att kvinnorna beter sig lika 

som män och inte ställer några frågor.  

 

På samma sätt som Grankvist och VeckoRevyn i det tidigare citatet fastslår att män och 

kvinnor är på ett visst sätt väljer M-magasin också att generalisera. Citat 2 återfinns i 

uppslaget ”Här och nu” där skribenten bland andra texter tar upp nya ord som under 2016 

tagits fram av Språkrådet. Frågestrejka är ordet som i en krönika i Dagens Nyheter skapade 
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debatt. Vid analysen av texten används återigen ord som porträtterar männen på ett visst sätt 

och att det är fastslaget vilket Hirdman (2001: 194–209) också upptäckt under sin studie av 

liknande material. Under samma rubrik återfinns också ordet ”Dylanman” som syftar på att 

någon med ”hankön” anser sig förstå artisten Bob Dylan bättre än någon med ”honkön”. 

Detta är en i raden av diskurser i magasinet/en som pekar på att männen är av ett annat slag, 

en annan typ av människa av kvinnor. Diskurserna kring män verkar alltså i M-magasin vara 

liknande som hos VeckoRevyn. Eftersom övriga inslag och textdelar i uppslaget med 

blandade fakta inom nutida kultur inte berör män mer än att olika namn figurerar, borde 

istället nästa steg med sociala praktiker vara intressant. Det går att fråga sig vad för skäl som 

finns i magasinet för att de väljer att porträttera män på detta sätt.  

 

Texterna är i magasinen skrivna för kvinnor av i flesta fall kvinnor och analysen av 

magasinen har visast på hur de generaliserar och fastslår ”könen”. Precis som Anderson 

(1988) skrev, utövas mediernas makt genom att reproducera stereotyper. Ett till exempel på 

hur kön och genus fastställs av magasinen är ett citat som återfinns på sida 89 i VeckoRevyn. 

Under frågesidan Sex och relation besvarar VeckoRevyns utnämnda expert en av frågorna 

med ”men män brukar av olika skäl kunna uttrycka sin lust tydligare”. Varken forskning eller 

annat belägg än att ”samhällets strukturer” skulle vara svaret ges av magasinets expert. Detta 

reproducerande av mönster i form av genus är enligt forskare ett bevis på hur över- och 

underordningar också görs lika, om och om igen (West och Zimmerman: 1987: 127–151). 

Precis som Yancey-Martin (2003) beskriver det kan det ske genom omedvetna handlingar och 

genom förväntningar om hur kvinnor och män ska bete sig.  

 

Diskursen som råder handlar återigen att män är på det sättet och kvinnorna ska därför 

behandla dem efter det. Det är även intressant hur det här skylls eller hänvisas till den sociala 

praktiken och allt vad det innebär för att förklara varför läsaren undrar om män har mer lust 

än kvinnor.  

 

4.2 Den åtråvärda mannen 

Under temat jag valt att kalla ”den åtråvärda mannen” kommer fokus att ligga på manlighet, 

utseenden och stereotyper.  

 
Citat 3: … och i år tänker vi mest på hur vi ska byta tankespår när vi ser den manliga 

huvudrollskaraktären Mr. Grey som spelas av Jamie Dornan. (M-magasin: 2017: 14)  
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För Citat 3 är den centrala nodalpunkten för diskursen ordet manlig då det fokuseras på 

av skribenten i magasinet. Genom att använda ekvivalenskedjorna tänker, tankespår och 

Mr. Grey kan vi förstå att skribenten aktivt tänker på den manliga karaktären i filmen.  

