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Förord 
Utan era bekymrade miner när skäggväxten förblir blott fjun, era stolta miner när 
verktygslådan inhandlats och era förbryllade miner när jag råkar kunna mer om Premier 
League än ni hade denna uppsats aldrig författats. Ett stort tack för inspirationen till en 
fantastiskt rolig undersökning riktar jag därför till er – männen i mitt liv. 
 
Ett lika stort tack riktar jag till min handledare Lars Holmberg som alltid funnits tillgänglig 
som bollplank och som visat sig engagerad genom hela uppsatsprocessen. Genom din 
inspiration och uppmuntran har du gjort uppsatsskrivandet både intressant och roligt. Tack! 
 
Trevlig läsning! 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Sammanfattning 
I feministiska studier är man inte sen med att påpeka att olika typer av kvinnligheter bäddar 
olika mycket för framgång i samhället. Trots att manligheten rimligen bör vara lika 
komplicerad talas det sällan om mannen på samma sätt vilket har lett till att många män 
känt sig knutna till en mansroll de finner svår att leva upp till. Vilken är denna 
eftersträvansvärda mansroll och vem är egentligen kapabel att uppnå den?  
 
Det är dessa funderingar som gjort mig nyfiken på maskulinitetsforskning och som ligger till 
grund för uppsatsens syfte. Jag har i uppsatsen utgått från att manlighet är en myt för att 
sedan studera hur denna myt kan tänkas ha konstruerats och omkonstruerats genom åren. 
Genom att studera tre artiklar med tio års mellanrum ur tidskriften Café har det 
övergripande syftet med uppsatsen varit att identifiera manlighetsmyten i de utvalda 
artiklarna och därför besvara frågeställningarna:  

‐ Vilken myt ligger till grund för hur Café framställer ett allmänt accepterat 
manlighetsideal? Samt; 

‐ Har manlighetsmyten i Café förändrats över tid? I sådant fall, hur och varför? 
 
Genom att använda semiotiken och Roland Barthes mytologiteori som analysverktyg har ett 
flertal mytiska drag avslöjats som lett till intressanta slutsatser. Av analysen att döma 
använder sig tidskriften Café av en redan etablerad manlighetsmyt för att sedan tillföra nya 
tecken som ger sken av en ny mansroll. Den traditionella manlighetsmyten finns alltid med 
men med tiden har den tillåtits att fyllas med mer moderna och utmanande tecken. Det 
mest karaktäristiska för den traditionella myten är hårdhet och temperamentsfullhet som 
kommer sig av ett manlighetsideal som främst inspirerats av krigaren. Med tiden har mer 
sofistikerade tecken som exempelvis stil införts vilket gjort att manligheten gått från att vara 
endast hård till att vara mer och mer mjuk. 
 
Tidningen har gått från att främst lyfta fram macho‐mannen, via den sofistikerade krigaren 
till att lyfta fram den konsumerande materialisten. Detta ansåg jag ha att göra med den 
konsumtionsideologi som präglar den västerländska kulturen. Jag urskiljde även en tydlig 
individualistisk ideologi som visade sig genom att de framgångsrika männen alltid 
porträtterades ensamma.  
 
En av mina viktigaste slutsatser var även att ”den riktige mannen” alltid förväntas vara 
oberoende. Genom detta krav blir mannen allt annat än oberoende – han förblir fast i ett 
krav som den omgivande kulturen kedjat fast honom vid.  
 

Nyckelord: Maskulinitet, Mytologi, Roland Barthes, Magazine Café 

 
Antal ord: 16 662 
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Inledning  
 

”Myten säger oss vad vi måste göra för att bli fullgångna människor. Var och en av oss 
måste någon gång i livet bli en hjälte.” 1 

 
Den som tar del av feministiska studier upptäcker ganska snart att inte bara manliga och 
kvinnliga könsstereotyper uppmärksammas utan även hur social och kulturell bakgrund, 
hudfärg och andra egenskaper har betydelse för hur väl kvinnor tar sig fram i samhället. Det 
finns helt enkelt vissa kvinnliga framtoningar som bättre bäddar för framgång i samhället än 
andra. Olika former av feminism har därmed vuxit fram för att försöka uppmärksamma olika 
typer av kvinnors behov. Det pratas sällan om mannen på samma sätt. För mig som stött på 
olika versioner av mannen har begreppet manlighet känts både förvirrande och odefinierat. 
Man pratar om mannen som norm men går sällan in på vilken typ av manlighet som präglar 
normen. För mig har mannen trätt fram i alla möjliga typer av munderingar: han har 
fascinerats av skådespelaren Sylvester Stallone, gråtit till filmen Titanic, jobbat på ståtligt 
kontor, svettats i disken på en sjabbig restaurang och ömt vaggat sitt barn till sömns. Han 
har till och med förälskat sig i samma kille som jag. Hans biologiska uppbyggnad säger mig 
att han är man, dock man i mängder av olika skepnader. Att jag överhuvudtaget reagerar på 
ovanstående karaktärsdrag säger en hel del om min egen syn på manligheten. Vissa drag 
förvånas jag över, andra inte. Någonstans, någon gång, har någon vidarebefordrat en bild av 
manligheten som jag hela tiden söker hos männen jag träffar. Ju mer de avviker från denna 
bild, desto mer reagerar jag. Vilken berättelse om mannen är det jag trott på? Vilken 
verklighet är det egentligen jag internaliserat? 
 
Människan har i alla tider varit mytskapande, hävdar författaren och religionshistorikern 
Karen Armstrong.2 Armstrong spårar mytskapandet ända till den äldre stenåldern och gamla 
jägarsamhällen där myten främst tjänade sitt syfte genom att rättfärdiga omoraliska 
handlingar. Vidare diskuterar den brittiske religionshistorikern hur myten under den tidiga 
civilisationen omskapades för att handla mer om relationen mellan ordning och kaos. 
Slutligen når hon den moderna civilisationen där de så kallade ”förnuftets” förespråkare, 
vetenskapsmännen, till skillnad från tidigare mytskapare förklarade sina resonemang som 
rationellt tänkande med hjälp av vetenskapen. Myterna ansågs endast vara upprättade 
efter fantasin vilket betraktades som förlegat och onödigt när vetenskapliga studier kunde 
förklara hur ”det verkligen var”.3 I sin bok Myternas historia redogör Armstrong inte bara 
för hur myterna förändrats över tid utan diskuterar även varför och hur myterna en gång i 
tiden uppkom. Enligt Armstrong har myten alltid använts som ett medel för att ta sig ur djup 
ångest sprungen ur livsavgörande problem.4 Hon hävdar att ”myten är det språk vi behöver 
i livets nödsituationer”.5  Armstrong beskriver myten som en tidig form av psykologi 
eftersom den förklarar hur människan ska bete sig för att leva ett rikare liv. Vidare skriver 
hon att moderna teoretiker och psykologer, bland annat Freud, använde sig av den klassiska 
mytologin för att förklara sina insikter om sökandet efter själen. 6 Därmed hävdar hon även 

                                                
1 Armstrong, Karen Myternas Historia, 2 uppl. Falun, Scandbook AB, 2006. s. 37 
2 Armstrong s. 7 
3 Ibid p 112 
4 Ibid p 32 
5 Ibid. p36 
6 Ibid p15  
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att myten inte hör till det förgångna utan att den har funnits med genom alla tider trots att 
den inte alltid fått sig titeln tillskriven. Armstrong menar att myterna finns kvar i vårt 
samhälle och att vissa till och med tillkommit.  
 
Ovanstående resonemang stöds av lingvisten John Fiske som menar att de myter som 
vanligen brukar förknippas med just begreppet är vad man skulle kunna kalla de ”primitiva” 
myterna –de som handlar om livet och döden, om gudar och kampen mellan ont och gott. 
Dessa myter finns kvar i framförallt barnsagor och filmer men med tiden har även nya myter 
tillförts. Myterna har visserligen omskapats genom historien men har behållit sitt 
ursprungliga, primitiva, syfte – att förklara kulturella innebörder av aspekter av 
verkligheten. Den moderna myten har kommit att handla mer om den moderna människans 
karriärskapande, om familjekonstellationer och om genuskonstruktioner.7 Ett exempel på 
en sådan modern myt skulle kunna vara myten om manlighet – en myt som jag genom 
denna uppsats vill försöka bevisa är nyare och betydligt mindre stabil än vad man kanske 
tror. Enligt Fiske är dagens främsta mytskapare media. 8 Låt oss anta att Fiske har rätt och 
konstatera att det alltså är medias berättelse om mannen jag förlitat mig till. Det innebär att 
medias framställning av mannen påverkar individen, men i vilken utsträckning?   
 
Under 1970‐talet bildades organisationer runt om i världen bestående av män som ville 
befria sig från sin mansroll och därmed uppnå jämställdhet i samhället. Denna oönskade 
mansroll ansågs då vara råbarkad samt förtryckande gentemot kvinnan.9 Det fanns 
dessutom krav på hur en man fick och inte fick uppträda i sin mansroll vilket förkastades av 
de män som sökte sig till nätverken. Man strävade efter att uppnå en mjukare mansroll.10 
Önskan om en befriad mansroll var en global företeelse som även visade sig i Sverige. Det 
svenska nätverket Befria Mannen ville att mannen skulle fråntas alla förväntningar som 
könstillhörighet innebar. Gruppen ville uppfattas som människor med möjligheter att bli 
precis den typ av individ man själv önskade.11 Männen i dessa nätverk ansåg inga argument 
vara bra nog för att försvara varför mannen skulle behöva bepansras med en hård och tuff 
yta och inte tillåtas släppa fram en mer emotionell och mjuk sida.12 Den mansroll de kände 
sig begränsade till var en mansroll som för dem passade utmärkt i ett patriarkalt och 
kapitalistiskt samhälle. Nätverken fick dock uppleva kritik, dels från kvinnorörelsen, som 
menade att fokus i jämställdhetsprocessen flyttades över till männen, dels från andra män, 
som inte höll med om att mansrollen skulle ”feminiseras” för att vara godtagbar. 
Uppenbarligen blev trycket för hårt för under 1980‐talet lades, till följd av motståndet, 
nätverken ner. 13 Den generaliserade bilden av mannen var kanske för starkt inpräntad i 
samhället för att kunna upplösas.  Nedläggningen av nätverken innebar dock inte att den 
klassiska synen på mansrollen upphörde att ifrågasättas, nätverken verkar tvärtom ha satt 
igång en diskussion kring ämnet. Idag har diskussionen kring manlighetsbegreppet nått så 
långt att man pratar om en ”mansroll i upplösning”.  
     

                                                
7 Fiske, John,  Kommunikationsteorier¸ 2 uppl, Uppsala, Almqvist &Wiksell, 2004: s.121 
8 Fiske, s.121  
9 Hill, Helena Befria Mannen (Artikel ur Manlighetens många ansikten) 1 uppl. Lund: Wallin & Dalholm AB, 
2003 s.49  
10 Hill, s. 58 
11 Ibid. p 57 
12 Ibid. p 49 
13 Ibid. p 53 
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Dessa funderingar ledde mig till semiotikern och sociologen Roland Barthes som, till följd av 
sina  lingvistiska  studier,  försökte  ge  begreppet  myt  en  ny  innebörd.  Han  använde 
mytbegreppet  för  att  förklara  hur  människor  använder  språket,  vidarebefordrandet  av 
berättelser,  för  att  skapa  och  vidmakthålla  en  subjektiv  verklighet.  Att  studera 
manlighetsbegreppet  med  hjälp  av  Barthes  skulle  därför  innebära  att  undersöka  vilka 
språkliga  medel  samhället  använder  sig  av  för  att  skapa  en  allmänt  accepterad  bild  av 
manlighet – skapa en myt.  
 

Syfte och frågeställning   
Det övergripande syftet med uppsatsen är att, med hjälp av analys av olika tidningsartiklar, 
försöka identifiera den samtida manlighetsmyten. Genom att studera manlighetsbegreppet 
med hjälp av Roland Barthes teoriverktyg hoppas jag även kunna upptäcka eventuella 
bakomliggande ideologier till skapandet och vidmakthållandet av begreppets innebörd.
      
   
För att specificera uppsatsens syfte ska därför följande frågeställningar besvaras:  
 

‐ Vilken manlighetsmyt framställs i tidskriften Café?  
 
‐ Har manlighetsmyten i Café förändrats över tid? I sådant fall, hur och varför? 

 
 

Perspektiv 
Lika länge som myter existerat har filosofer funderat över språkets roll för hur vi förstår och 
upplever vår verklighet.  Det var dock inte förrän i början av 1900‐talet som systematiska 
metoder i syfte att kunna studera språket konstruerades. Bland grundarna till dessa system 
fanns Charles Sanders Pierce och Ferdinand de Saussure. Barthes mytologiteori utgör en del i 
den vetenskap som sägs ha grundats av just dessa tidiga lingvister, nämligen semiotiken.  
 
Semiotiken är den vetenskap som studerar hur människor använder sig av språket för att 
skapa mening i sin subjektiva verklighet. En semiotiker ser nämligen språket som en 
uppsättning tecken som, genom mänsklig kommunikation, tilldelats betydelse i den mening 
att det antagit formen av symboler snarare än tomma objekt. Exempelvis är manskroppen 
det tomma objekt vi fyller med förväntningar för att denne så småningom ska bli en symbol 
för en ”riktig man”.  Semiotikern studerar bilder och texter men lägger vikt vid de känslor 
dessa frammanar och inte dess ordbokstrogna betydelse. Semiotiker hävdar att ”Läsaren 
hjälper till att skapa textens betydelse genom att låta erfarenhet, attityder och känslor 
påverka den”.14 Man studerar alltså inte objektspråket utan metaspråket. När det kommer 
till manlighetsbegreppet studerar därmed en semiotiker de normer och värderingar som 
befinner sig inom begreppet och inte dess definition.  
 
Det semiotiska perspektivet är alltså det perspektiv jag valt att applicera på studien. Jag har 
valt att se det som en avgränsning inom såväl den socialkonstruktivistiska teorin som den 

                                                
14 Fiske s.62 
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hermeneutiska teoribildningen. Den socialkonstruktivistiska teorins primära utgångspunkt är 
att den upplevda verkligheten är en produkt av mänskliga interaktioner och mänskligt 
handlande och den hermeneutiska läran fokuserar på tolkning. Jag anser därför semiotiken 
fungera som en hållbar mötespunkt för de båda teorierna eftersom fokus i min uppsats 
kommer att ligga på att analysera tolkningen av språket i sitt sociala sammanhang.  
 
Det som, med hjälp av semiotiken, ska undersökas är alltså hur manligheten presenteras i 
utvalda tidningsartiklar. I nästa textavsnitt följer en redogörelse för valet av studieobjektet.   
 

Metod och urval   
Att närma sig skapandet av manlighetsbegreppet kändes till en början ganska svårt. Jag hade 
svårt att formulera vad det egentligen var jag letade efter, vilket stadium av skapandet av 
myten jag skulle kunna upptäcka. Min första tanke var att studera sagor och barnböcker 
eftersom mytskapandet gör sig tydligt i just den formen av litteratur. Det är även där 
människan får sitt första möte med myterna. Vi som växt upp med Astrid Lindgren har 
exempelvis fått möta myterna om såväl död och sorg som lycka och kärlek. Dock ville jag 
komma åt den mer ”outtalade myten” vilket förde mig in på tidsskrifter. Media är ett 
utmärkt exempel på vad som inom socialpsykologin skulle gå under termen ”den 
generaliserande andre”. Med det syftar socialpsykologen till det ”sunda förnuft” som 
genomsyrar samhället, med andra ord de normer och värderingar samhället förmedlar till 
sina invånare. Media står för en form av såväl social som politisk propaganda vi inte alltid är 
medvetna om och blir alltså förmedlare av det tidigare nämnda sunda förnuftet. Därmed 
kändes tidskrifter som hållbara medel för att vidmakthålla men även omskapa bilder av 
verkligheten, det vill säga styra konstruktionen av myter.  
 
