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Playboy is a magazine that, for more than a half century, has been mostly 

known to the wider audience for its stylized pictures of naked women. What 

a lot of people do not know is that the magazine, with its editor in chief 

Hugh Hefner in the lead, has been frontrunners in human rights. Playboy has 

been fighting protecting the right of freedom of speech, fighting for equal 

rights for all people during the civil rights movement and supported the 

feminist movement by funding precedent cases on abortion rights. 

 

According to a series of text analyses by Beggan & Allison (2000, 2002b) 

Playboy’s editorial direction contradicted conventional definitions of 

masculinity. Also, the magazine portrayed its Playmates with complex 

identities that, in many cases, contained a number of traditionally masculine 

abilities. 

 

In this thesis we have done a critical discourse analysis of the Playboy 

interview and how the gender of its subject is portrayed by the magazine. 

Also, we have studied how seriously Playboy takes the journalistic mission 

in educating its audience, criticizing the power, and let a diversity of 

opinions be heard in the interview. 

 

We found that, even though it’s easy to repudiate Playboy as a magazine for 

unsophisticated men that prefer objectified naked women, the Playboy 

interview presented a number of different people in different ages and of 

different gender that in many ways contradicted the traditional ways you 

tend to see the gender portrayed in interviews. The female subjects tends to 

be portrayed in ways that you normally se male subjects are portrayed, and 

the male ones tended to be given a complex identity that included both 

traditionally male and female abilities. We also found that Playboy takes the 

journalistic mission seriously, letting a diversity of opinions be heard even 

though they contradict what the magazine stands for. 
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1. Inledning 

1.1. Playboy  

Playboy är en amerikansk herrtidning som grundades år 1953. Enligt Magazine 

Publishers of America (The Association of Magazine Media, 2011) så hade 

Playboy 2010 cirka 1,5 miljoner prenumeranter och sålde samma år cirka 1,5 

miljoner lösnummer. Det ger Playboy fler läsare än bland annat Vouge, Rolling 

Stone och Vanity Fair. Tidningen är förmodligen mest känd för sina bilder på 

lätt- eller avklädda kvinnor, sin excentriska grundare Hugh Hefner, samt dess 

kaninlogotyp som blivit ett varumärke nästan lika känt som Nikes ”swoosch” 

och McDonalds gula bågar. Vad som hamnat i skymundan bakom nakna bröst 

och putande rumpor är att Hugh Hefner och Playboy Magazine på 60-talet var 

en förkämpe för tryckfriheten och stred i domstol över rätten att få skriva och 

trycka vad som helst. (Hugh Hefner: Playboy, activist, rebel, 2009)  

 

Under McCarthy-eran, då den republikanska politikern och senatorn Joseph 

McCarthy ledde kampanjer som anklagade individer för att ha kommunistiska 

sympatier, hade Playboy flera svartlistade skribenter i sin redaktion, vilka inte 

kunde få journalistiska jobb någon annanstans. Hugh Hefner och Playboy var 

även några av de stora vita spelarna i den amerikanska medborgarrättsrörelsen 

och publicerade provocerande intervjuer med bland annat Martin Luther King 

och Malcolm X. Den reporter som skrev de intervjuerna hette Alex Haley och 

är mest känd för att senare ha skrivit Malcolm Xs självbiografi, ett verk som 

även har haft stor betydelse för de svartas frigörelse och jakt efter sin identitet. 

(Hugh Hefner: Playboy, activist, rebel, 2009) 

 