 

 

Detta Citat nummer 3 återfinns även det under avsnittet ”Här och nu” i M-magasin. Böcker 

recenseras, nysläppta skivor får sina betyg och det tipsas om två nya filmer. En av dessa 

filmer är Femtio nyanser av mörker som släpptes under alla hjärtans dag. Skribenten väljer att 

kalla filmsläppet för lite av en tradition den 14:e februari eftersom den första filmen i trilogin 

också släpptes detta datum. Analysen av den efterföljande texten om filmen innehåller många 

”vi” vilket tyder på att skribenten vill skapa en enlighet av vad redaktionen eller andra på M-

magasin tycker. Hade skribenten bytt ut ”vi” mot ”jag” eller varför inte ”M-magasin” hade 

det nog sett annorlunda ut. ”Jag” hade blivit hens enkla åsikt och ”M-magasin” hade kanske 

kunnat utesluta läsarna från att delta i vi:et, vilket i citatet är centralt.  

 

Om vi sedan går över till den diskursiva praktikens analys ligger fokus på män, deras 

utseende och vara. För att förstå kontexten och diskursen kring Citat 3 gäller det först att ha 

vetskapen om vem huvudrollskaraktären Mr. Grey är. Kortfattat är Mr. Grey en karaktär i 

E.L. James filmer om Christan (Mr. Grey) och Anastasia och deras komplicerade förhållande 

i kärleksfilmerna Femtio nyanser av honom och Femtio nyanser av mörker. Mr. Grey är en 

välbärgad man i trettioårsåldern med eget stort och framgångsrikt företag. Denna information 

behöver vi ha med oss för att förstå diskursen om varför M-magasin skriver att de tänker på 

hur de ska byta tankespår. Skribenten syftar förmodligen att Mr. Grey med de tidigare 

nämnda attributen och sitt utseende lockar. Av allt att döma vill de byta spår från den manliga 

huvudrollskaraktären eftersom han har dessa attribut, en attraktiv, snygg och rik man med 

kostym som anses vara manligt. Enligt den tidigare forskningen om stereotyper av Allt är 

möjligt (1998: 8–27) faller denna typ av man in i kategorin Projektören. Projektören är en 

välbärgad och välklädd vilket vi vet att Christian är. M-magasins syn på manlighet stämmer 

alltså in på en av typerna som Allt är möjligt beskriver. Återigen är vi inne på en typ av 

generalisering, att män ska vara eller är på ett visst sätt, oavsett om det är bra eller inte. I detta 

fall blir Mr. Grey reducerad till sin manlighet i form av att det är den enda förklaringen vi får 

om varför M-magasin ska kunna byta tankespår. En stor av del av att den sociala praktiken 

och olika strukturer finns är på grund av hur den diskursiva praktiken ser ut och verkar. Inte 

minst kan vi läsa det här då idén om manlighet i ett svenskt samhälle, likt Projektören, 
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reproduceras. Citat 3 är alltså ytterligare ett exempel på hur mediala strukturer återger synen 

av en viss sorts manlighet.  

 

Citat 4: Danny är den första artist i sin generation att gå upp på scenshowen, och charmkillen 

har lovat att showen ska vara intim och nära med mycket humor och självdistans.   

(VeckoRevyn: 2017: 94) 

 

På samma sätt som i föregående citat bygger denna nodalpunkt på den åtråvärda mannen, i 

detta fall med ordet charmkillen. Tillsammans med artist, generation, intim, nära, humor och 

självdistans går det att se dessa ekvivalenskedjor som positiva. Diskursen blir alltså positiv 

tack vare beskrivandet av artisten och sammanhanget han beskrivs i.  

 

I VeckoRevyns nummer finns detta citat (Citat 4) och en text där artisten Danny beskrivs vara 

den första artisten i hans generation som gör en scenshow. På textnivån kan vi också läsa att 

showen beskrivs som intim och nära samtidigt som Danny blir beskriven som ”charmkillen”. 