I sökandet efter betydelsen av manlighetsbegreppet har jag valt att avgränsa mig till den 
svenska tidskriften Café. På Cafés hemsida går att läsa att tidningen funnits sedan 1990 och 
var den första i sitt slag i Sverige. Café är ett mode‐ och livsstilsmagasin för män och har cirka 
180 000 läsare i månaden där 78%  beräknas vara män och 22 % kvinnor.  
 
Valet föll på just tidningen Café eftersom de väljer att profilera sig som ett livsstilsmagasin. 
Det innebär att tidningen vänder sig till män för att inspirera till ett rikare liv, vilket 
Armstrong menade att mytens främsta syfte var.   
           
I inledningen nämndes att jag ville bevisa att manlighetsmyten är relativt ny. Jag misstänkte 
att något hänt med den uråldriga manlighetsmyten och sökte alltså en omkonstruktion. Jag 
valde därför att göra en analys över tid där tre tidningsexemplar med tio års mellanrum 
plockats fram. Jag hoppades att jag genom denna metod ska kunna urskilja om och hur 
framställningen av mannen har förändrats över tid samt förklara på vilket sätt jag menar att 
myten kan tänkas ha förändrats.   
 
Till en början hade jag tänkt utföra både text‐ och bildanalys på de utvalda artiklarna. Jag 
ville se om och hur text och bild kunde tänkas korrelera med varandra och bidra till 
etableringen av manlighetsmyten. Dock valde jag att avgränsa mig till att endast utföra 
textanalys av artiklarna – detta för att få ett tydligare fokus samt att skilja mig mer från 
tidigare forskningar som gjorts inom samma område. 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Tanken var även att undersöka samma nummer ur varje årgång som undersöktes. Detta 
försvårades då det visade sig att Café endast gavs ut i fem omgångar år 1990 medan den 
både år 2000 och 2010 gavs ut månadsvis. Jag bestämde mig därför för att ta samma 
nummer för år 2000 och 2010 (nummer fyra) och valde slumpmässigt ut nummer två för år 
1990, vilken jag trodde skulle representera ungefär samma tid på året.  
 
Eftersom Café var det första livsstilsmagasinet för män i Sverige ansåg jag det vara den första 
tidningen som försökte instruera den svenska mannen till att bli den fullgångna människan 
och ”hjälten”. Att den var just den första ger den ett bredare tidsperspektiv än andra 
herrtidningar med livsstilsfokus som alltså valdes bort. 
 
Trots att Café endast är ett av fler livsstilsmagasin för män i Sverige idag anser jag det vara 
en tidning som kan ligga till grund för större analys av samhället i stort. Andra liknande 
tidningar har nischat sig mer inom antingen mode eller sexualitet vilket gör att jag anser Café 
vara mer av en standardtidning som säger mycket om den svenske mannens idealbild. Som 
tidigare nämnts och som inledningen antydde är det möjligt att uppfatta media som dagens 
viktigaste representant för den generaliserande andra – den kraft i samhället som förser oss 
med vår verklighetsuppfattning.  Jag väljer därför att fokusera på hur mansmyten ser ut och 
förändras i Café för att sedan använda detta som exempel för hur mansmyten kan 
uppkomma och etableras i samhället över lag.  Café både skapar och återskapar myten vilket 
gör att de kan representera en större samhällsdiskurs.  
  

Teori 
I detta avsnitt ämnar jag redogöra för de teorigrunder som uppsatsens analys sedan ska vila 
på. Avsnittet är uppdelat i två delar där den första delen går igenom den semiotiska teorin 
utifrån hur kommunikationsteoretikern John Fiske beskriver den. Därefter följer en 
genomgång av Roland Barthes mytologiteori utifrån hur den beskrivs i hans verk Mytologier.  
 

Semiotik 
För att förstå Barthes mytologiteori behöver man först och främst förstå sig på den 
begreppsvärld från vilken mytologiteorin får sin näring, nämligen semiotiken.  
 
Det grundläggande synsättet inom semiotiken är att människan förstår sin omvärld 
språkligt.15  Vår värld är helt enkelt uppbyggd kring språket och måste därför förstås genom 
det. Likt queer‐ och diskursteoretikern hävdar semiotikern att vi uppfattar vår verklighet 
utifrån de normer och värderingar vårt samhälle tilldelat oss. Beroende på vilken kultur vi 
lever i formas vi olika. Tidigare var hemmet och föräldrarna, de som socialpsykologen skulle 
benämna de signifikanta andra, de tydligaste kulturbärarna. Idag har den generaliserade 
andra, i form av massmedia och skola, tagit allt större del i detta.  Vi omges dagligen av ett 
språk som är fyllt av kulturella värderingar och som formar oss till de vi är. Som empirin 
antyder skulle i mannens fall dessa kulturella värderingar yttra sig genom att tilldela 

                                                
15 Fiske s.92 
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manskroppen egenskaper som temperamentsfull och hård i ett visst samhällsklimat och 
sofistikerad och omhändertagande i ett annat. 
 
För att förstå språkets enorma inflytande på vår världsuppfattning ägnar sig semiotikern åt 
att bryta ner tecken och teckensystem till vad de är utan sin kulturella innebörd. Med andra 
ord ägnar sig alltså semiotikern åt att avkoda vad som uttrycks genom mänsklig, visuell, 
kommunikation för att avslöja vilka kulturella normer och värderingar som ligger bakom. När 
exempelvis kroppen började uppfattas som tvåkönad fylldes dessa kroppar med innehåll. 
Detta innehåll var förväntningar baserade på kulturella värderingar om vad som skulle 
tillhöra vilken kropp och varför. Genom att studera det dåvarande samhällsklimatet skulle 
semiotikern kunna avslöja vilka dessa förväntningar var. 
 
 I John Fiskes Kommunikationsteorier hävdar den amerikanske lingvisten att det i semiotiken 
är främst tre huvudområden som studeras, nämligen: 
‐ Själva tecknet 
‐ De koder och system inom vilka tecken organiseras 
‐ Den kultur inom vilken dessa koder och tecken arbetar 
För att förstå och kunna förklara dessa huvudområden bör man backa några steg och sätta 
sig in i den semiotiska terminologin. Nedan följer därför förklaringar av de termer som Fiske 
valt att infoga i semiotikens huvudområden.   
 

Tecken 
Olika teoretiker brottas något om förklaringen av begreppet tecken. En grundläggande 
definition av begreppet kan de dock samlas vid – tecknet är något som fysiskt existerar, 
något vi med våra sinnen kan uppfatta, men som hänvisar till något annat än sig självt.16  
Bokstaven M är exempelvis aldrig något annat än ett tomt objekt förrän det sätts ihop med 
andra bokstäver, som A och N, och bildar ett ord. I och med att det bildat ett ord fylls det 
även med en innebörd. Alla människor kan ha olika associationer till ordet men ofta går att 
upptäcka någon form av gemensam, kulturell, innebörd som det blivit tilldelat. Därmed blir 
tecknet en symbol; mannen är en symbol och därför ett föremål för mytskapande. Det är i 
det här fallet tidningar som Café blir intressanta – texter med en önskvärd målgrupp i ett 
specifikt samhälle. Hur används tecknet i den här specifika tidningen? I vilka sammanhang 
tas det upp? Vilka associationer görs både direkt och indirekt? Genom att bryta ner 
symbolen på det här sättet kan man avmystifiera det och komma åt dess kulturella innebörd.  
 

Koder  
Man kan tala om både beteendekoder och betecknande koder. Beteendekoder är de som 
styr hur vi ska uppträda rent lagligt i samhället medan betecknande koder förklarar hur vi 
ska förhålla oss friktionsfritt till vår sociala omgivning.17 Fokus i Fiskes 
Kommunikationsteorier och i denna uppsats är de betecknande koderna.  Fiske hävdar att 
man kan kalla i princip alla aspekter ur vårt sociala liv för koder eftersom de är grundade 
genom mänsklig interaktion och bibehålls genom detsamma. Koder är de system inom vilka 

                                                
16 Fiske s.62 
17 Ibid p 91 
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tecken organiseras. 18 Man skulle alltså kunna översätta koder till språk eftersom Fiske 
hävdar att ”(…)koder utför en identifierbar social eller kommunicerande funktion”. 
Dessutom är koderna beroende av den kultur som råder bland användarna. 19 Det finns med 
andra ord ett språk som avgör vad manlighet är och detta språk är de sociala förväntningar 
vårt samhälle har på det manliga könet. Något som kan visa tydligt exempel på hur just det 
här språket är konstruerat är tidningen Café, som används som underlag för uppsatsens 
undersökning.  
 
Med själva tecknet syftar därmed Fiske till vilken innebörd vi tillskrivit tecknen och hur vi 
använder dem, i mitt fall är tecknet som ska studeras manlighet.  Att undersöka de koder och 
system inom vilka tecken organiseras innebär rätt och slätt att studera det språk som 
tecknen skapar genom att sättas i relation till varandra, vilket i den här uppsatsen handlar 
om att undersöka hur språket i Café är uppbyggt kring begreppet manlighet. Genom att 
slutligen studera den kultur inom vilken dessa koder och tecken arbetar tror sig semiotikern 
kunna dra slutsatser om hur tecknen har skapats, varför de blivit tilldelade den betydelsen 
de har samt hur de kan leva kvar. Eftersom tecknet i sig är tomt tills det fylls av en kulturell 
innebörd är relationen till kulturen högst väsentlig för att förstå sig på tecken och 
teckensystem. Kulturen som undersöks i denna uppsats är framförallt den svenska men jag 
tror mig även kunna urskilja en del om den västerländska kulturen i stort.  
 

Beteckning 
Som tidigare nämnt var Ferdinand de Saussure en av de första att sätta upp systematiska 
metoder för att kunna studera språket. Saussure var dock framförallt lingvist vilket gjorde att 
han främst fokuserade på de språkliga strukturerna som låg bakom tecknets uppbyggnad. 
Semiotiker, däribland Roland Barthes, intresserade sig istället mer för hur tecknet 
påverkades av och påverkade den kultur det befann sig i. Saussure menade att alla tecken 
hade en given plats i förhållande till varandra i ett underliggande system. Enligt Fiske 
menade Barthes snarare att tecken skapas och upprätthåller eller förändras i samband med 
att de används. Skulle Saussure studera begreppet manlighet skulle han därmed studera 
dess ordboksdefinition medan Barthes skulle studera den kulturella innebörden av ordet. 
Fiske menar alltså att de olika teoretikerna studerade olika typer av beteckning. 20 
 
Enligt Fiske hävdade Barthes att det fanns två ordningar av beteckningar. 21Den första, som 
Saussure främst intresserade sig av, var denotationen och den andra, som var Barthes 
främsta intresseområde, var konnotationen. För att förklara relationen mellan dessa två 
begrepp gör Fiske en liknelse med inspelningen av en filmscen. Denotation kan förklaras som 
den mekaniska återgivningen av objektet som ska filmas genom att välja mot vilket objekt 
kameran ska riktas. Konnotation representerar den mänskliga inblandningen i filmningen – 
det som avgör vad som får vara med i bild, var ska fokus ligga etc. Denotationen avgör med 
andra ord vad som ska visas medan konnotationen avgör hur det ska tolkas. 22 När det gäller 

                                                
18 Fiske,s.91 
19 Ibid.  
20 Ibid. p.117 
21 Ibid. p.118 
22 Ibid. 
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de artiklar i Café som jag ska titta närmre på porträtteras denotativt kända män men 
konnotativt idealmännen.  
 
Myten befinner sig inom den andra ordningen av beteckning, nämligen konnotationen. I 
följande textavsnitt återges Barthes egen beskrivning av mytbegreppet.  
 

Roland Barthes mytologiteori 
I boken Mytologier hävdar Barthes att myten är ett kommunikationssystem som befinner sig 
på metaspråkets nivå och jobbar med att göra om betydelser i detta språk till ”sanning”, den 
reglerar därmed konnotationen.23        
     
Vidare menar Barthes att myten uppstår ur historiska grunder och relativt snabbt antar 
formen av sanning trots att myten endast är ett värde som inte bekräftas. 24 Anledningen till 
att myter uppfattas som just sanning är att man antar dem uppkomma ur själva sakernas 
”natur” istället för att se till deras historiska bakgrund. Barthes hävdar att det rentav ligger i 
mytens princip att förvandla historia till natur. 25 Enligt sexologen Thomas Laqueur verkar 
det exempelvis som att uppfattningen om könsskillnader alltid baserats på vad som passar 
bäst in i det samhällsklimat som råder. Dock har det alltid hävdats att dessa könsskillnader 
beror på faktiska biologiska skillnader, man har alltså gjort om sociala konstruktioner till 
naturlighet och vetenskaplig fakta.  
 
För att visa att myten är ett semiologiskt fenomen samt förklara ovanstående resonemang 
mer ingående använder sig Barthes av tre olika termer. Dessa är: det betecknande och det 
betecknade som när de förenas bildar tecknet.  Med det betecknande syftar Barthes till ett 
tomt föremål, när detta sedan fylls med något betecknat bildas tecknet. 26Ett typiskt exempel 
på detta är svastikan som här får representera det betecknande. När denna sedan pryder 
flaggor som bärs av extrema högeraktivister har det betecknande fyllts med en ideologi – det 
betecknade – och blivit ett tecken. Men det är inte här som myten opererar. Denna tar plats 
först i ett andra semiologiskt system där man helt enkelt bortsett från det första ledet av 
beteckning och ser det redan skapade tecknet som det betecknande. 27Man använder sig 
alltså här av samma tredimensionella tema som i det första systemet, dock har de två första 
leden förbisetts – svastikan är ideologin, historien har glömts bort och betraktas nu som 
natur.  Mannen är ett annat exempel på vad man skulle kunna kalla det betecknande. När 
detta fylls med karaktärsdrag– det betecknade – som exempelvis temperamentsfull, tuff och 
instrumentell har det blivit ett tecken för just denna man. När det sedan appliceras på fler 
män glömmer vi snart bort varför vi från början tilldelade några specifika män just dessa 
egenskaper och applicerar det istället på varje man vi ser. Att vara temperamentsfull, tuff 
och instrumentell blir inte längre unika karaktärsdrag för några specifika män utan vi 
uppfattar det som att det är naturligt. De är med och skapar myten om manlighet.  Detta kan 
alltså vara förklaringen till varför jag i inledningen reagerade på karaktärsdrag som mer eller 
mindre avvikande.  

                                                
23 Barthes, Roland, Mytologier. 2 uppl.  Halmstad: Bulls Graphics AB, 2007 s.225 
24 Barthes, s. 216 
25 Ibid. p 202 
26 Ibid. p 205 
27 Ibid. p 206 
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Med detta resonemang bakom sig anser Barthes att myten alltid är en språkstöld. 28 Har man 
förklarat ett tecken som sanning har man gjort myten till ett språk. Han spinner vidare på 
detta och menar att ”Eftersom myten stjäl från språket, varför då inte stjäla myten?” 29 Och 
rent logiskt skulle detta kunna utföras genom att skapa ytterligare ett semiotiskt system där 
myten antar formen som det betecknande. Mannen som temperamentsfull, tuff och 
instrumentell möter ett nytt betecknade – utseendefixerad – och skapar ett nytt tecken, en 
ny myt. Snart ingår även karaktärsdraget utseendefixerad i myten om manligheten. Det är 
just språkstölder som media, däribland Café, skulle kunna använda sig av för att upprätthålla 
vår subjektiva verklighet, skapa och omkonstruera myter.   
 