Playboy är uttalat liberala, (i ett land, och en värld, vars stora medier tenderar 

att vara ägda av konservativa makter) och verkar sedan sin start haft fingret på 

pulsen av vad som är modernt just nu och vad som kommer att bli det i 

framtiden. De har tagit ställning för mänskliga rättigheter och tryckfrihet, och 

de har haft skribenter som Alex Haley, P.G. Woodhouse, Isaac B Singer, Jack 

Kerouac, Margaret Atwood, Roald Dahl, Joseph Heller, Gabriel Garcia 

Marquez, för att nämna några. De har även gjort längre intervjuer med de 

människor som definierat den andra halvan av 1900-talet, från Bob Dylan, till 

Fidel Castro. Denna intervjuserie heter ”The Playboy Interview”. I popkulturell 

mening finns det få tidningar som är lika ansedda att vara subjekt för en 

intervju i, det är i princip bara Esquire, Vanity Fair och Time som kan 

konkurrera där. Är man subjektet för The Playboy Interview så är man en 

storspelare i den tid man lever i.  
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1.1.1. Playboys Sociala Ansvar 
När det amerikanska postverket i vissa stater vägrade dela ut Playboy till dess 

prenumeranter, på grund av sitt delvis explicita innehåll, tvingades Hugh 

Hefner att strida för rätten att få publicera och distribuera sin tidning. Han 

menade att postverkets inställning stred mot det första tillägget i den 

amerikanska grundlagen som garanterar dess medborgare yttrande- och 

tryckfrihet. Efter att ha vunnit fallet sa han ”Min tidning ska redigeras i 

Chicago, inte i Washington” och syftade på att statliga myndigheter inte ska ha 

möjlighet att påverka innehållet i hans tidning bara för att det strider mot deras 

moraler och principer. (Hugh Hefner: Playboy, activist, rebel, 2009) 

 

Efter att han upplevt att det fanns brister i yttrande- och tryckfrihetslagarna i 

USA samt att det fanns sexuella lagar som var förtryckande mot både 

minoriteter och kvinnor, grundade Hefner The Playboy Foundation, en stiftelse 

vars mål är att stödja människor som har gjort något för att förbättra landet 

inom de områdena och/eller själva hamnat i problem på grund av den rådande 

lagstiftningen. Enligt dess hemsida är stiftelsens verksamhet: 

 

“Playboy Foundation: Supports groups that promote, or test the limits of, First 

Amendment freedom of speech rights, particularly with regard to human 

sexuality. Funds projects that promote taxpayer-funded abortion-on-demand, 

racial preferences, radical feminist and homosexual agendas, and special rights 

for people with HIV/AIDS.” 

(Playboy enterprise, 2006) 

 

Sedan stiftelsen grundades har den donerat miljontals kronor till att bland annat 

betala rättegångskostnader för misstänkta sexuella brottslingar i prejudicerande 

rättegångar. De rättegångar som stiftelsen har betalat kostnaderna för har haft 

stort inflytande för att till exempel legalisera analsex samt att göra 

preventivmedel och aborter mer tillgänglig för kvinnor (Hugh Hefner: Playboy, 

activist, rebel, 2009). Dessutom har stiftelsen donerat stora summor till 

American Civil Liberties Union (ACLU) för deras arbete för kvinnors 

rättigheter och även bekostat daghemsverksamhet för att underlätta 

ensamståendes mödrars möjligheter för en yrkeskarriär (Pitzulo, 2008). 

 

På 60-talet startade Playboy ett antal så kallade Playboy-klubbar, vilket var 

herrklubbar med lättklädd kvinnlig personal iklädda kaninöron och puffiga 

svansar. Klubbarna var mycket populära och blev en franchise. När Hugh 

Hefner fick höra att ett antal klubbar, som inte var ägda av honom, vägrade att 

släppa in svarta (något som var relativt vanligt under 60-talet), köpte han upp 

alla klubbar och ändrade reglerna för att se till att alla människor var välkomna 

dit, oberoende etnicitet. (Hugh Hefner: Playboy, activist, rebel 2009) 
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1.1.2. Playboy och Feminism 
”Though we are opposed to the destructive radicalism and the antisexuality 

of militant feminism, our position on women’s rights is as consistently 

liberal as our position on all human rights. We’ve been crusading for a long 

time for universal availability of contraceptives and birth control 

information, as well as for the repeal of restrictive birth control laws.  

Likewise, we reject the Victorian double standard. We are also opposed to 

the traditional stereotype that relegates women to domestic drudgery. We 

believe that any woman who wants to shun the homemaker’s role for a 

career, or who wants to combine both, should have the opportunity to 

implement that decision. We believe women ought to be given equal pay for 

work of equal value. We believe that many distinctions, apart from the 

purely physical, do and should exist. This leads us to conclude that there 

should be distinct social roles for men and women.”  