Eftersom nästan alla ord i citatet är positiva är det kanske befogat att anta ”charmkillen” 

också är något bra. Sidan där citatet finns tar upp andra artister som anses vara nutidens 

svenska popstjärnor och jämför dem med äldre artister. Då texten tillsammans med den 

diskursiva praktiken är positiv och skribenten vill visa på vilka duktiga artister Sverige har, 

får vi alltså tolka ”charmkillen” och diskursen som något bra. Studerar vi den diskursiva 

praktiken än mer kan vi också försöka ta reda på vad de menar med att Danny är en 

”charmkille”. Enligt Allt är möjligt kan Danny beskrivas som en av deras typer av män, 

”Drömprinsen” (1998: 25–27). Denna man är precis som Danny allt som oftast en popstjärna 

(eller modell) som åtrås av den kvinnliga publiken och anses vara romantisk och charmig, 

precis som Danny. Showen sägs även vara intim och nära vilket kan vara en beskrivning på 

hur Liliequists moderliga man (2000: 72–73) ska vara. Som inkännande och känslig är den 

moderliga mannen åtråvärd hos kvinnorna vilket VeckoRevyn också verkar tycka. Diskursen 

verkar helt klart, både här och i M-magasin, syfta till en heterosexuell man med attribut som 

lockar en heterosexuell kvinna. Detta oavsett vilket sätt han är, enligt dem, manlig. Detta är 

ett annat exempel på hur medier förstärker föreställningar som redan finns om kvinnor och 

män. Medierna utövar sin makt (Allt är möjligt: 1998: 15). 

 

I Ambjörnssons bok (2006) beskrivs Judith Butler och hennes tankar om heterosexualitet. 

Hon ansåg att rör sig någon utanför den heterosexuella matrisen kan det innebära problem för 
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denne. Enligt de båda magasinen rör sig både Mr. Grey och Danny inom matrisen vilket gör 

att ingen av dem behöver anses som skrämmande eller ”onormal” utefter vad Butler beskrivit 

som samhällets ram. Den heterosexuella matrisen får här tillsammans med den sociala 

praktiken ett band av att höra ihop. Två heterosexuella och enligt skribenterna attraktiva män 

verkar vara inom den övergripande sociala praktikens och magasinets, ram. Det går även i 

sammanhanget därför, eftersom de båda männen beskrivs efter typiska manliga ideal, att 

ifrågasätta makten som de båda magasinen har på just den sociala praktikens nivå. Tidigare 

forskning kring diskurser som dessa och som tidigare nämnts har visat på den makt som 

medier har över deras publik. Tidigare nämnda Entman menade på att medier inte kunde styra 

vad publiken kommer att tänka men istället styrde vad de kommer att tänka på. Eftersom 

manlighet i form av pengar, makt, charm och intimitet verkar vara några av de attribut som är 

åtråvärda enligt magasinen kan de styra de diskurser som finns. Fairclough (2000: 68–73) 

hävdade att en kritisk diskursanalys ska undersöka de sociala praktiker som finns samt om 

ideologiska diskurser reproduceras likt maktförhållanden. Vi kan genom detta konstatera att 

maktförhållanden av dessa typer av manlighet och i dessa citat, heterosexualitet, reproduceras 

samtidigt som ideologin om att män återigen är eller ska vara på ett visst sätt visar sig.  

 

Något som också bör nämnas under makt, publik och typer av manlighet är den hegemoniska 

maskuliniteten. Enligt Connell (1999) är just skådespelare och musiker typiska symboler på 

hegemoniska maskuliniteter som gestaltas i deras utseenden eller kändisskap. Denna 

hegemoni skapas alltså genom sambandet mellan kulturella ideal, exempelvis en man med 

pengar eller status, och institutionell makt, intressens bidragande över tid. Connell hävdade 

också att den hegemoniska maskuliniteten är föränderlig över tid. Tolkar vi exemplen hos 

båda magasinen verkar då den unga, välklädda, intima, charmiga och välbärgade mannen vara 

den yttersta hegemonin hos såväl M-magasin som VeckoRevyn. Det ska dock tilläggas att 

denna hegemonin, likt Edley (2001) hävdat, är ett tillstånd inom ideologin. Detta tillstånd kan 

givetvis ändras vilket inte minst Rotundos (1994) undersökning om öm och fysisk manlighet 

på 1800-talet visat. Även Hackers (1957) forskning av förväntningarna på män att vara 

orubbliga och starka ekar, visar på förändring. Den sociala praktiken har hittills i denna 

uppsats varit densamma och samtliga av mina exempel har visat på en viss typ av ”naturlig” 

manlighet.  
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4.3 Mäns beteende 

Detta tema kommer främst att beröra mäns agerande och hur de döms efter det.  