Barthes refererar till vårt samhälle som ”de mytiska betydelsernas privilegierade område”. 30  
Med detta menar han att de dominerande idéerna och tankarna om hur samhället ska 
organiseras genomsyrar och avgör språket. Som tidigare nämnts dominerar media mycket av 
samhällets mytskapande. De symboler som de rådande ideologierna i samhället skapat blir 
mer och mer sanning och natur ju fler som accepterar dem. Accepterar man denna teori 
skulle man kunna säga att allt från vilka filmer vi väljer att se och vilken mat vi tycker om till 
hur vi behandlar dem vi älskar, eller rentav hur vi uppfattar kärlek, beror på vad den rådande 
samhälleliga strukturen, vad den styrande diskursen, anser vara vår sanna relation till 
verkligheten. Den rådande ideologin skapar vår subjektiva verklighet.  Länge har den 
heroiske, familjeförsörjande mannen varit den mansbild som ansetts kunna härledas till 
naturligt bebodda egenskaper hos mannen. I enlighet med 80‐talsrörelsen Befria Mannen 
skulle man kunna säga att just denna symboliska innebörd av manlighetsbegreppet gynnar 
ett kapitalistiskt och patriarkalt samhälle.   
 
Vidare menar Barthes att det trots allt finns ett språk som inte är mytiskt – ”den 
producerande människans språk”. 31 Denna producerande människa skulle även kunna 
benämnas den ”revolterande” människan. Genom att vara den som gör revolt mot den 
upplevda verkligheten erkänner den revolterande människan sig skapa. Den är medveten 
om sitt omkonstruerande av språket och undviker att hävda någots ”natur”.  Som Barthes 
uttrycker det är den producerande människans språk från början till slut ett politiskt 
yttrande och inte, som myten, ett politiskt yttrande som övergår till natur. 32  Ett exempel på 
den producerande människans språk skulle, i fallet med manlighet, kunna vara de manifest 
som sattes upp av de organisationer som uppstod på 70‐ och 80‐talet i syfte att befria 
mannen från dess kulturella bojor. Trots att de lades ner lyckades de skapa debatt kring 
ämnet vilket skulle kunna förklara hur manlighetsbegreppet antagit det 
”förvandlingsstadium” det idag har uppnått.  

Tidigare forskning 
För att öka läsarens förståelse för valet av uppsatsens tema presenterar jag i detta avsnitt 
tidigare forskning i ämnet som inspirerat till min egen undersökning. I den första delen 
kommer tidigare kandidatuppsatser med semiotiken och mytologin som studieverktyg 

                                                
28 Barthes s. 225 
29 Ibid. p 229 
30 Ibid, p234  
31 Ibid p240  
32 Ibid  
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presenteras. Där kommer fokus ligga på att redovisa deras resultat samt visa på hur min 
undersökning skiljer sig från dessa uppsatser. Vidare kommer mer allmän forskning kring 
könsroller, manlighetsbegreppet och mansmyter att presenteras.    
 

Semiotik och mytologi  
När jag sökte på tidigare skrivna kandidatuppsatser med det semiotiska, mytologiska, 
perspektivet hittade jag framförallt fem som bidrog till inspiration för mitt eget skrivande.    
 
Isabell Norell använder sig, likt mig, av Barthes mytologibegrepp för att avmystifiera ett för 
henne odefinierat begrepp i uppsatsen Employer Branding – en myt? I sin uppsats granskar 
hon texter som behandlar det studerade begreppet och upptäcker sex övergripande teman 
som hon anser bidra till skapandet av myten. Mytologibegreppet används på ett, för mig, 
mycket inspirerande sätt. Med inspiration från framförallt Norell har därför även jag inriktat 
mig på att söka teman som hjälper till med etablerandet av manlighetsmyten. Dock rör sig 
Norell kring ett helt annat studieobjekt inom ett helt annat område vilket gör att det endast 
är våra perspektiv och tillvägagångssätt som påminner om varandra, innehåll och slutsats 
skiljer sig radikalt.  
 
Någon som rör sig inom samma område som jag är Sabina Burström. I sin kandidatuppsats  
Ambitiös, vacker, åtrådd och med en framgångsrik karriär ‐ den moderna kvinnans ideal? 
undersöker hon hur kvinnan framställs i ett av de största livsstilsmagasinen för kvinnor och 
försöker på samma sätt som jag hitta teman som etablerar myten om den 
eftersträvansvärda idealbilden. Hon finner att den studerade tidningen bygger upp en myt 
kring kvinnan som karriärinriktad dock i ett ständigt underläge i förhållande till mannen. Hon 
menar att bilden som den undersökta tidningen ger av kvinnan bidrar till vidmakthållandet 
av männens samt överklassens överordning i samhället. Den mest markanta skillnaden 
mellan min och Burströms uppsats är att hon arbetar med mytskapandet kring kvinnan 
medan jag fokuserar på mannen. Burströms uppsats hjälpte mig dock att uppmärksamma 
kvinnans roll i artiklarna i min analys. Kvinnan nämns endast i förbifarten och befinner sig 
därför hela tiden i periferin. Utan inspiration från Burström hade jag inte reflekterat över 
kvinnans roll på samma sätt och analysen hade förlorat ett viktigt inslag.  
 
Joakim Grausnes Den kommersiella konstruktionen av maskulinitet är en kandidatuppsats 
skriven i syfte att se hur framställningen av mannen ser ut i olika reklamannonser i tidningen 
Slitz. Valet att fokusera på mannen gör att Grausnes uppsats hamnar nära min egen. Genom 
att varsebli olika teman avslöjar Grausne en genomgående trend i reklamannonserna. Det 
viktigaste temat ansåg han vara mannens relation till andra människor som han avgjorde 
vara dominant och överordnad.  Han finner även ett tydligt fokus på sex där avsaknaden av 
känslor i förhållande till sexualiteten är märkbar. Här finner jag dock ett problem i valet av 
tidningen som analyseras. Grausne har valt att analysera en herrtidning med stort fokus på 
kvinnlig objektifieringen i form av utvikning. Tidningen framställer därmed en, i min smak, 
för avsmalnad bild av den sexuella mannen.  I min undersökning valde jag att frångå den 
typen av tidning och istället försöka hitta någon som inte hade lika uppenbart fokus på 
sexualitet. Grausne undersöker tidningar från en och samma årgång vilket gör att våra 
slutsatser skiljer oss ytterligare. Medan Grausne drar slutsatser om den dåvarande 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idealbilden av mannen försöker jag med hjälp av artiklarna förklara hur denna idealbild kan 
ha förändrats över tid. 
 
Även uppsalastudenten Petra Laru studerar framställningen av män i reklamannonser i 
uppsatsen Hur ska Man betrakta honom?. Hon använder sig dock av tidningen Café istället 
för Slitz vilket för henne närmre min egen uppsats. Laru har som syfte att främst fokusera på 
hur erotiserandet av manskroppen kan ha förändrats över tid. Detta genom att studera vilka 
kulturella symboler som hjälper till att fylla framställningen av mannen med kulturellt 
innehåll. Med inspiration från R.W. Conell fann hon att symboler för den hegemoniske 
maskuliniteten var dominerande i de utvalda reklamannonserna. Genom att studera två 
olika årgångar, 1995 och 2004, upptäckte hon även att denna hegemoniska maskulinitet 
förändrats över tid genom att tillföra nya viktiga element till idealbilden av mannen.  
 
Både Laru och Grausne utför, likt mig, konnotativa analyser av manlighetsbegreppet i sina 
uppsatser. Dock skiljer sig våra analyser åt genom att de studerar reklamannonser och 
därmed utför främst bildanalyser. Jag utför textanalys och använder mig främst av Barthes 
teorier för att söka efter mytiska drag.  
 
Den uppsats som ligger allra närmast min egen är kandidatuppsatsen I don’t give a shit 
about fashion. I’m a man, skriven av Marcus Fransson och Johan Persson. I den undersöker 
de två Kalmarstudenterna hur mannen porträtteras i både bild, annons och text i tidningen 
Café.  Även denna uppsats inriktar sig på att analysera hur manlighetsbegreppet kan tänkas 
ha förändrats över tid. Fransson och Persson använder sig av 54 artiklar från åren 1993 och 
2008 för att anlägga ett 15‐årigt perspektiv på undersökningen. Jag valde att istället välja tre 
artiklar med tio års mellanrum för en mer djupgående analys av varje artikel.  Fransson och 
Persson använder sig av semiotiken och hamnar därmed på samma analysnivå som jag. 
Fransson och Persson talar i sin slutsats om fler maskuliniteter som på både gott och ont 
trätt fram. De menar att ett bredare fält av manligheter kan både förenkla och förvirra 
tillvaron för mannen eftersom han nu har fler ideal att förhålla sig till men att det gör det 
svårare att vara avvikare. När jag inledde min studie var det ungefär den typen av slutsats jag 
trodde att även jag skulle dra. Dock anade jag att manlighetsidealet skulle vara något mer 
komplicerad än så vilket gjorde att jag valde att utföra undersökningen ändå. Det visade sig 
också att jag, trots mycket liknande studie, kom fram till en helt annan slutsats. Jag tolkade 
de artiklar jag analyserade som att det finns endast ett manlighetsideal – en manlighetsmyt 
– som i viss mån omkonstruerats med tiden men som alla män förväntas förhålla sig till. Nya 
tecken tillförs men det är fortfarande vissa viktiga krav som alla män förväntas leva upp till 
för att inte bli avvikare.  
 
I samband med att jag tittade närmre på tidigare maskulinitetsforskning upptäckte jag att 
det inte fanns så mycket skrivet om ämnet utifrån Barthes. Det jag fann var 
kandidatuppsatser, inte mer djupgående forskning.  Det är dock oundvikligt att komma i 
kontakt med vissa teoretiker när man studerar mansrollen, dessa är främst de tidigare 
nämnda sexologen Thomas Laqueur och sociologen R.W. Conell. Nedan följer därför en 
snabb redogörelse för de delar av deras teorier som jag finner mest väsentliga för uppsatsen. 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Könsroller 
Enligt Barthes glömmer människan lätt bort de historiska grunderna till ”sanningarna” i vår 
subjektiva verklighet. Det är dessa subjektiva sanningar som Barthes benämner myter. För 
att studera den samtida bilden av manligheten som om den vore en myt krävs alltså en 
förståelse för var detta mytskapande kan tänkas ha startat. I nedanstående resonemang 
redogörs för olika teoretikers spekulationer kring vilka orsaker som bidrog till att 
manskroppen fylldes med de kulturella förväntningar som idag kallas manlighet.  
  
I boken Om könens uppkomst beskriver den amerikanska sexologen Thomas Laqueur hur 
synen på könet förändrats genom historien. I bokens inledande kapitel beskriver han hur 
mannen ända fram till 1700‐talet ansågs vara den fulländade människan och att kvinnan 
endast var en ofullständig version av denne. Man såg kvinnans könsorgan som ett invändigt 
manligt, där livmodershalsen representerade den inåtvända penisen. 33 Fram till 1700‐talets 
slut hade man alltså, enligt Laqueur, en uppfattning om människan som en enkönad varelse. 
Den enda struktur man hade för att förklara människokroppen var den manliga, kvinnan var 
blott en avvikare34 Under renässansen hade man med andra ord ännu inte fyllt manligheten 
och kvinnligheten med kulturella innebörder utan förhöll sig till könen som om de endast 
vore mer eller mindre fulländade.35   
 
Det var först i början på 1700‐talet, när man började uppfatta könet som tudelat, som 
mannen och kvinnan började betraktas som skilda kulturvarelser. För att förklara manlighet 
behövde man sätta manlighet i relation till kvinnlighet. Det var alltså under den här tiden 
som könspolariseringen började växa fram på allvar. R.W. Conell stödjer denna teori då han 
hävdar följande om början av 1700 talet: 

 
Kravet att man måste ha en personlig identitet som man eller kvinna, 
snarare än endast en personlig placering i den sociala ordningen som en 
person med en manlig eller kvinnlig (eller hermafroditisk) kropp, ökade 
gradvis i den europeiska kulturen.36    

 
Laqueur hävdar att det som skapar mannens manliga identitet inte har några biologiska 
grunder. Det är inte hans biologiska kön som gjort honom till man, det är hans sociala kön. 
Eller som han själv uttrycker det: ”Penisen gör inte mannen” 37 Det är alltså våra kulturella 
värderingar som skapar könen. Det är samhället som säger åt mannen hur han bör vara och 
det viktigaste rådet samhället ger honom är att hela tiden förhålla sig polariserad till 
kvinnan.  
 
I och med lanseringen av begreppet ”social roll” under 1950‐talet myntades även uttrycket 
”könsroll”.  Det var framförallt funktionalistiska teoretiker som stod bakom myntandet av 
uttrycket och bidrog därmed även till skapandet av den uppmärksammade könsrollsteorin.38 
Könsrollsteorin tjänade sitt syfte genom att i första hand tillskriva män och kvinnor olika 
egenskaper som var knutna till deras könskategori. På detta sätt skärptes kategoriseringen 

                                                
33 Laqueur, Thomas, Om könens uppkomst. 6 uppl. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 1994, s.17 
34 Laqueur, s. 23 
35 Ibid p 147 
36 Conell, s.201 
37 Laqueur, s.136 
38 Conell, s. 58 
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av kvinnor och män. R.W. Conell menar att:” I könsrollsteorin är handling (spelandet av 
roller) kopplad till struktur som definieras genom biologiska skillnader, uppdelningen mellan 
manligt och kvinnligt – inte till en struktur som definieras genom sociala relationer”.39 Ser 
man på citatet genom Laqueurs glasögon ser man hur könsroller återigen handlar om att 
växa fram genom att vara varandras motsatser.   
 
Ovanstående resonemang visar alltså hur det gick till när mannen fylldes med kulturella 
värderingar och vilka delar av denna konstruktion som var mest avgörande – att manlighet 
alltid skulle ställas i kontrast till kvinnlighet. Textavsnittet visar även att könsroller alltid varit 
ett ämne för förhandling, enligt Laqueur är det den sociala omgivningen som styr vad 
manlighet ska handla om för stunden. I följande avsnitt ska vi ta en närmre titt på vilka dessa 
sociala och framförallt kulturella förväntningar på manligheten är.  
 

Manlighetsbegreppet 
Det finns en hel del skrivet om manlighetsbegreppet. Dock har jag funnit olika resonemang 
kring manlighetsbegreppet mer eller mindre väsentliga för att kunna hjälpa mig att uppfylla 
uppsatsens syfte. Nedan presenteras de resonemang som jag uppfattat som viktigast och 
som jag tagit fasta på i min analys.  
 
R.W Conell menar precis som Laqueur att den ideella maskuliniteten skiftar beroende på 
samhällsklimat, tidsepok etcetera. Den ideella mansbilden just nu anser han vara den han 
benämner som den ”hegemoniska.” Den hegemoniska maskuliniteten är en maskulinitet 
som få klarar av att leva upp till, man skulle kunna hävda att det rentav endast är fiktiva 
personer som är kapabla till att uppnå detta ideal. 40 De som porträtteras i medier, däribland 
Café, kan dock sägas vara sådana.  Att framställas genom media gör ofta att kända män mer 
eller mindre blir dessa hegemoniska, halvt fiktiva män.41 De avbildas som ”hjältar” – de är 

bäst i sitt yrke, eftertraktade av kvinnor och eftersträvansvärda av män. Männen som 
porträtterades i de artiklar jag analyserade stämmer därför utmärkt in på just detta 
hegemoniska, hjälteliknande, manlighetsideal. De är ouppnåeliga ideal för de allra flesta, de 
är myten som ingen kan leva upp till. Man kan alltså hävda att det är media som skapar vår 
kulturella idealman, vår manlighetsmyt.  
 