(Forum editorial response, Playboy, April 1970: 60) 

1.1.3. The Playboy Interview 
I september 1962 publicerades den första Playboy intervjun. Subjektet för den 

var Miles Davies och intervjuns utformning har i princip sett likadan ut sedan 

dess; Subjektets namn som rubrik och en underrubrik under den, följt av en 

biografi om personen som är cirka en halv sida lång. Biografin är skriven av 

redaktionen och är en slags motivering till varför personen är intressant att läsa 

om. Det sista stycket i biografin är reporterns kommentarer om hur han eller 

hon tyckte att mötet med personen var. Det är den enda reportertext som 

intervjun innehåller, då själva intervjun är i fråga-svar form. Under biografin 

finns tre lika stora bilder, sida vid sida, tagna vid samma tillfälle, föreställande 

subjektet i olika poser. Exempelvis föreställde den första intervjuns bilder 

Miles Davis medan han gör ”De tre aporna” (det vill säga håller för munnen på 

ena, håller för öronen på andra och täcker ögonen på tredje bilden). 

 

Intervjun består sedan av frågor ställda av PLAYBOY som besvaras av 

EFTERNAMN och kan liknas vid ett samtal mellan två individer. Reporterns 

frågor är ofta lika långa som subjektets svar och innehåller ofta både 

bakgrundskunskap som läsaren kan tänkas behöva och reporterns egna åsikter. 

Hela intervjun är runt tio sidor lång. Ofta är intervjun uppdelad i två delar, 

vilket innebär att man efter ungefär halva intervjun är tvungen att bläddra fram 

100 sidor för att hitta den andra delen. 

 

Även om intervjun ser ut som ett utskrivet samtal, och det dessutom är olika 

människor som skrivit biografin, tagit bilderna och gjort själva intervjun antar 

vi författare till denna uppsats att den text som möter läsaren är redaktionellt 

bearbetad. Eftersom intervjun består av timtals samtal mellan reportern och 

subjektet kan självklart inte allt som sagts komma med i tidningen. Att 

subjektet säger en viss sak i texten är alltså alltid ett aktivt val från Playboys 

redaktion, som i och med publicering, låter subjektet säga det. 
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1.2. Disposition 

Denna undersöknings första kapitel beskriver bakgrundsinformation som vi 

anser nödvändig för att ge läsare en förförståelse vad Playboy är och vad de vill 

förmedla. I det andra kapitlet beskrivs vår metod och det material som legat till 

grund för undersökningen. Därefter i det tredje kapitlet beskrivs tidigare 

forskning som gjorts på området samt de teorier vi valt att koppla till 

undersökningen. I det fjärde kapitlet beskrivs vårt resultat och i det femte 

kapitlet har vi använt för att beskriva vår slutsats och diskussion. I det sjätte 

kapitlet återfinns vår referenslista. 

1.3. Syfte  

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur rådande genus- och 

maktförhållanden ser ut i tidningen Playboys intervjudel The Playboy 

Interview. Detta då intervjudelen skiljer sig i form och inriktning från 

resterande delen av tidningen. Samt att intervjudelen genom historien varit ett 

forum för yttrandefrihet och där subjekten varit bidragande orsaker i 

utvecklandet av det samhälle vi idag lever i. Vi vill därför undersöka hur 

manliga och kvinnliga personer presenteras i en tidning som i mångas ögon är 

att betrakta som pornografisk och i vissa fall kvinnoförnedrande.  

1.4 Frågeställningar 

 Vilka skillnader eller likheter finns det i framställningen av män respektive 

kvinnor i The Playboy Interview vad gäller frågor, ordval, teman och 

framställning? 