 
Citat 5: Alla i publiken ställde sig upp och applåderade, men Chris, som var nominerad i samma 

kategori, bestämde sig istället för att bete sig som en sjuåring och tjurigt sitta ner på sin plats.  

(VeckoRevyn: 2017: 34) 

 

Nodalpunkten för Citat 3 bygger på ordet sjuåring som i citatet får en väldigt central roll. Med 

kedjorna publiken, bete, tjurigt och sitta finns nästan inget som kan tolkas som positiv på 

samma sätt som det gjordes hos Mr. Grey och Danny, diskursen blir istället negativ på grund 

av kedjorna och nodalpunkten.  

 

Denna tredje del i analysen av magasinen och deras porträttering av män kommer att fokusera 

på ett återkommande tema om hur män beter sig eller agerat, enligt kvinnor och skribenterna, 

fel. I ett uppslag om kändisbråk, klänningar för miljoner och galna goodiebags får vi åtta olika 

historier berättade för oss om händelser bakom kulisserna på diverse galor i Hollywood.  

I Citat 5 beskrivs det hur artisten Chris Brown vägrat att ställa sig upp på en musikgala och 

applådera en annan artist som han några dagar tidigare bråkat med. Skribenten valde förutom 

detta citat att skriva om hur artisten Adele påpekat till Brown om att måste visa respekt för 

alla artister, oavsett vad som skett innan. I citatet ovan beskrivs Browns beteende som 

tillhörande en sjuåring. Textmässigt kan vi jämföra och använda oss av nodalpunkter i syfte 

av att förstå ordet sjuåring i sammanhanget. Om vi byter ut ordet mot trettiofemåring får 

meningen en mer vuxen och seriös mening. Använder vi oss även av ekvivalenskedjor märker 

vi också att ”tjurigt sitta ner på sin plats” behöver göras om i samband med nodalpunkten 

trettiofemåring. Detta då texten ”tjurigt sitta ner på sin plats” känns anpassad för en sjuårings 

ålder snarare än någon som är 35 år. Med hjälp av textanalysen kan vi därför ganska enkelt 

fastslå att skribenten förmodligen inte gillade Browns beteenden. Anja Hirdman (2001) och 

hennes tidigare forskning om livsstilsmagasin upptäckte även detta, att män kan beskrivas 

som små barn.  

 

Om diskursen tett sig annorlunda och Brown istället hade applåderat glatt och positivt som en 

”sjuåring” hade givetvis texten tolkats annorlunda. I sammanhanget tolkas ordet istället 

negativt och barnreferensen blir inte lekfull och glad utan istället barnslig och sur. Nu är inte 

längre männen eller mannen i fråga åtråvärd och charmig utan hans beteende har gjort att 

diskursen istället formats till något negativ eftersom Browns agerande anses felaktigt. Det går 
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nu att se en liten utökning i den sociala praktiken hos magasinen. Istället för att män jämförs 

med kvinnor påvisas en annan sida hos dem där de beter sig på ett nästintill omänskligt sätt 

och inte enligt det ideal som de tidigare utgåtts ifrån. Adele får istället i egenskap av kvinna 

en mer pålitlig och resonlig roll. Vidare ger Citat 6 oss ytterligare ett exempel på hur män 

bedöms utifrån deras agerande.  