Conell menar vidare att det är svårt att hävda att det finns en typ av maskulinitet som kan 
appliceras på alla män. Beroende på social klass och kultur finns olika förväntningar på 
manligheten vilket gör den svår att definiera. Social‐ och kulturhistorikern Susan D. Amussen 
hävdar dock i artikeln Manligheten och det sociala systemet under den tidigmoderna 
perioden att det finns ett begrepp som sammanför de flesta mäns upplevelse av manlighet – 
begreppet oberoende. 42 Vilka förutsättningar man har för att kunna vara oberoende skiljer 
sig självklart från exempelvis klass till klass men implikationen består. De exempel hon tar 

                                                
39 Conell, s 59 
40 Nilsson, Maria & Fagerström, Linda, Genus, medier och masskultur. 1 uppl. Kristianstad: Kristianstads 
Boktryckeri AB, 2008: s. 19 
 
41 Nilsson & Fagerström, s.19 
42 Amussen. D. Susan  Manligheten och det sociala systemet under den tidigmoderna  perioden (Artikel ur 
samlingen Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv) 1 uppl. Uppsala: Ord & Form AB, 1999  s. 97 
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upp rör den rika mannen där kontroll över andras arbete skulle kunna implicera oberoende 
medan den fattige mannen får sitt oberoende genom att agera familjens överhuvud. Finns 
det ingen upplevd känsla av oberoende kan mannen ta till våld för att uppnå den, menar 
Amussen.43 I de analyserade artiklarna av Café märktes att tidningen tagit fasta på just 
egenskapen oberoende. Männen i artiklarna porträtteras som förmögna, som högst i rang i 
sitt specifika sammanhang och som benägna att ta till våld om så behövs – de var med andra 
ord oberoende män.   
 
Conell hävdar även att olika manlighetsideal, fiktiva eller verkliga, ofta varit ”men of the 
frontier”44 Det har alltså varit män som på ett eller annat vis utkämpat strider för sin nation.  
Exempel på en sådan kan vara den fiktiva superagenten James Bond som Ronny 
Ambjörnsson skriver om i boken Mansmyter.  Conell menar att ”Vi kan inte förstå 
sambandet mellan våld och maskulinitet på en personlig nivå utan att förstå att det också 
finns ett globalt samband.”45 Genom att sätta upp mansideal som tar till våld i 
nödsituationer på ett globalt plan har vi alltså även infört ett mansideal där våld i 
nödsituationer kan förklaras på ett personligt plan. Detta kan förklara varför Cafés reporter i 
en av de analyserade artiklarna kunde citera den porträtterade skådespelaren Sean Connery 
när han påstått att det är befogat att slå en kvinna om så behövs46 – detta utan att det 
skadade Connerys hjältebild.  
 
Innan resultatet av analysen presenteras finner jag det väsentligt att presentera några av de 
moderna mansmyter som kommer att färga undersökningen. Nedan följer därför en 
presentation av författaren Ronny Ambjörnssons teorier om de mansmyter som främst 
färgar vår samtid.  
 

Moderna mansmyter  
I Ronny Ambjörnssons bok Mansmyter berättar han om olika moderna mansmyter. De 
manlighetsmyter som tas upp är bland annat don Juan, Dracula, Tarzan och James Bond.  
 
Ambjörnsson har valt att helt och hållet fokusera på de ursprungsberättelser som finns kring 
de utvalda myterna. Han hävdar dock att: ”Det vore spännande att följa de förändringar som 
en ursprungsberättelse genomgår i mötet mellan olika medier, stegen så att säga i en 
mytologiseringsprocess” 47 vilket jag i denna uppsats ämnar göra. Med hänsyn till de resultat 
jag fått fram kommer fokus ligga på hur framförallt myten om James Bond kommit till 
uttryck under de senaste decennierna. Därmed följer här en snabb genomgång av 
Ambjörnssons teori kring myten om James Bond.  
 
Enligt Ambjörnsson tillhör James Bond en av de viktigaste manliga mytologierna som 
uppstod i efterkrigstiden, han blev 60‐talets hjälte. Skådespelaren Sean Connery var den 
första som gestaltade Bond på film vilket gjorde honom till den man som associerades till 
myten. 48 Sean Connery kommer att återkomma och diskuteras i resultatdelen. James Bond 
                                                
43 Amussen s. 97 
44 Conell, s.197 
45 Ibid. 
46 Se resultadel.  
47 Ambjörnsson, s.10  
48 Ibid p 197  



 19 

efterträdde, tillsammans med Stålmannen, myten om Tarzan. Ambjörnsson menar att 
Tarzan representerade ett mer kroppsligt, muskulöst, mansideal än tidigare men att 
faktumet att han inte kunde behärska kamratskap och därmed mänsklighet gjorde honom 
lättbesegrad. Det som både Bond och Stålmannen lyckades prestera var nämligen ett 
samspel mellan just kamratskap och kraft. Just detta samspel var vad som gjorde att Bond 
kunde anses som mer ”mänsklig” än tidigare hjältar och mer hållbar för att kunna skapa ett 
ideal. 49 
 
En av de viktigaste punkterna för uppsatsen som Ambjörnsson tar upp är relationen mellan 
Bond och chefen M. Han menar att M representerar en traditionell manlighet medan Bond 
representerar den moderna.50 Medan M håller sig till traditionellt manliga attribut som pipa 
och kvällsgrogg för Bond in nya, moderna attribut som cigaretter och drinkar. 51  
Ambjörnsson menar att Bond representerar ett konsumerande och sofistikerat 
manlighetsideal – mer i fas med den kommersialism som satte fart under 50‐ och 60‐talet.   
 
Bond och M är i ständig konflikt med varandra men M är den som tillslut har sista ordet. Vid 
ett tillfälle försöker Bond till och med mörda M men misslyckas. Han menar att denna 
konflikt representerar kampen mellan den traditionella och den moderna 
manlighetsmyten.52  Ambjörnssons teori om M och Bond blir intressant i förhållande till de 
iakttagelser jag gjort i de analyserade artiklarna. Ett mer utförligt resonemang kring detta 
kommer därför att föras i den avslutande diskussionen, när resultaten från artiklarna 
presenterats.  
 

”Den framgångsrika” – ett förlegat mansideal? 
Även om historien alltid talat om ”hjälten” som det främsta mansidealet verkar det som att 
någonting faktiskt håller på att hända med denna hjältebild. De revolterande nätverken som 
jag tog upp i inledningen är exempel på denna förändring. Det verkar även som om forskning 
tagit fasta på denna förändring. Sommaren år 2010 författades en artikel i det amerikanska 
reportagemagasinet The Atlantic baserade på forskning om den förändrade 
könspolariseringen i lågkonjunkturens USA. Denna artikel väckte sedan stor debatt i sitt 
hemland och fick även utrymme i utländska medier, däribland den svenska tidningen ETC.  
 
I den omdebatterade artikeln, The end of men, redogör journalisten Hanna Roslin för hur 
den såkallade ”macho‐kulturen” bland män hotas av kvinnors frammarsch i arbetslivet, att 
många män känner sig stressade över att inte längre kunna agera familjens försörjare. Enligt 
artikeln ska män ha utgjort tre fjärdedelar av de som föll offer för arbetslösheten under den 
värsta krisen vilket resulterade i att det år 2010, för första gången någonsin, var kvinnor som 
dominerade den amerikanska arbetsmarknaden. 53  Det verkar som att Roslin försöker 
förklara att den manliga hjälten håller på att falla.  
 

                                                
49 Ambjörnsson,s 200 
50  Ibid, p.217 
51 Ibid 
52 Ibid 
53 Roslin, Hanna The End of Men, 2010  
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I november i år, 2011, fick artikeln en uppföljare i samma tidning.  I artikeln All the single 
ladies, spånar textförfattaren Kate Bolick vidare på temat och drar en parallell mellan 
kvinnors frammarsch i arbetslivet och det växande antalet singelkvinnor i New York. I och 
med att synen på mannen som den intelligenta och framgångsrika har förändrats tror Bolick 
att det helt enkelt finns färre ”exemplar” av det traditionella mansidealet, myten, vilket 
resulterar i att den amerikanska kvinnan inte hittar det hon söker. Bolick hävdar att:  

 
For  all  the  changes  the  institution has undergone, American women as a 
whole have never been confronted with such a radically shrinking pool of 
what  are  traditionally  considered  to  be  “marriageable” men—those who 
are better educated and earn more than they do.54 

 
Även den svenska krönikören Ida Therén spann vidare på ovanstående artiklar i tidningen 
ETC. I sin krönika Döda Mr. Big‐myten försöker hon etablera ett nytt mansideal som hon 
benämner Mr Alright – en variant av den förmögna och framgångsrika ”drömmannen” Mr 
Big som porträtteras i den amerikanska tv‐serien Sex and the City. Therén menar att Mr 
Alright ska representera de män som inte lyckas nå upp till ”macho‐idealet” och därmed 
känner sig förtryckta i sin mansroll. Som hon själv uttrycker det: 
 

Om  vi  ska  uppnå  sann  jämlikhet  tror  jag  därför  inte  att  det  räcker  att 
begära  att män  ska  respektera  kvinnor.  Vi  kanske  också måste  döda Mr 
Big‐myten – och ge Mr Alright en chans. För allas skull.55 

 
Till och med semiotikern Fiske hävdar, i enlighet med ovanstående artiklar, att något håller 
på att hända med manlighetsbegreppet och att detta i sådant fall måste generera i att myten 
om manligheten måste omkonstrueras.  

 
Kvinnornas förändrade roll i samhället och den förändrade 
familjestrukturen innebär att dessa myters dominerande ställning (och 
därmed att de uppfattas som naturliga) ifrågasätts, så massmediala 
annonsörer och producenter måste hitta sätt att hänvisa till de nya 
könsmässiga myter som utvecklas för att passa karriärkvinnan, den 
ensamstående föräldern och den nye, ”känslige” mannen. 56 

 
Att en semiotiker börjat fundera över manlighetsbegreppet säger en hel del om hur stor 
påverkan den omgivande kulturen har på vår uppfattning av hur en man är eller ska vara.  
Om vi ska kunna ge nya former av manligheten en chans att bli accepterade ligger alltså ett 
stort ansvar hos media och hur man där väljer att hantera den pågående omkonstruktionen 
av manlighetsbegreppet. Att studera Café över tid, som har ett tydligt fokus på manlighet, 
bör rimligen kunna ge en inblick i hur media kan tänkas hantera förvandlingen av ”den 
riktige mannen”. Har en ny manlighet vågat sig fram eller är den bara en variant av den 
gamla? Vem är Mr Alright och har han tillåtits träda in i Cafés värld? 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Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer de tre utvalda artiklarna ur Café att analyseras. Artiklarna 
analyseras i tidsordning – från år 1990 till 2010. Till varje artikel följer ett flertal 
underrubriker som respresenterar de olika delar av myten manlighet jag kunnat urskilja. Det 
semiotiska perspektivet, med framförallt inspiration från Barthes, kommer att finnas med 
som analysverktyg under hela avsnittet på så sätt att jag hela tiden söker vilka språkliga 
medel textförfattarna använder sig av för att skapa myten.   
 

1990 – Macho-mannen 
I det första numret jag valt att titta närmre på porträtterades skådespelaren Sean Connery. 
Eftersom Connerys genombrott var i rollen som den fiktiva superagenten James Bond är 
hela artikeln färgad av ett tydligt Bond‐tema. Inledningen lyder: ”Säg Sean Connery utan att 
tänka på James Bond! Det är omöjligt.” 57 och fastslår därmed att Sean Connery är så pass 
starkt förknippad med rollen att han i princip är den. Textförfattaren spinner vidare på detta 
och förklarar hur väl Connery presterade i sin roll som James Bond. Trots skickliga 
efterträdare…  
 

…förblir Sean Connery den riktige Bond. Det är Connery som uppvisar den 
korrekta blandningen av hot och charm, hänsynslöshet och sofistikering. 
Ingen Bond kan som Connerys krydda sin maskulinitet med precis rätt 
portion självironi. 58 

 
I samförstånd med Ronny Ambjörnsson går det att hävda att James Bond är ett av de största 
och mest världsomfattande mansideal som funnits sedan efterkrigstiden. Sean Connery var 
den första mannen att gestalta Bond på film och därmed prägla rollen med karaktärsdrag 
som man sedan skulle försöka ta fasta på i flera generationer framöver.  Cafés reporter 
utnämner Connery till den fulländade Bond‐figuren. Han har satt normen för hur den 
”riktige” Bond ska vara vilket verkar vara svårt för andra att leva upp till. För sin tid och den 
tid Café publicerade denna artikel kan vi alltså, med Conells hjälp, hävda att Connery var den 
hegemoniske mannen. Även Ambjörnsson hävdar att Sean Connery är den ”riktige” Bond 
och att efterträdare fått det kämpigt. Han menar att ”Bond var 60‐talets hjälte framför 
andra; i Sean Connerys gestalt uppenbarade han sig överallt från morgontidningens 
bilannonser till kvällsstundens kondompaket” 59 Att begreppet ”maskulinitet” tas upp i 
samband med resonemanget kring Bond i Cafés artikel avgör hur stort inflytande Bond‐
figuren ännu på 90‐talet har på myten om manlighet.  Det kopplas i citatet ihop med 
egenskaper som Bond besitter, nämligen hotfull, charmig, hänsynslös och sofistikerad. Själva 
definitionen av bond‐myten innehåller olika och i sig motstridiga delar. Bond är både hotfull 
och sofistikerad, vilket skiljer efterkrigstidens manlighetsideal från det innan denna tidpunkt 
i historien. Fram till andra världskriget var det i princip bara hjälten, exempelvis Tarzan. Bond 
representerade en ny myt och en ny hegemoni – krigaren utmanades av den mer 
sofistikerade och intelligenta mannen. Om ingen annan än Connery kan närma sig dessa 
egenskaper på samma, Bond‐liknande, sätt skulle man kunna påstå att Connery etablerat ett 
ouppnåeligt mansideal och en bestående myt. 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Vilka tecken är det då som tillsammans skapar innehållet i myten om mannen? En 
genomgående trend i samtliga artiklar som analyserades var att skildra männen som om de 
kämpat sig fram till hjältestatusen.  Ett av de mest framstående tecknen jag fann i analysen 
var därför det tecken jag valt att kalla ”underdog” – personen som fått möta svåra 
motgångar. Nedan följer en redogörelse för hur textförfattaren fyllt myten om Connery med 
just detta innehåll.  
 

Underdog 
I artikeln skildras Connerys uppväxt som hård vilket verkar ha resulterat i en 
temperamentsfull man:   

 
Kort sagt var det en uppväxt som gärna inpräntar en viss bitterhet, och 
Connery medger att hans bakgrund delvis förklara den mörka, farliga 
sidan i hans utstrålning: 
‐ Jag har ett temperament, en våldsam sida som jag utnyttjar som 
skådespelare, säger han. 60 

 
På en denotativ nivå går att uttyda att den hårda uppväxten genererat en bitterhet som i sin 
tur yttrat sig i en våldsam och temperamentsfull sida hos Connery. Härifrån skulle 
psykologen kunna dra intressanta slutsatser. Socialpsykologen bör dock fortsätta till den 
konnotativa nivån.  På den konnotativa nivån tycks det som om den samtida myten om 
manligheten inte tillåter mannen att uttrycka sin sårbarhet på samma sätt som kvinnan.  
Mannen måste härdas på ett annat sätt. Känsligheten finns där men ger sig endast till 
uttryck på det sätt kulturen tillåter – genom bitterhet, våldsamhet och 
temperamentsfullhet. En hård uppväxt skapar en mörk och farlig man men balansen mellan 
det mjuka och det hårda finns där hela tiden. Läsaren tycker synd om Connery på grund av 
den jobbiga uppväxten. Resultatet av denna uppväxt –  det farliga och mörka –  är sedan det 
man beundrar och respekterar. Till skillnad från Tarzan var Bond en mer tilltalande hjälte på 
grund av att han hela tiden lyckades balansera sina hårda sidor med sina mer mjuka sidor. 
Man kan säga att man använde sig av Tarzans misslyckanden för att etablera den nya, 
moderna Bond‐myten. Analyserar vi dessa myter på den konnotativa nivån kan vi dock 
konstatera att Bond‐myten inte har avvikit helt och hållet från den tidigare myten. Det 
verkar som att hegemonin kan förändras men inte klara av en helt ny mansroll –  Tarzan är 
fortfarande en del av hegemonin men kompletteras med Bond.  
 
Mannen är dock inte bara en hjälte, det finns även andra tecken som tar plats i myten om 
manligheten. Det anda tecknet som också återfanns i artiklarna var ”Ironi” eller ”Ignorans”. 
 

Ironi och ignorans 
Ett av de mest framträdande karaktärsdragen hos James Bond är hans sätt att listigt kunna 
ta sig runt frågor utan att riktigt behöva besvara dem. På detta sätt har han bemästrat 
många besvärliga situationer. I artikeln om Connery väljer Café att ta upp hur även han 
verkar veta när och hur man ska ta till just detta knep. Den hårda uppväxten bidrog som 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ovan nämnt till en temperamentsfull och våldsam sida hos Connery. I nedanstående citat 
beskrivs hur Connery blivit anklagad för att vara kvinnomisshandlare samt hur han listigt 
parerade detta:  
 

I en suverän uppvisning för ett par år sedan bemötte Connery USA:s 
mest upphaussade TV‐intervjuare Barbara Walters när hon på bästa 
sändningstid försökte anklaga honom för att vara mullig mansgris. Först 
citerade Walters en gammal Playboyintervju där Connery lär ha yttrat att 
’det är inte så illa att slå en kvinna om det behövs’. Då kom den tänkta 
nådastöten, triumfatoriskt: 
- Du är en manschauvinist, eller hur? 
- Är jag? parerade Connery helt obesvärad. Och vad är en 
manschauvinist? 61  

 
Intressant i ovanstående citat är skillnaden mellan hur Walters och Connery presenteras. 
Connery är ignorant och svarar inte ens på frågan men porträtteras ändå som hjälten i och 
med att han gör en ”suverän uppvisning”. Walters, å andra sidan, blir antagonisten. Hon 
”anklagar” och tilldelar ”den tänkta nådastöten triumfatoriskt”. Genom att inte förneka 
våldet erkänner sig Connery vara våldsam och skulle därmed kunna tolkas som den hårda 
mannen. Dock svarar han inte på frågan vilket inte bekräftar huruvida påståendet stämmer 
eller inte. Han glider alltså undan och upprätthåller därigenom bipolariteten mellan det 
hårda och det mjuka i hans personlighet. Valet av citering gör Cafés läsare osäker på om 
Connery är kvinnomisshandlare eller inte. Det som verkar beundras och av textförfattare 
uppfattas som den suveräna uppvisningen är hur Connery inte brusar upp vid anklagelsen 
utan behåller sitt lugn. Även det bidrar till en förvirring hos läsaren och gör faktiskt Connery 
än mer hotfull.  Genom ironi och ignorans klarar sig Connery, precis som Bond, ur fiendens 
rävsax och Cafés reporter hjälper till med att behålla hjältebilden.  
 
Bond‐figuren etablerade alltså ett mansideal där balansen mellan hårt och mjukt är det 
centrala. I följande avsnitt ska vi se hur Connery framställs som företrädare av den hårdare 
av de två sidorna.  
 

Krigaren 
I artikeln framgår det hur Café valde att reproducera en av de äldsta manlighetsmyterna; 
krigaren. Vid ett tillfälle hävdas att  ”Ett karaktärsdrag som Connery menar alltid har följt 
honom är hans stridbarhet.”62. Citatet går denotativt att utläsas som att Connery är envis 
men för oundvikligt tankarna till krigaren där den konnotativa nivån tar vid.  Connery är 
krigaren. Även detta är ett karaktärsdrag han delar med James Bond:  
 

Faktiskt har det av initierade källor efteråt hävdats att Kennedy 
medvetet tog Bond som förebild särskilt under nervspelet med 
Chrusjtjov runt Kubakrisen 1962, och i vilket fall framstod det redan då 
att det var Bondfiguren som mer än någon annan gav kalla kriget dess 
glamour och attraktionskraft 63 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När till och med USA:s president, en av världens mäktigaste män, hade James Bond som 
förebild kan man definitivt säga att Bond i och med det blev en starkt etablerad 
manlighetsmyt. Sean Connery får återigen ta åt sig äran. De karaktärsdrag han tillförde 
rollen som Bond kunde fungera som instruktion till hur en av världens mäktigaste män 
skulle behålla sin auktoritet i krissituationer. Dessutom verkar Bondfiguren ha etablerat en 
ny form av krigare – en ”glamourkrigare” – som bättre passar in i det nutida samhället än 
krigarna i de gamla mytologierna. Än en gång finner vi bipolariteten i den manlighetsmyt 
som porträtteras, den här gången får krigandet representera det hårda och det 
sofistikerade stå för det mjukare. Därmed är krigaren inte en utdöende manlighetsmyt utan 
en omkonstruerad sådan där James Bond (Sean Connery) är den som fungerar som förebild. 
Detta innebär dock inte att mannen blivit mjukare utan att manligheten blivit mer 
komplicerad i och med att fler tecken har tillförts till manlighetsmyten.  
 
Man kan säga att Café i ovanstående citat ägnar sig åt just den ”språkstöld” Barthes menar 

att mytologiseringsprocessen är.
64
 Genom att tillföra glamour och sofistikering till 

krigarmyten har alltså tecknet krigare i relation till manlighetsbegreppet fått en ny 
innebörd. Från att bara handla om hårdhet har det övergått till att bli mer sofistikerat.  
 
Hur mycket kan man då säga att manlighetsmyten har förändrats? Café använder sig av 
olika tecken för att fylla manlighetsmyten med innehåll. Ett av dessa tecken är sexualiteten.  
 

Heterosexuell och monogam 
På olika sätt har myten om manlighet alltid handlat om erövranden. Det handlar i krigarens 
fall om territorier men det kan även handla om annat, som exempelvis kvinnor. För att 
klassas som en ”riktig man” bör man vara heterosexuell, allt annat är avvikande. De män 
som Conell skulle kalla hegemoniska, det vill säga de män som media porträtterar som 
perfekta, visas ofta upp med fru och barn. De är med andra ord monogama. Exempel på en 
sådan hegemonisk man är just Connery som i artikeln porträtteras som både heterosexuell 
och monogam. 
 
”Inte överraskande har Connery på sistone allmänt efterträtt Mel Gibson som segrare i de 
där återkommande amerikanska omröstningarna om ’världens sexigaste karl’.” 65 
 
Direkt efter ovanstående påstående markeras att betraktaren av ”världens sexigaste karl” är 
kvinnan. Textförfattaren förklarar hur Connery vid en presskonferens blivit tillfrågad av en 
av sina många kvinnliga beundrare vad han tyckte om asiatiska kvinnor, varpå Connery 
svarade:  ”’‐Well, jag är redan gift’, svarade Connery lätt generad (med Micheline, hans 
andra äktenskap). Så lutade han sig framåt, log brett och tillade: ’I like all women.’” 66  
 
Sean Connery framställs härmed som heterosexuell och inte bara det – han är galen i 
kvinnor, alla kvinnor. Det karaktärsdraget är utan tvekan något han delar med sitt alter‐ego 
James Bond. Trots att han uppenbarligen lever i tvåsamhet finns en misstänksamhet kring 
om han verkligen kan uppfylla normen om monogami. Dels utskrivs att han befinner sig i sitt 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andra äktenskap och dels lyckas Connery återigen slingra sig ur en, för honom 
uppenbarligen genant situation, genom att inte riktigt besvara frågan som ställs.   
 
I samband med Sean Connerys arbetslivserfarenhet gör sig sexualiteten på en konnotativ 
nivå påmind igen.  
 

När han var sexton gick han med i flottan, men skrevs ut efter tre år på 
grund av magsår. Därefter följde en rad ströjobb som bland annat kusk, 
snickare, frisör och möbelstoppare. Ett tag var han skräddargesäll, och 
när han var tjugo var han fotbollsproffs. Därtill var han bodybuilder, och 
reste för den sakens skull till London 1950 för att tävla om titeln Mr 
Universum. 67 

 
På den denotativa nivån ser vi en man som inte tvekar att arbeta med vad som helst för att 
dra in pengar till hushållet. Tar vi hjälp av Barthes teoriverktyg och förflyttar oss till den 
konnotativa nivån kan vi urskilja vilka mytiska drag som ligger gömda i citatet. Connery kan 
bemästra de flesta roller utan att tappa sin manlighet. Frisöryrket har exempelvis länge fått 
dragits med stämpeln att vara ett yrke som kopplats ihop med kvinnor eller ”fjolliga” män. I 
Sean Connerys fall har textförfattaren lyckats undgå att ge honom denna ”fjolliga” stämpel. 
Detta genom att hela tiden balansera upp med ”hårdare” yrken och sysselsättningar som 
snickare och bodybuildare. Att han inte bara hållit sig till de ”hårdare” yrkena gör honom 
därför bara mer bipolär, mer Bond‐liknande och därmed mer i fas med den samtida 
manlighetsmyten. Han förblir även hela tiden den heterosexuella mannen – den ”manliga” 
och inte avvikande ”fjolliga” mannen. Textförfattaren kopplar alltså ihop Connery med 
tecknet styrka, ett tecken som avslöjats med de semiotiska glasögonen på. När mjukare 
tecken sedan tillförs genomgår manligheten i Café en mytologiseringsprocess som Barthes 
teoriverktyg hjälpt oss att upptäcka. Mjukare tecken tar plats i manlighetsmyten –  Bond‐
myten etableras.    
 
Att Connery dessutom utför sina sysslor med prestige gör honom till hjälte. Han tävlar med 
sin kropp i världens största bodybuildingtävling, han spelar fotboll på elitnivå och han 
framställs som en av världens bästa skådespelare. I ett citat i artikeln hävdar nämligen 
regissören Steven Spielberg: ”‐Det finns bara sju äkta filmstjärnor i världen idag, och Sean är 
en av dem.” 68   
 
Cafés reporter har i ovanstående resonemang börjat föra in den bipolaritet som eftersträvas 
för att kunna uppnå det samtida manlighetsidealet. Fler tecken behövs dock för att riktigt 
kunna uppnå Bond‐idealet. Det tecken som tillfördes när Bond‐myten etablerades var 
framförallt det kamratskapliga som innefattar intelligens och sofistikering. I nedanstående 
avsnitt får vi se hur Cafés reporter lyckas knyta ihop säcken och framställa den fullgånga, 
bipolära, mannen.  

Hjälten 
Att det är den hegemoniske mannen som avbildas i artikeln om Sean Connery råder inga 
tvivel om. Han är bäst i sitt sammanhang och eftersträvansvärd av män vilket 
nedanstående resonemang bevisar. Jag väljer att använda mig av begreppet ”hjälte” för 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att beskriva hur den hegemoniske mannen tar plats i artikeln, eftersom jag anser den 
hegemoniske mannen vara just detta – hjälte i sitt sammanhang.  
 

Samtidigt är Sean Connery så mycket mer än blott Bond. Bland de cirka 50 
filmer som han tillfört sin tyngd, godmodighet och intelligens märks 
ökenskildringen Vinden och lejonet, den mogna Robin Hood‐berättelsen 
Robin Hood: Äventyrens man, medeltidsdeckaren Rosens namn (…) samt 
(…) Mannen som ville bli kung. 69 

 
Filmtitlarna tyder på att det är ”mannen” som porträtteras i olika tidsepoker, miljöer och 
teman men att Connery med samma medel/egenskaper, som ”sin tyngd, godmodighet och 
intelligens”, lyckas bemästra samtliga aspekter. Dessa medel antyds även vara redan 
bebodda karaktärsdrag hos Connery vilket återigen syftar till att Connery är den fullgångne 
mannen, hjälten i sitt sammanhang.   
 
Connery själv hävdar vid ett tillfälle i artikeln: ”Få roller är så intressanta som hjältar som 
sett sina bästa dagar.”70 Citatet är urplockat ur en redogörelse för hur Connery flera gånger 
fått beröm för hur han aldrig verkat vilja dölja sitt eget åldrande. Citatet inger känslan av att 
Connery drar en parallell till sig själv som hjälten som sett sina bästa dagar, han är äldre nu 
och en ny generation är på väg att ta över. Hur handskas man med att sakta men säkert bli 
en avdankad hjälte? Själv verkar han tycka, eller vilja få andra att tycka, att just den kategori 
han numera själv tillhör är den mest spännande. Med andra ord försöker han bevara det 
intressanta värde som hans tid som ”hjälte” inneburit men som hans ålder skulle kunna 
utmana. Cafés reporter gör ytterligare ett försök att bevara hjälten i Connery genom att 
tillägga att:    

 
Trots flinten och att han hunnit bli sextio nu, förflyttar han också ännu 
sina 188 cm och 95 kg med både grace och kraft. Onekligen är det just 
denna auktoritet som är nyckeln till Connerys appeal. 71  

 
Med hjälp av Barthes finner man snart att uttrycket ”grace och kraft” är vad som avslöjar 
hjälte‐myten i ovanstående citat. Det är den perfekta formuleringen för att uttrycka den 
balans mellan hårt och mjukt som den samtida myten om manligheten innebär. Det är även 
precis vad Ambjörnsson menade var det som gjorde att Bond och Stålmannen lyckades 
konkurrera ut myten om Tarzan och bli bestående, hållbara mansmyter.  
 
Enligt artikelförfattaren råder inga tvivel om att Connery är den man som borde betraktas 
som fulländad. Han beskrivs ännu en gång som myten personifierad:  
 

’Kvinnor vill träffa honom, män vill likna honom.’ I och för sig gäller detta  
andra filmhjältar, men med skillnaden att Connery i motsats till till exempel 
Stallone eller en Schwarzenegger – eller till och med en Eastwood eller 
Redford – inter bara är en filmskapelse, utan ger intrycket av att faktiskt 
kunna existera i verkligheten.  72 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70 Ibid. 
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”Männen skall övervinnas, kvinnorna erövras” hävdar Ambjörnsson att Bonds livsfilosofi 
mer eller mindre går ut på. 73 Återigen lyckas alltså Connery leva upp till den manlighetsmyt 
han själv varit med och skapat. Dessutom blir Connery mer ”verklig” än hans konkurrenter 
vilket han kan ha Bond att tacka för. Skillnaden mellan Connery och Stallone eller 
Schwarzenegger är nämligen exakt densamma som gjorde att Bond konkurrerade ut Tarzan. 
Samspelet mellan grace och kraft får såväl myten om Bond som Connery att verka mer 
uppnåeligt. Det är i detta framställande den hegemoniske mannen, hjälten, föds. Cafés 
reporter tänder en hoppets låga för tidningens målgrupp och i och med det stärks och 
vidmakthålls en redan existerande myt.   
 