 

Citat 6: ”Man lär aldrig känna en man förrän man har skilt sig från honom”.  

(M-magasin: 2017: 15) 

 

Igen blir ordet man (eller männen) den centrala nodalpunkten för att förstå citatet och dess 

kontext. Med ekvivalenskedjorna lär, aldrig, känna och skilt kan vi att det har ett göra med en 

person och även med person och dess beteende och personlighet. En person som i detta fall är 

en man från ett tidigare äktenskap.  

 

I M-magasin valde skribenten att ta med den avlidne skådespelerskan Zsa Zsa Gabors citat 

(Citat 6). Uppslaget i sig har olika spridda citat och fakta. Tittar vi endast på orden under 

textanalysnivån kan vi inte utläsa mer än att Gabor just säger att du inte lär känna en man 

innan ni skiljt er. Något vi kan ana är istället på vilket sätt hon menar det, är det att en ny, 

fantastisk och spännande man som visar sig efter skilsmässan eller är det tvärtom. Det är 

istället en annorlunda och sämre version av honom som framgår. Målgruppen för M-magasin 

är äldre kvinnor och de kan därför ha gått igenom en skilsmässa vilket gör att de då kan 

relatera till citatet. Eftersom ingen annan information kring varför Gabor sagt som i citatet 

anges får vi anta att den man som hon eller någon annan skiljt sig från inte har förändrats på 

ett positivt sätt. Då skilsmässor i de flesta fall inte slutar lyckligt får vi anta att det är vad 

Gabor syftar på. För att kunna ta reda på det måste vi se på den rådande diskursen och dess 

praktik. Som tidigare funnet i analysen kan den diskursiva och sociala praktiken bero på de 

mediala strukturer som magasinet och kanske samhället har och formar sina texter utefter. 

Forskare (Howarth: 2007: 17) har ju tidigare menat att diskurser och dess betydelser beror på 

vad för kontext de återfinns i. Att diskurser anpassas efter målgrupp och intresse är något som 

forskare (Kim: 2014: 221–244) hävdat är viktigt för att locka rätt publik, läsare och fånga 

intäkter. Hade Gabors citat återfunnits i ett livsstilsmagasin för män hade möjligtvis dess 

betydelse sett annorlunda ut. Om det funnits i ytterligare en annan tidning och det för 

bröllopsinspiration vore citatet förmodligen väldigt uppseendeväckande och diskursen nog 
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snarare i ett skämtsamt sammanhang eftersom de som läser nog inte vill tänka sig en 

skilsmässa.  

 

Detta tema innefattar olika diskurser men pekar mot samma sociala praktik. Foucault (2000: 

139) påstod att mediala magasin bör främja olika livsstilar och homosexuell kultur för att ta 

samhället framåt. Genomgående i deras magasin är den återkommande heterosexualiteten. 

Den sociala praktiken visar sig också i hur män i flera fall porträtteras som barnsliga, till 

skillnad mot kvinnor som ses som vettigare och mer rationella. Tidigare finns exemplet med 

Chris Brown och i samma magasin, VeckoRevyn, finns ett till citat från artisten Adele som 

ger sin syn på hur en man inte bör agera mot henne.  

 

”Han har inget val, ingen man ska säga åt mig att raka benen. Raka dina egna.” 

(VeckoRevyn: 2017: 15) 

 

Återigen får vi bevis på hur kvinnorna anses och anser sig vara mer rationella och männen 

som barnsliga och vill bestämma över kvinnan. Om ordet han och man bytts ut mot kvinna 

och hon hade förmodligen denna utbytbara nodalpunkt gjort att den diskursiva praktiken sett 

annorlunda ut. Eftersom den sociala praktiken inte pekar på annat än heterosexualitet skulle 

citatet istället känts som det inte var Adeles partner som sagt åt henne att raka benen. Istället 

hade den rådande diskursen blivit som ett konstaterande, att Adele argumenterat mot en 

kvinna som tyckt att hon borde ha rakat hennes ben. Nu blir känslan snarare att hon sagt åt sin 

partner att hon gör som hon vill och citatet haft som intention att vara feministiskt. Att Adele 

vill stå upp för kvinnors rätt att stå emot män och de skulle veta bättre än dem. Kvinnorna 

anser sig vilja ta plats och vara vettigare medans männen är lite dummare och borde snarare 

stå tillbaka.  