Till slut är det nog också just detta som Connery ytterst representerar: 
filmvärldens idag tryggaste och mest gångbara gestalt av gårdagens 
amerikanska mansideal. (…) En man som slåss för sin övertygelse, en 
drömmare som aldrig bedras av det omöjliga, och en handlingsman som 
vet exakt vem han är och hur långt han kan gå. 74    

 
I Cafés reportage om Sean Connery lever denne så pass mycket upp till Bond‐figuren att han 
blir den. Bond‐myten har fyllts med innehåll genom att stereotypiskt mjuka och hårda 
tecken kopplats samman.  Det är med andra ord en myt som bygger på den traditionella 
manlighetsmyten men som förändrar idealet genom att tillföra nya tecken. (2)I samförstånd 
med Barthes ägnar sig alltså Café åt ständiga språkstölder vilket genererar en ständigt 
pågående mytologiseringsprocess. 75 Intressant blir därför att i följande artikel se hur och om 
denna mytologiseringsprocess fortsätter. Används samma tecken? Tillförs tecken? Plockas 
några bort?   
 

2000 – Den  sofistikerade krigaren  
I samband med läsningen av den andra av de tre artiklarna upptäckte jag genast att 
journalisten använde sig av en snarlik dramaturgi i framställningen av en annan hjälte – den 
skotske förbundskaptenen Stuart Baxter. Till att börja med var det samma tecken som fick 
ligga till grund för etableringen av den hårda sidan hos mannen, nämligen tecknet 
”underdog”.  
 

Underdog 
På samma sätt som i artikeln om Sean Connery inleds reportaget om Stuart Baxter med 
att etablera den hårda sidan av myten. Reportaget porträtterar även Baxters uppväxt som 
svår. Bland annat hade han problem med astma vilket gjorde att hans utsikter som 
fotbollsproffs såg dystra ut. Trots detta envisades han med att få en fotbollskarriär, vilket 
han också fick. Han beskrivs med andra ord som en riktig kämpe och nästan övermänsklig 
eftersom hans främsta fiende är hans egen fysik. Det beskrivs även hur han åkte på stryk i 
skolan på grund av att hans pappa var tränare till ”fel lag” i hemstaden. Han hade alltså 
fiender, både i form av människor och sin egen fysik. Allt gick emot honom, precis som för 
Connery. Detta gjorde dock att han blev mer målinriktad; ”Revanschen blev fotbollen”. 76 I 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fotbollslaget fick han bli den hjälte han eftersträvade att bli: ”Där, om ingen annanstans, 
lyssnade alla på honom.” 77 
 
Precis som i Connerys artikel har textförfattaren valt att förklara hur den hårda sidan hos 
mannen kan tänkas ha uppkommit. Därigenom får jag känslan av att Café lägger sig på 
samma nivå som socialkonstruktivisten – den hårda sidan kommer inte naturligt, den 
skapas av sociala faktorer. Sökandet efter den ständiga förklaringen till denna hårdhet är 
intressant att notera och säger något om språkutvecklingen. Fortfarande är det dock 
viktigt att påvisa att idealmannen bör besitta en hård sida, vilket följande avsnitt visar 
exempel på.   
 

“This is the fucking Champions League, not amature football”  
Själva artikeln inleds med ovanstående citat. Vidare beskrivs hur citatet är hämtat från en 
Champions League‐match där Baxter ska ha skrikit detta till huvuddomaren vars tabbe 
resulterade i att Baxters lag förlorade matchen. Denotativ drar man genast slutsatsen att det 
är en aggressiv och temperamentsfull man som porträtteras. Aggressiviteten i sig går att 
koppla samman med bilden av mannen som temperamentsfull och oförmögen att 
kontrollera sina känslor – en aggressivitet som är sprungen ur en hård uppväxt.  
 
Att Cafés reporter väljer att använda sig av citatet gör att jag på den konnotativa nivån får 
känslan av att Baxter upphöjer sig själv. Det är inte amatör‐fotboll han håller på med, han 
befinner sig på elitnivå där Champions League är det största av det största. Som läsare bör 
man vara insatt i fotboll för att förstå vad Champions League är vilket förutsätter att man är 
invaggad i kodsystemet.  
 
Förlusten i Champions League löper som en röd tråd genom hela artikeln och tillåts både 
inleda och avsluta intervjun. Texten avslutas med att Baxter återigen blir upprörd vid 
tanken på förlusten: 
 

Apropå ingenting kommer han in på ni‐vet‐vad igen, konstaterar att 
Arsenals tränare på Wembley sa att AIK med två‐tre minuters annat 
spel i slutet av matcherna kunde ha lett gruppen, att AIK finns med på 
Europakartan nu, att den där jävla franske domaren begick 
tjänstefel…78  

 
Precis som Bond verkar Baxter vara mycket målinriktad och ger sig inte förrän ett uppdrag 
är slutfört. 79En förlust innebär att uppdraget inte slutförts och att hjältebilden försvagats. 
Dock försöker Baxter ständigt skylla ifrån sig denna förlust på domaren som enligt honom 
”begick tjänstefel”. Det var alltså domaren, inte Baxter, som klantade sig i sitt 
sammanhang. Tidigare har domaren benämnts idiot vilket syftar till en inkompetent 
människa, en människa som alltså inte har rätten till att beröva Baxter titeln som hjälte. 
Ett utmärkt försvar mot misslyckandet. 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Krigaren  
R.W Conell hävdar i Maskuliniteter att maskulinitetsidealet på något vis alltid varit ”men on 
the frontier”, det vill säga den krigande mannen. I artikeln om Sean Connery visades prov på 
att detta ideal fortfarande år 1990 existerade. Även i den utvalda artikeln år 2000 urskiljde 
jag tydliga bevis på att krigarmyten fanns med.  
 
Krigaren är ett genomgående tema i artikeln om Stuart Baxter. Artikeln inleds med rubriken 
”Skotten i Spanien” och redan där finns myten om krigaren med. Jag tycker mig kunna se hur 
textförfattaren med hjälp av rubriken vill få läsaren att relatera till ”Skotten i Sarajevo”, den 
historiska händelse som blev en katalysator för första världskriget. Ur ett semiotiskt 
perspektiv skulle man kunna hävda att textförfattaren gör detta för att sätta prägel på 
kommande text, få läsaren att omedvetet läsa texten ur ett ”krigar‐perspektiv”. Det i sin tur 
säger en hel del om hur Café anser krigarmyten passa in i idealbilden av mannen. 
 
Krigaren gör sig mer och mer synlig ju längre artikeln fortskrider. På en konnotativ nivå går 
att omtolka förbundskaptensrollen till rollen som general för en krigstrupp. Likt gamla, 
mytologiska och verkliga, krigsgeneraler för Baxter sin trupp till kamp, i detta fall till och 
med länder emellan. Där ska de kriga för att bevara sitt lands ära, ett begrepp som tas 
upp i följande citat och som även är ett centralt begrepp i patriotiska tankegångar. ”En 
seger hade betytt mycket för min karriär. För spelarna som jobbade så jävla hårt är det 
hemskt att någon idiot tar ifrån dem äran att slå Barcelona.” 80  
 
För att verkligen visa Baxters kompetens som förbundskapten och general förklarar 
reportern hur Baxter redan som 15‐åring tog på sig sin första tränarroll. ”När han var 15 år 
kontaktade han en militärförläggning och bad att få coacha deras fotbollslag” varpå Baxter 
fortsätter:”De var ju 25‐30 år så det var jävligt tufft. Men säkert nyttigt. Framförallt visar det 
hur fokuserad jag var.” 81 
 
I ovanstående citat nämns till och med hur Baxter påbörjade sin tränarkarriär på en 
militärförläggning och fastslår därmed mer eller mindre att hans ledarstil har präglats av 
militärandan. Vid ett tillfälle beskrivs en träning som Baxter hållit i. Här blir det tydligt hur 
textförfattaren mer eller mindre gör Baxter till generalen: 

  
Han leder själv uppvärmningen. Spelarna joggar efter honom, klappar 
händerna i takt och man får som åskådare en stark känsla av att vara 
med i en film om marinkårssoldater. Det här är grabbarna som ska göra 
det liksom. 82  

 
Baxter leder grabbarna som ska kriga. Han för dem fram till fronten där de ska kämpa för 
lagets ära.  
 
Hittills har artikeln följt ett tydligt ”Tarzanmönster”–  den har visat upp en hård och 
instrumentell man. Men plötsligt händer någonting. Det sker en glidning i myten genom 
införandet av andra tecken i manlighetsmyten. Efter att ha fastslagit Baxters hårdare sidor 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blir det dags för Cafés reporter att balansera upp detta med mjuka och sofistikerade sidor 
för att göra om Tarzan till Bond. Det Café framförallt väljer att rikta in sig på när det kommer 
till detta är tecknet stil.   
 

Stil 
I analysen av Sean Connerys artikel insåg jag att Bond‐figuren verkar ha tillfört ett nytt 
betecknat till tecknet krigare vilket i sin tur lett till att krigarmyten kan ha omkonstruerats. 
Det nya betecknade var grace vilket gjorde att jag valde att benämna denna nya krigare 
”glamourkrigare”. Det är intressant att se hur Café valt att ta fasta på detta i de andra 
artiklarna jag valt att analysera. I Baxters fall verkar denna grace definitivt finnas med: 
”Professionell är det ord han själv använder, klädseln är en del av detta.” 83Genom att föra 
in ”klädsel” i begreppet ”professionell” ser Cafés reporter till att stilen blir en del av det 
manliga idealet. Han upprätthåller därmed myten om Bond – ett upprätthållande som 
möjliggör att Baxter kan kopplas samman med klädsel och stil.  
 
Stuart Baxter är inte bara en aggressiv man som ger sig på domaren med svordomar. 
Baxter balanserar upp sin hårdhet och aggressivitet med att vara sofistikerad.: ”Att han 
skriker om fucking champions league i Armanikostym är ingen slump.”84 Baxter själv 
menar: ”Om jag ska klä mig före en match vill jag att kläderna ska bidra till en stark 
självbild. Jag vill se mig själv i spegeln, känna att jag har snygga kläder, att det är match, 
att det är fest.” 85 
 
Baxter använder alltså kläderna för att skapa en stark självbild. Detta kan åter kopplas 
ihop till bilden av Baxter som general där klädseln får representera den obligatoriska 
uniform som krävs för att markera generalens höga rang. Likt generalens uniform 
markerar att han är inne i strid, anser Baxter att hans snygga stil bidrar till känslan av att 
det är match. Stil bidrar till styrka – hårdhet vägs upp med sofistikering.  
 
Ovanstående resonemang möjliggörs av bilden av den ”hårda” mannen. Det verkar inte 
kunna vara möjligt att inleda artikeln med ett samtal om Baxters kläder, det kommer först 
mot slutet. Baxter visar att den medvetna klädstilen bidrar till den bipolaritet jag upptäckt 
det samtida mansidealet kommit att präglas av: ”Jag dricker sällan, röker inte men ja, jag 
lägger pengar på kläder.” 86 
 
Den medvetna klädstilen visar sig få andra fotbollstränare att reagera:”Stig Nilsson, 
Halmstads starke man, skrattade och kallade mig jävla klädbög. Som brittisk spelare var 
kostym heller inget främmande.” Inom den svenska fotbollsvärlden verkar den medvetna 
klädstilen bidra till bilden av Baxter som en avvikare från manlighetsidealet. Dock räddar 
Baxter upp det med att hävda att det verkar vara en kulturfråga. Med sitt ursprung är det 
helt normalt för Baxter att fotbollstränare bär kostym. Eftersom Bond‐figuren dessutom 
är brittisk kan man dra resonemanget längre och hävda att den brittiska kulturen har 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närmre än Sverige till att följa det mansideal som Bond inspirerat till. Här gör alltså sig 
kulturen påmind för hur viktig den är för människans verklighetsuppfattning.  
 
Precis som att Connery kunde bemästra olika yrkeskategorier utan att bli betraktad som 
feminin lyckas Baxter upprätthålla en utseendefixerad sida som aldrig gör honom omanlig 
utan snarare i fas med den samtida idealmanligheten. 
 
Antagandet att han skulle vara homosexuell räddar Baxter genom att överhuvudtaget 
nämna det i intervjun. Genom att ta upp det i det specifika sammanhanget, i ett 
modemagasin, framställer han Stig Nilsson som okunnig och frigör sig själv från 
kommande anklagelser.  
 

Heterosexuell och monogam 
Som tidigare nämnts har den heterosexuella mannen alltid tillhört myten om manlighet. 
Genom att återge en bild av en heterosexuell man reduceras riskerna att kopplas samman 
med femininitet –  Laqueurs teori om könspolariserandet gör sig återigen påmint. Låt oss 
nu titta på hur Stuart Baxter porträtteras i relation till detta.  
 
När samtalet förs in på familjen beskrivs kärleken till hustrun som stor: ”‐ Hon är det bästa 
som hänt mig. I dag har vi två barn tillsammans” 87  I citatet går att urskilja en 
heterosexuell och produktiv man. Detta är dessutom inte det första äktenskapet som 
beskrivs. Tidigare har man fått reda på att Baxter, innan han träffade sin nuvarande fru, 
varit gift med en annan kvinna och även där hade barn. Textförfattaren visar alltså upp 
Baxter som monogam men att han, om det behövs, kan lämna den monogama livsstilen 
genom skilsmässa.  
 
Även Baxter väljer, precis som Connery, tvåsamhet. Bond, å andra sidan, förkastade 
monogamin och höll sig till sporadiska och kravlösa relationer. Dock beskriver 
Ambjörnsson hur Bond vid ett tillfälle skadade sig så pass illa att han tappade minnet. 
Efter skadan vaknade han upp hos en kvinna som tog hand om honom tills minnet var 
återställt. Under den tid han inte var vid medvetande började han långsamt skapa en 
kärleksrelation till kvinnan. Så fort han fått sitt minne tillbaka återgick han emellertid till 
samma livsstil där tvåsamhet inte ingick. Det känns som att upphovsmannen till 
karaktären James Bond ville säga läsaren något genom denna ”avstickare” –  kanske att 
sökandet efter ett monogamt förhållande är vad som finns naturligt i människan.  
Återigen finns alltså myten med och Baxter lever, utan problem, upp till denna.   
 

Familjemannen 
För att ta ännu ett steg från Tarzan‐myten och faktiskt även från Bond‐myten, presenteras 
en helt ny sida av manligheten i artikeln om Baxter. Som kontrast till det hårda yttre 
beskrivs Baxter som familjefader och ansvarstagande. Han hävdar själv att ”familjen är 
viktigast”88 och berättar om hur han vid ett tillfälle tog ett uppehåll i karriären som 
förbundskapten då hans svärmor låg sjuk. Han ville då avlasta sin fru från sysslorna i 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hemmet (ta hand om barnen och så vidare) så hon kunde få tid med sin sjuka mor.89 I 
artikeln lyfts han genom detta fram som en riktigt bra familjefar som ställer upp när det 
behövs. ”Uppoffringen av karriären” kan dock konnotativt utläsas som att han lever upp 
till myten om mannen som familjens försörjare. Det var inte förrän han kom hem och 
gjorde avbrott i sina rutiner som frun kunde göra avbrott i sina – de som var kopplade till 
hemmet. Kvinnan i den här relationen är alltså knuten till hemmet medan mannen är 
knuten till arbetet.  
 
Viktigt att observera är även hur detta var just en uppoffring och ett undantag, han lade 
arbetet åt sidan men bara för en stund. När Bond tappade minnet var det som att han ett 
tag tog en paus från sin sociala identitet, när minnet sedan kom tillbaka återgick allt till 
det normala. På samma sätt återfann Baxter sin sociala identitet när frun var på plats i 
hemmet igen.  
 
Att Baxter porträtteras som familjens försörjare gör att han knyts samman med det 
mansideal som under Tidigare forskning diskuterades kunna vara under upplösning – den 
framgångsrika mannen. Låt oss titta närmre på hur Café väljer att porträttera Baxter i 
förhållande till detta.   
 

Framgångsrik och karriärinriktad 
Den framgångsrike och karriärinriktade mannen som återfanns i artikeln om Sean Connery 
smyger även fram i reportaget om Baxter: 
 
Artikeln inleds med ingressen   

Ifjol upprättade Stuart Baxter svensk klubbfotbolls rykte i Europa. Café 
åkte till La Manga och träffade AIK‐tränaren – en skotte med siktet 
inställt på nya fotbollsfester, på jakt efter respekt. 90  

Enligt citatet har Stuart Baxter gjort Sverige känt i den internationella fotbollsvärlden . Att 
man väljer att porträttera honom som att han har ”siktet inställt på nya fotbollsfester” gör 
att han bekräftas vara den karriärinriktade – erövraren. Han beskrivs även som att han är på 
jakt efter respekt vilken ska uppnås genom att fortsätta erövra.   
  
Vid ett tillfälle ställer reportern frågan om vilken egenskap hos Baxter han anser spelarna i 
hans lag borde ta efter, varpå Baxter svarar: ”Det professionella tänkandet.”91 Detta är 
alltså en uppmaning till andra män, i det här fallet idrottare. Med det professionella 
tänkandet syftar Baxter till de gånger han trotsat sin fysik och klivit över stora hinder för 
att nå sitt mål. Med andra ord uppmanar han andra män att vara lika målinriktade, 
fokuserade och karriärinriktade som han själv är. De ska alltså inte, som Tarzan, bara kriga 
utan kriga strategiskt, likt Bond. För att bli hjälten i sitt sammanhang är detta vad som bör 
eftersträvas. Detta förstärks genom att han menar att han ”…var landets första 
proffs”.92Precis som Connery satte normen för hur den ”riktiga Bond” skulle spelas har 
Baxter förutsättningarna för att kunna sätta normen för hur en professionell 
fotbollsspelande man ska vara i Sverige. De båda är alltså män som präglar normen. 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Reportern ställer frågan: ”Kan man ha sex inför match?” varpå Baxter svarar: ”Tror du att det 
är dåligt är det dåligt och tvärtom. George Best låg en gång med två tvillingsystrar före 
semifinalen i en cupmatch. Han gjorde två mål och var fantastisk.” 
 
Att ovanstående fråga ställs kan dras till myten om Bond. Ambjörnsson menar att Bond gör 
stor skillnad på lust och lek å ena sidan och plikt och död å andra sidan. Bond hänger sig 
aldrig åt lust, i form av flyktiga kärleksaffärer, när han är i plikt då detta kan göra honom 
ofokuserad på uppdraget. Han lever därmed upp till myten om att män inte kan göra två 
saker samtidigt. Dock bryter Baxter mot detta mönster och menar att ”it’s all in your head”. 
Man kan därmed hävda att Baxter bekräftar att åtskillnaden mellan lust och lek och plikt och 
död endast är en myt – män kan göra fler än två saker samtidigt.  
 
Med de semiotiska glasögonen på nöjer jag mig dock inte med ovanstående resonemang 
utan tycker mig finna fler mytiska drag som döljer sig i citatet. Man skulle kunna se det som 
att inga hinder finns för den ”riktiga” mannen. Det spelar ingen roll om idealmannen hänger 
sig åt lust när han är i plikt, han klarar ändå av att utföra sitt uppdrag. Han klarar dessutom 
inte bara av det – han utför det med prestige. Även här beskrivs mannen som heterosexuell 
och han erövrar inte bara en, utan två kvinnor.  
 
I artikeln om Sean Connery tyckte jag mig se hur manlighetsmyten fortfarande grundades på 
den traditionella, Tarzan‐inspirerade, myten. Dock hade nya, mjukare, tecken tillförts som 
balanserade upp det hårda och endast kroppsliga ideal som den traditionella myten innebar. 
Sofistikering var det viktigaste tecknet, att hjärna och inte bara kropp värdesattes var tydligt 
vilket hämtade sin kraft från den så kallade Bond‐figuren. I jämförelse med Stuart Baxter blir 
dock artikeln om Connery mer Tarzan‐ än Bondinspirerad. Det verkar som om 
manlighetsmyten faktiskt hade tagit några kliv under de tio år som gick mellan att artiklarna 
publicerades. I Baxters fall kom ett tydligare stilfokus in, där klädsel tog ett stort utrymme. 
Att Tarzan inte överhuvudtaget bär kläder säger en del om hur oviktigt tecknet klädsel var i 
den traditionella manlighetsmyten. Connerys klädsel nämns inte överhuvudtaget i artikeln 
vilket gör att han, likt Tarzan, blir oklädd. Klädsel är alltså ett viktigt tecken som fyllt den 
moderna manlighetsmyten.  
 
Ett annat tecken som uppmärksammades i artikeln om Baxter var ansvarstagande. Det 
kändes att det var viktigt att porträttera Baxter som en man som kunde ta sitt ansvar när det 
behövdes På samma sätt som Bond visar sig ansvarstagande då han alltid ställer upp för sin 
nation, visar Baxter samma ansvarstagande med sin familj.  
 
Stil och ansvarstagande är alltså nytillförda tecken i manlighetsmyten. Det verkar därmed 
som om manligheten rör sig mer och mer mot den sofistikerade sidan trots att den lyckas 
behålla sin hårdhet. Kan det vara så att manligheten blir mer och mer bipolär med tiden? 
Kanske kan den utvalda artikeln från 2010 hjälpa till att besvara den frågan.  

2010 - Materialisten 
Den sista analyserade artikeln är skriven om hockeymålvakten Henrik Lundquist. Det har gått 
tio år sedan reportaget om Stuart Baxter författades där nya tecken, framförallt stil, 
tillfördes till manlighetsmyten. Hela artikeln om Lundquist inleds annorlunda än de andra 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artiklarna. Det är inte längre tecknet ”underdog” som får inleda, det är istället ”världens 
lyckligast man” vi får möta.  
 

Världens lyckligaste man  
Enligt Ambjörnsson är Bond en man som passar perfekt in i det konsumtionssamhälle som 
blivit allt starkare med tiden. Han menar att: ”Bond konsumerar märkesvaror där märket 
inte i första hand markerar kvalitet utan stil, en upptagenhet av yttre åthävor som om 
personligheten satt i tingen, en programmatisk ytlighet.”93 I och med att Café profilerar sig 
som ett mode‐ och livsstilsmagasin borde den materialistiska aspekten av Bond‐myten 
fungera perfekt som inspiration till det mansideal tidningen väljer att framhäva. Låt oss nu se 
hur Café väljer att förhålla sig till denna materialistiska manlighetsmyt i artikeln om Henrik 
Lundquist.  
 
Artikeln inleds med rubriken ”Henrik Lundquist – Världens lyckligaste man” som följs av 
ingressen:  
 

OS‐drömmen dog. Men nu är Henrik Lundquist tillbaka i New York, där 
han hyllas som en kung av världens hårdaste hockeypublik,  tjänar en 
miljon  i  veckan  och  har  ett  eget  penthouse.  Café  fick  en  exklusiv 
intervju  om  drömlivet  på  Manhattan,  framtiden  och  vad  som 
egentligen hände när han kvaddade sin Lamborghini. 94 

 
Eftersom ingressen fungerar som en slags förklaring av huvudrubriken drar jag slutsatsen att 
de faktorer som plockats fram för att bevisa att Henrik Lundquist är världens lyckligaste man 
är: en lysande karriär, hög lön, lyxigt boende och dyr sportbil. Samtliga faktorer passar 
perfekt in i bilden av mannen som materialist som i sin tur passar perfekt in i dagens 
konsumtionssamhälle.  
 
När jag tar på mig Barthes glasögon och förflyttar mig till den konnotativa nivån reagerar jag 
på hur citatet är uppbyggt. Tittar man närmre på citatet ser man nämligen hur reportern 
väljer att visa läsaren hur den samtida manlighetsmyten byggs upp, utvecklas och slutligen 
fulländas. Att OS‐drömmen dog tyder på att den porträtterade mannen fått möta hinder. 
Det är alltså egentligen den gamla ”underdog”‐tematiken som ligger bakom beskrivningen av 
Lundquist, artikelförfattaren har bara vänt på den tidigare framställningen. Likt både Baxter 
och Connery har alltså Lundquist fått kämpa, allt har inte varit lätt. Han har dock inte haft en 
tuff uppväxt vilket gör att andra tecken som indikerar på att han fått kämpa måste etableras. 
Trots motgångar har han tagit sig tillbaka till toppen där han hyllas av vad Café vill framhäva 
som världens hårdaste hockeypublik. Huruvida Café har rätt i påståendet om att just denna 
hockeypublik skulle vara den hårdaste spelar i sammanhanget ingen roll. Textförfattaren har 
genom detta uttalande balanserat upp den trevande och ibland något misslyckade mannen 
med hårdhet. Den hårda hockeypubliken gör Lundquist till en hårding, en man som nästan 
kan liknas med de gamla gladiatorerna där hockeyarenan är hans Colosseum. Precis som i de 
tidigare artiklarna ser vi alltså hur den hårda sidan etableras genom motgångar. Den så 
kallade ”os‐floppen” får motsvara Connerys och Baxters hårda uppväxter. Det antyds 
återigen att sociala konstruktioner har en betydande roll i skapandet av manlighetsmyten. 
                                                
93 Ambjörnsson, s.201 
94 Wiberg, s.55 
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En riktig man måste någon gång ha varit en underdog och fått kämpa sig fram för att 
uppfylla sin dröm.  
 
Kämparandan och hårdheten har i sin tur genererat i att han blivit den förmögna mannen för 
att till slut mynna ut i den materialistiska mannen – det mansideal som Café verkar uppmana 
sin målgrupp att eftersträva. Tecknet ”man” har alltså i artikelns ingress infogats i ett 
kodsystem präglat av en kultur som uppmanar till konsumtion. Hårdheten, som spåras 
tillbaka till Tarzan‐myten, verkar vara en egenskap som behövs för att uppnå mansidealet 
och denna egenskap skapas inte av sig själv, den kämpas fram.   
 
Ambjörnsson menar att Bonds viktigaste ägodel är hans bil, vilket är tydligt i filmerna där 
stort fokus ligger på just bilen och bilkörandet. Ambjörnsson hävdar att: ”Bilen är för Bond 
inte i första hand ett fordon för att uppnå fart utan en personlig pryl, värd att älska med en 
kärlek lika stark som till någon människa.” 95 Bilen har alltså kommit att bli en symbol för 
Bond. I artikelns ingress kopplas även Henrik Lundquist samman med sin bil. Endast märket 
nämns vilket rent konnotativt indikerar att läsaren direkt ska veta att det är ett märke på en 
exklusiv bil. Återigen är kulturen viktig för kodsystemet– som läsare bör man redan vara en 
del av konsumtionssamhället för att kunna hänga med. Cafés artikelförfattare väljer att 
betona att Henrik Lundquist, precis som Bond, kör en dyr sportbil och hjälper därmed till att 
upprätthålla den manlighetsmyt där dyra sportbilar hjälper till att fylla innehållet.  Därmed 
är alltså bilen inte bara en statussymbol för Bond utan även för manlighetsmyten i stort.  
 
Dock är bilen infogad i ett sammanhang där inte själva konsumtionen står i fokus, utan där 
”kvaddningen” är vad som uppmärksammas. Detta för oss in på nästa rubrik.  
 

Ironisk och ignorant 
I artikeln om Connery upptäckte jag att han, precis som Bond, porträtterades som ignorant 
och ironisk – detta i form av att inte svara ordentligt på frågor som ställdes och därigenom 
glida undan i svåra situationer. Även i artikeln om Lundquist kunde jag urskilja dessa 
karaktärsdrag. Följande resonemang visar hur myten avslöjades.  
 
Textförfattaren nämner i den avslutande meningen av ingressen en viss oförsiktighet i 
trafiken i form av ”kvaddning av Lamborghinin”. Denna kvaddning är något som man sedan 
inleder själva brödtexten med: 

 
‐ Ja, jag körde inte fort alls, säger Lundquist med ett snett leende, som 
om jag får tolka svaret som jag vill.    
   Ledningen  i  New  York  Rangers  hade  redan  tidigare 
varit  på  sin  svenske  guldklimp om att  han  kanske  borde  lätta  lite  på 
gasen. 96 

 
Cafés reporter framställer Lundquist som ironisk, som om han med det sneda leendet vill 
lämna utrymme för egen tolkning. I och med det svarar han inte ordentligt på frågan som 
ställs och precis som i artikeln med Connery får läsaren svårt att tolka huruvida anklagelsen 
om fortkörningen stämmer eller inte. Fortfarande år 2010 verkar alltså det ironiska och 
                                                
95 Ambjörnsson, s.202 
96 Wiberg,s.56 
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ignoranta ingå i myten om manlighet. Det verkar som att detta ”undanglidande” är ett 
viktigt vapen för mannen, som om det alltid är något han kan komma undan med. Likt 
Walters i intervjun med Connery, backar Cafés reporter och accepterar att inte riktigt veta. 
Henrik Lundquist klarar med andra ord av att spela rollen som Bond.  
 
Vidare följer frågor gällande Lundquists bilintresse vilket verkar vara befintligt men 
snarare handla om utseende på bilen än själva funktionen, eftersom han bland annat 
själv hävdar att ”Jag gillar bilar men jag kan absolut ingenting”.97 Mannen i texten 
porträtteras alltså som bilintresserad så länge det handlar om det yttre. Bilden av 
idealmannen har för mig alltid presenterats som att den innefattat händighet. 
Manlighetsmyten har därför, för mig, innefattat ett bilintresse som sträcker sig längre 
än bara till utseendet. Kanske skulle citatet kunna tyda på att bilen endast kommit att 
bli en statussymbol och vidare att händighet inte längre är ett lika självklart innehåll i 
manlighetsmyten? Det är alltså det mer utseendefixerade idealet som dyker upp och 
som representerar en mer mjuk sida av manligheten. Dock vägs detta upp med att 
Lundquist är vårdslös i trafiken. Bipolariteten gör sig hela tiden uppmärksammad och 
Lundquist förhåller sig rätt till idealet.  
 
Det verkar som om textförfattaren använder sig av just bilen för att hela tiden väga 
Lundquists manlighet fram och tillbaka –  för att visa på bipolariteten, en bipolaritet som är 
betydligt mer framträdande i den här artikeln än de två tidigare. I nedanstående citat får 
bilen även förklara vilken mansroll han numera antagit:  

 
Sedan  du  kom  till  New  York  för  fyra  år  sen  har  du  gått  från  en 
grabbig Hummer… 
- …till en Maserati och sedan Lamborghini. Grejen var att jag tänkt 

köpa en  Ferrari, en silvrig, men det visade sig att den enda Ferrari 
de hade inne var en 360 Modena, och den kändes inte rätt. 98 

 
Bilmärket Hummer förs ihop med adjektivet ”grabbig” och kopplas ihop till Lundquists 
förflutna. Konnotativt uppfattar jag begreppet grabbig som en egenskap tillhörande en ung 
man invaggad i en ”typiskt manlig” jargong. När artikeln författades körde Lundquist en 
Lamborghini som kan uppfattas vara en mer sofistikerad och mognare typ av bil. 
Övergången från Hummern till Lamborghinin markerar på det sättet en mognad i 
Lundquists liv, han har gått från pojke till man. Dessutom tyder citatet på att han tagit 
avstånd från den grabbiga jargongen vilket i sig gör att han hela tiden balanseras mellan att 
vara hård och mjuk.  
 

Förmögen och sofistikerad 
När Ambjörnsson går in på skillnaderna mellan Bond och chefen M menar han att M står för 
den traditionella manligheten medan Bond representerar den moderna. Som nämnts under 
rubriken Tidigare forskning är det mest utmärkande för den nya mansroll Bond etablerade 
den konsumerande och stilmedvetna. I Henrik Lundquists fall fann jag bevis på att Café tagit 
fasta på detta mytiska drag och det yttrade sig bland annat som förmögen och sofistikerad.  
 