 

4.4 Likheter och skillnader mellan magasinen 

Under denna rubrik kommer flertalet likheter och skillnader mellan magasinen att beröras. 

Vad skiljde dem eller gjorde dem lika och på vilket sätt kunde vi förstå det genom texten, 

olika diskurser och social praktiker.  

 

Många av de likheter och skillnader som finns mellan magasinen har redan presenterats. 

Magasinen har liknande syn på män och vad som är en åtråvärd maskulinitet. VeckoRevyn 
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har i sina texter valt att fokusera mer på sex och relationer i form av experter och råd än vad 

M-magasin gjort. M-magasin väljer istället att ha flera intervjuer med par som berättar om sin 

kärlek som visserligen kan ses som råd men inte i form en relationsexpert som fokuserar på 

kärlek och sex. Istället används experterna för att hjälpa kvinnor som undrar om deras 

skilsmässa från deras man eller hur de ska dela upp deras tillgångar bland arvingarna. På detta 

sätt skiljer sig magasinen när det fokuseras på hur kärlek och relationer presenteras men de 

har istället likheter i vad för kärlek som presenteras. Främst i korta frågor eller inskickade 

brev står det ”min tjej/flickvän” vilket sig inte behöver handla om två kvinnors relation utan 

kan också vara inskickade av män. Breven är också undertecknade med signaturer likt 

”Orolig” eller ”Fundersam” vilket gör det svårt att veta vem som skickat in och frågat.  

 

Det mest övergripande likheten mellan de båda magasinen är därför den i sammanhanget 

självklara heterosexualiteten. Män och kvinnor som porträtteras i hemmet, män som målas 

upp som åtråvärda eller i vissa fall barnsliga. All fokus som ligger på männen är i nästan alla 

fall i relation till kvinnorna. Det socialt konstruerade genus hos männen och kvinnorna 

reproduceras hela tiden av magasinen som olika. Männen är på ett visst sätt och kvinnor är på 

ett annat.  

 

Hur porträtteringen av män har sett ut i respektive magasin har även det likheter samt 

skillnader. Som tidigare nämnt finns exempel på att ses som åtråvärda med deras charm och 

manlighet och maskulinitet i positiv form. Även porträtteringen och generaliseringen av män 

och deras beteende, att de helt enkelt är som de, har varit återkommande i de båda magasinen. 

Det som egentligen ”bara” skiljer magasinen åt i porträtteringen av män är istället på textnivå. 

VeckoRevyn som har yngre kvinnor som målgrupp använder ord som sexig, hunk och killar 

medans M-magasins äldre målgrupp kan läsa om mångsidig, hankön och män. Även om de nu 

skiljer sig en del hur ordval och meningsuppbyggnad är sammansatt finns likheterna istället i 

vad de diskursiva och sociala praktikerna vill säga. Få skillnader men desto fler likheter 

mellan magasinen är vad analysen kunnat tyda.  
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5. Slutdiskussion 

Under slutdiskussionen kommer jag dela upp mina egna tankar i en slags sammanfattning 

över vad analysen och resultatet kommit fram till. Detta i relation till syftet och 

frågeställningarna jag tidigare ställt. Jag kommer även ge förslag till fortsatt forskning inom 

området och vad jag genom min uppsats bidragit med som sedan kan utmynna i något nytt.  