                                                
97 Wiberg, s.56  
98 Ibid 
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Intervjuaren undviker att ställa direkta frågor till Lundquist om hans ekonomi men lyckas 
ändå ge intrycket av att Henrik Lundquist är en förmögen man. Pengar verkar vara en viktig 
faktor vilket återigen säger något om vilket samhälle Café finner sin önskvärda publik i – ett 
konsumtionssamhälle. Det finns med underförstått i resonemanget om bilarna eftersom de 
flesta vet att dessa bilmärken endast kan köpas av folk med mycket pengar. Små textavsnitt 
som exempelvis ”Lundquist tar notan” 99 förstärker detta intryck. Som avslutning på 
avsnittet om bilintresset nämner även textförfattaren direkt att det inte är några 
konstigheter i att Lundquist köper de bilar han gör eftersom han är NHL:s bäst betalde 
målvakt. Han blir alltså både den förmögne och konsumerande. Följaktligen hävdar 
reportern att:  

 
De svarta solglasögonen från Armani sitter med andra ord säkert på 
den markerade näsan när Henrik Lundquist fyrar av sitt 
miljondollarsleende och ser sådär okonstlat magnetisk ut som alla 
flickvänner önskar att deras pojkvänner gjorde 100  
 

Citatet beskriver inte bara en rik utan även en snygg och heterosexuell man. Dessutom bör 
alla andra heterosexuella män vara avundsjuka på honom eftersom uppenbarligen alla 
kvinnor vill ha en man som denne. Citatet är fullt av positiva adjektiv och skapar en bild av 
Henrik Lundquist som den ”fulländade mannen”. Det porträtterar rent av Lundquist som den 
man som klarar av att övervinna männen och erövra kvinnorna, precis det som Ambjörnsson 
hävdade att Bonds livsfilosofi gick ut på.  Likt Baxter och Connery lever han därmed upp till 
den heterosexualitet som manlighetsidealet genom alla tider innefattat samt förstärker 
bilden av den hegemoniske mannen och hjälten (3).  
 

Stil 
Att stort fokus läggs på Henrik Lundquists utseende och klädsel i artikeln känns inte 
förvånande eftersom Café väljer att profilera sig som ett modemagasin. Dock fanns inget 
som helst klädfokus med i artikeln om Sean Connery. I Baxters fall började modeintresset 
framträda men det är i reportaget om Lundquist som det allra största utrymmet ges till såväl 
klädsel som utseende. Vid flera tillfällen i artikeln porträtteras Lundquist som 
utseendefixerad och modeintresserad, tecknet stil har därmed tagit en betydligt mer central 
roll i denna artikel än de tidigare.  
 

Iklädd vit skjorta, ljusblå lammullströja, snäva mörkblå manchesterbyxor 
och höga indigoblå canvasdojor skulle han knappast behöva stylas. 
Knappt sminkas heller, visar det sig. Sminkösen tvingas, nästa lite 
besviket, konstatera att allt som behöver fixas på Lundquist är ett futtigt 
litet ärr vid vänster tinning. 
- Jag har ju mask på mig, ursäktar han sig, som om han gärna skulle vilja 
ha ett knäckt näsben att stoltsera med. 101 

 
I den första artikeln visade det sig att Connery behöll sin ”grace” trots sin flint vilket tyder på 
en naturlig skönhet. På samma sätt beskrivs nu Henrik Lundquist – inget smink behövs, han 
är perfekt. Trots tydligt stilfokus är den naturliga skönheten väsentlig för manligheten. 
                                                
99 Wiberg,s. 61 
100 Ibid. p 56 
101 Ibid  p 61 
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Klädseln beskrivs ingående och liksom med bilmärket förväntas läsaren ha en viss 
förförståelse av mode för att kunna hänga med i beskrivningen. Återigen blir det tydligt att 
kulturen har stor påverkan på det kodsystem Café infogar mannen i.  
 
I citatet ovan antyder reportern en viss önskan om ett något förstört utseende som senare 
hänvisas till att hockey faktiskt är en tuff sport. Hur kommer det sig att en riktig 
hockeyspelare inte har mer än ett ”futtigt litet ärr”?  

 
Tillhör gamla hederliga målvaktsslagsmål en svunnen tid? 

- Nej, men det  inträffar mer  sällan.  Vi  åker  ju  inte  runt  och  tacklar  varandra 
som utespelarna gör, så vi får inte riktigt samma adrenalinpåslag. 102  

 
Det är alltså inte Henrik Lundquist som är en ovanligt lugn och sansad hockeymålvakt utan 
denna något mer sansade sida är ett vanligt förekommande fenomen hos de flesta 
målvakter. Cafés reporter ser till att Lundquist inte blir avvikaren. Tvärtom visas han upp 
som hårdingen som kan slåss om han skulle behöva, det behövs bara inte på samma sätt 
när man är målvakt. 
 

Hjälte 
 
Hjälten, den hegemoniske mannen, gör sig tydlig även i artikeln om Lundquist.  

 
Jag  fortsätter  ut,  och  min  blick  fastnar  på  en  stor  billboardtavla 
föreställande  Henrik  Lundquist  i  full  målvaktsmundering,  med  texten: 
”The King plays here.”.  ”Kung” må vara ett  slitet  epitet men på Henrik 
Lundquist stämmer det sällsynt väl. 103 

 
I citatet ovan porträtteras Lundquist som kung. Laget han spelar i befinner sig på något vis 
hela tiden i periferin – Lundquist är den bästa. Det är intressant att sådant stort fokus ligger 
kring just Lundquists suveränitet. Trots att han är en lagspelare lyfts han ensam fram som 
just hjälten. Han framställs som den bästa spelaren i laget men även den bästa av alla 
målvakter eftersom han just iklädd sin målvaktsmundering blir tilldelad titeln ”kung”. I 
artiklarna är det genomgående ett otroligt stort fokus på mannen som individualist, som att 
hjälten alltid måste stå ensam. Genom att vara bäst i sitt sammanhang får mannen en frihet 
som gör att han bara behöver lita till sig själv. Han är förmögen vilket bidrar till ett 
ekonomiskt oberoende, han är attraktivt vilket innebär att han alltid kommer att få ytlig 
bekräftelse och han har kämpat sig genom motgångar vilket bevisar att han är så pass stark i 
sig själv att inget socialt skyddsnät behövs.  
 
Genom att porträttera männen i artiklarna på ovanstående sätt stärker Café Amussens 
resonemang om att mannen alltid måste vara oberoende. Det i sig uppmuntrar till en 
individualistisk ideologi. Det kanske slutligen är just oberoendet som gör mannen till hjälten? 
 

                                                
102 Wiberg, s 62 
103 Ibid. p 59 
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Avslutande diskussion och sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att, med hjälp av analys av olika tidningsartiklar, identifiera den 
samtida manlighetsmyten. Tanken var även att försöka avslöja eventuella bakomliggande 
ideologier till manlighetbegreppets innebörd.      
 
För att uppnå syftet eftersträvades att besvara följande frågeställningar:  
 

‐ Vilken manlighetsmyt framställs i tidskriften Café?  
 
‐ Har manlighetsmyten i Café förändrats över tid? I sådant fall, hur och varför? 

 
        
Ett av de viktigaste resultaten jag kom fram till i analysen var att Café etablerade och 
därefter upprätthöll en bipolaritet hos den eftersträvansvärda mannen i form av ett ständigt 
balanserande mellan hårda och mjuka sidor. Denna bipolaritet visade sig bli mer och mer 
påtaglig för varje artikel – ju senare i tiden artikeln var skriven desto fler mjuka sidor 
framställdes. Det skedde en etablering av en ny mansroll i form av att nya tecken tillfördes 
till myten där det mest framträdande tecknet var stil. Detta fick i sin tur mer och mer 
utrymme på bekostnad av äldre tecken som exempelvis temperamentsfull. Jag drar därmed 
slutsatsen att mansrollen förändrats från att ha varit övervägande hård och 
temperamentsfull till att med tiden tillåtas, och faktiskt eftersträvas, att vara även mjuk och 
sofistikerad.  
 
När jag undersöker slutsatsen med hjälp av Roland Barthes teorier avslöjas hur Café 
använder en redan existerande myt och låter den fyllas med nya tecken. Genom att fylla en 
redan befintlig myt med nya tecken både skapar och reproducerar Café en mansmyt och en 
allmänt accepterad manlighet.  Tar vi av oss Barthes glasögon har vi svårt att urskilja vad 
som alltid varit myten och vad som har förändrats – tidningen ägnar sig alltså åt ständiga 
språkstölder för att konstruera manlighet.  
 
Det är alltså den traditionella manlighetsmyten som används som underlag för hur den 
moderna idealbilden ska se ut. Nedan illustreras detta med hjälp av den tidigare 
omdiskuterade manlighetsmyten James Bond.  
 
Som nämnts under tidigare forskning menar Ronny Ambjörnsson att den ständiga konflikten 
mellan James Bond och chefen M representerar en kamp mellan den moderna mansrollen 
(Bond) och den traditionella (M). Låt oss säga att den traditionella mansrollen genom M 
representerar den hårda sidan av manlighetsmyten som framställs i Café. Att M fått rollen 
som Bonds chef och därmed är den som till stor del bestämmer över Bond kan ses som att 
den traditionella mansrollen är styrande över den moderna. I de analyserade artiklarna 
upptäckte jag hur textförfattarna var noga med att etablera en hård sida hos mannen så 
tidigt som möjligt i artiklarna, som för att så tidigt som möjligt fastställa att den traditionella 
myten fortfarande är viktig för mansrollen.  
  
Bonds sätt att trotsa och inte slaviskt följa sin chefs direktiv kan man jämföra med de försök 
som gjorts för att införa nya tecken i manlighetsmyten. Till viss del tillåts Bond att göra på 
sitt eget sätt – mjukare sidor införs i manlighetsmyten. Dock är M fortfarande den som avgör 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vilket svängrum han får – hårda sidor bevaras. Det misslyckade mordförsöket på M kan ses 
som de manliga befrielserörelsernas misslyckade försök till att helt och hållet frigöra mannen 
från den traditionella, hårda, mansrollen. Det går att förändra och tillföra nya tecken till 
mansrollen men det går inte att helt och hållet utplåna den traditionella. 
 
För att kunna fungera som en helhet måste M och Bond kunna samarbeta. Tidigare klarade 
sig M utan Bond men när han väl fått in honom i sitt liv inser han att han faktiskt är 
beroende av honom. Detta skulle kunna illustrera hur manligheten kommit att bli mer 
bipolär genom åren – den samtida mansmyten behöver både de traditionella egenskaperna 
och de moderna för att kunna existera. M och Bond har blivit beroende av varandra, 
hierarkin är inte längre lika tydlig. 
 
Vikten av bipolariteten inom mannen kan även förklaras med hjälp av Laqueur. Enligt honom 
skapades manlighet genom att sättas i relation till kvinnlighet. Om manligheten närmar sig 
kvinnligheten alltför mycket borde den därför inte längre kunna existera. Genom 
bipolariserandet räddas alltså manligheten och könsrollerna består. Det är även 
bipolariseringen mellan män och kvinnor som gör det möjligt för en tidning som Café att 
överhuvudtaget kunna existera. Man skulle därför rätt hårddraget kunna påstå att Café 
grundar sin affärsidé på Laqueurs teori om könsrollernas uppkomst.  
 

Med hjälp av Amussens resonemang om begreppet oberoende i förhållande till 
manlighetsbegreppet har jag kunnat dra ännu en viktig slutsats av analysen.  Av analysen att 
döma stämmer Amussens resonemang bra in på det manlighetsideal som Café väljer att 
porträttera. Jag har dock funnit att det är det mest paradoxala med manlighetsmyten – 
begreppet oberoende är ett krav för mannen och är därför något som håller fast honom i 
hans kulturella bojor.  ”Den riktige mannen” måste hela tiden bevisa sig vara fri och 
oberoende och är därmed allt annat än just oberoende – han är tvärtom beroende av att 
ständigt kunna uppfylla det manlighetsideal som jag uppfattar passar perfekt in i ett 
konsumtions‐ och individfokuserat samhälle. Dessutom hävdar Amussen att den oberoende 
mannen genomsyrar alla samhällsklasser vilket gör mansrollen än mer snäv och komplicerad.  
 
Man kan säga att jag i min undersökning uppmärksammade tre olika hegemonier (3) eller 
hjältar om så önskas –  macho‐mannen, den sofistikerade krigaren och materialisten. Man 
kan alltså därmed säga att mannen i Café gått ifrån machoidealet mer och mer ju senare i 
tiden artiklarna är författade. Dock anser jag inte att den mansroll som Ida Therén valde att 
kalla Mr. Alright har tillåtits träda fram. Jag fann nämligen en gemensam hegemoni (3) och 
hjältebild som förde de tre samman och som snarare ställer höga krav på mannen än befriar 
honom från dem, nämligen individualisten. Samtliga män i artiklarna porträtterades som 
individualistiska hjältar som trotsat sig genom motgångar och tillslut nått toppen. Denna 
mansroll passar in i de flesta västerländska samhällen där individualism och karriärklättrande 
präglar kulturen. Med semiotiken och framförallt Barthes till hjälp har jag därmed lyckats 
urskilja bakomliggande kultur och ideologier till den samtida manlighetsmyten.  
 
Tack vare att jag tagit del av Sabina Burströms uppsats uppmärksammade jag, trots att det 
inte hörde till uppsatsens syfte, hur kvinnan i texterna porträtterades. Kvinnan befann sig 
ständigt i periferin. Hon var birollen som endast nämndes för att påvisa männens 
heterosexualitet. 



 41 

Referenslista 

Tryckta källor 
Ambjörnsson, Ronny, Mansmyter. 1 uppl. Södertälje: Fingraf, 1990  
 
Amussen. D. Susan  Manligheten och det sociala systemet under den tidigmoderna  perioden 
(Artikel ur samlingen Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv) 1 uppl. Uppsala: Ord & 
Form AB, 1999   
 
Armstrong, Karen, Myternas Historia. 2 uppl. Falun: ScandBook AB, 2006 
 
Barthes, Roland Mytologier. 2 uppl.  Halmstad: Bulls Graphics AB, 2007 
 
Conell, R.W Maskuliniteter. 2 uppl. Göteborg: Daidalos AB, 2008,   
 
Fiske, John, Kommunikationsteorier, 2 uppl. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 2004 
 
Hill, Helena Befria Mannen (Artikel ur Manlighetens många ansikten) 1 uppl. Lund: Wallin & 
Dalholm AB, 2003  
 
Laqueur, Thomas, Om könens uppkomst. 6 uppl. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion AB, 1994 
 
Nilsson, Maria & Fagerström, Linda, Genus, medier och masskultur. 1 uppl. Kristianstad: 
Kristianstads Boktryckeri AB, 2008 
 

Tidskrifter 
Liljedahl, Ola, Skotten i Spanien; Magazine Café; nr 4, 2000: 79‐86 
 
von Sydow, Claes, Hans namn är Connery; Magazine Café; nr 2, 1990: 61‐65 
 
Wiberg, Allan Henrik Lundquist Världens Lyckligaste Man; Magazine Café; nr 4, 2010: 54‐62 
 
 

Elektroniska tidskrifter 
   
Bolick, Kate All the Single Ladies, The Atlantic, 2011: 
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/11/all‐the‐single‐ladies/8654/ (2011‐
11‐27)  
 
Roslin, Hanna, The End of Men,The Atlantic, 2010: 
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/07/the‐end‐of‐men/8135/# (2011‐11‐
27) 
 



 42 

Therén, Ida, Döda Mr Big‐myten Dagens ETC, 2011 :http://dagens.etc.se/kronika/doda‐mr‐
big‐myten (2011‐11‐27) 