 

5.1 En sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att se hur män porträtteras i VeckoRevyn och M-magasin. Under 

analysen var det tydligt att porträtteringen av männen i magasinen egentligen handlade om 

samma sak, oavsett sammanhang. Oavsett om männen beskrevs som barnsliga, snygga, 

charmiga, tuffa eller manliga var ändå alltid kärnan i analysen densamma. Männen 

porträtterades som att deras beslut eller agerande alltid var naturligt och att det är så män är. 

Att de av naturen beter sig och gör på ett visst sätt. Otaliga gånger, som också exemplifieras i 

analys- och resultatdelen, finns det prov på detta.  

 

Mina frågeställningar är uppdelade i två där den första handlar om hur de rådande diskurserna 

såg ut kring männen i livsstilsmagasinen. Som ovan nämnt finns det en röd tråd i hur männen 

porträtteras även om diskurserna skiljer sig från varandra. Beroende på vad männen gjort, om 

det handlade om en filmroll eller ett beslut i en relation var diskurserna anpassade efter detta. 

Männen beskrevs i båda tidningarna som det självklara valet för kvinnorna rent 

relationsmässigt, flera exempel fanns att de var attraherande på något sätt. Andra diskurser 

gällde istället när det handlade om relationsråd. I VeckoRevyn besvarades frågor av experter 

om krångel i relationer rörande sex eller andra kvinnor. M-magasins experter fick istället 

svara på frågor angående pengar, lån och bostäder. Diskurserna var alltså olika beroende på 

sammanhanget och i vissa fall även beroende på magasin.  

 

Frågeställning nummer två löd ” vilken typ av makt kommer till uttryck och används i 

magasinen?”. På samma sätt här fanns den röda tråden att män är som de är och det genom 

den makt som utövas av magasinen. Makten speglades sig inte bara i hur männen 

porträtterades utan i det stora hela, i form av vad magasinen skulle framhäva hos dem. 

Tidigare under analysen diskuterade jag huruvida det var medierna som styrde över läsarna 

eller om det var tvärtom. Detta går givetvis att se åt båda håll men efter analysen är det 

ganska tydligt att det är i en slags samverkan. Medierna vill ha makt över läsarna för att kunna 
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sälja nummer, annonser och få in intäkter. Samtidigt vill läsarna kunna bestämma över vad 

som skrivs och kunna läsa om vad just de vill veta mer om. Makten samverkar då tillsynes åt 

båda håll men genom en större makt från medierna som väljer innehållet. Reproducerandet av 

normer, heterosexualitet och åtråvärda män framstår i magasinen som något många läsare vill 

läsa mer om men med säkerhet motsvarar det inte 100 % av läsarnas vilja. Mediernas makt är 

därför otroligt stor och något som varken jag eller fler läsare med mig tänker på. Istället för att 

ifrågasätta och fundera varför något är skrivet eller förutsatt av magasinen bör vi läsare istället 

fundera. Fundera på vad vi i fortsättningsvis vill läsa om och varför. Många vill säkert 

fortsätta läsa om Gunillas skilsmässa med Bosse, andra om Julias relationsproblem med Calle, 

andra inte.  

 

5.2 Framtida forskning 

Mer forskning inom området män i livsstilsmagasin för kvinnor tror jag skulle vara nyttigt. 

Efter att sökt igenom tidigare uppsatser, artiklar, böcker och annan efterforskning har jag 

märkt att denna typ av forskning inte är så vanlig. Att studier om hur kvinnor porträtteras i 

kvinnotidningar och män i tidningar för män finns råder det ingen tvekan om. Istället borde 

mer forskning göras likt denna uppsats.  

 

Genom att använda andra magasin eller göra studier över en annan tid går det säkerligen att 

hitta mönster som inte jag upptäckt eller kanske bekräfta det analysen visat. Andra sociala 

praktiker från andra tider eller liknande diskurser fast i andra magasin kanske upptäcks. Att 

även använda sig av andra teorier skulle också vara gångbart för att få andra delar belysta i 

resultatet.   
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