 Hur väl förhåller sig Playboy till det journalistiska uppdraget i The Playboy 

Interview? 
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2. Metod   

2.1. Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod kan beskrivas som ett paraplybegrepp för att sammanfatta 

olika forskningstraditioner och metodansatser. Det som dock är gemensamt för 

kvalitativa metoder är det förenklade syftet att förstå det som analyserats. Inom 

den kvalitativa forskningen ges utrymme för ett tolkande arbetssätt där man 

intresserar sig för att gå på djupet med sitt undersökningsmaterial. (Fejes & 

Thornberg, 2009:19)  

2.2. Textanalys 

En textanalys är ett generellt begrepp för att beskriva metoder som syftar till att 

med texter som utgångspunkt förstå hur exempelvis frågor och 

samhällsfenomen framställs. Textanalysen grundar sig det grekiska begreppet 

hermeneutik som förenklat handlar just om att läsa, förstå och skapa mening ur 

texter. (Fejes & Thornberg, 2009) 

2.3. Diskurs 

Begreppet diskurs är enligt Ekström & Larsson (2010) inget entydigt begrepp 

utan rymmer flera betydelser. Av den anledningen har vi definierat begreppet 

på följande sätt. Diskurser kan förklaras som en samling institutionaliserade 

ramar och uttalanden som styr individerna i syfte att förstå världen. Diskursen 

är alltså ett sorts språkligt regelverk för hur individer skall handla och tänka. 

(Mills, 2002). Mats Börjesson (2003:21) beskriver vidare ”Att studera 

diskurser och sociala konstruktioner innebär […] att fundera över det som 

sägs, hur det sägs och hur det annars skulle ha kunnat sägas. Diskurser är 

talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad som är socialt och 

kulturellt accepterat som sant, trovärdigt, förnuftigt, gott, med mera.”  

 

I vårt arbete med att analysera The Playboy Interview har vi fokuserat på 

genus- och maktdiskurs samt journalistikens institutionaliserade ramar i 

Playboy, som är en gemensam diskurs med regler för hur samtal/intervju skall 

gå till samt vad den skall handla om. Detta för att undersöka om och hur de 

diskursiva praktikerna producerar och reproducerar sociala och kulturella 

praktiker i intervjuerna. Vi anser att den kritiska diskursanalysen har varit 

applicerbar på vårt material då vi har undersökt hur genus och makt är 

konstruerat i artiklarna och hur väl tidningen uppfyller det journalistiska 

uppdraget.  
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2.4. Kritisk diskursanalys 

”Det centrala målet med den kritiska diskursanalysen är att kartlägga 

förbindelserna mellan språkbruk och social praktik.” (Winther, Jörgensen & 

Philips, 2000:76)  

 

En diskursanalys är ett verktyg som används för att förstå hur 

samhällsstrukturer formas och reproduceras genom texter. Genom att 

dekonstruera texten kan man se och förstå sambandet mellan texten och de 

samhällskontexter som den är skriven i (Berglez, 2010). Enligt Winther et. al. 

(2000:7) är en diskursanalys ett sätt att förstå hur språket påverkar hur vi agerar 

inom olika social domäner.  

 

I vårt arbete med att analysera The Playboy Interview har vi använt en 

diskursanalys då anser vi att en diskursanalys är det bästa sättet för att besvara 

vår frågeställning på. Framförallt Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, 

då den strävar efter att visa hur maktrelationer och sociokulturella processer 

produceras och reproduceras i tid och rum. Alltså hur har den inre kontexten 

som är Playboy påverkats av den yttre kontexten som utgörs av ett polariserat 

samhälle med bara två olika partier, ett konservativt/liberalt samhälle med 

pressfrihet men som idkar självcensur på grund av att reklamköpare inte vill att 

deras produkter ska förknippas med något dåligt, ett samhälle där sex är tabu 

men våld är acceptabelt, ett samhälle där män fortfarande är män och kvinnor 

ofta står hemma vid spisen etcetera. 

 

Faircloughs (1995) kritiska diskursanalys kan beskrivas som ett ramverk där 

man med utgångspunkt från en kommunikativ händelse (i vårt fall texterna som 

utgör The Playboy Interview) analyserar texten, de diskursiva praktikerna och 

de sociokulturella praktikerna. Alltså (1) de språkliga och grammatiska 

strukturerna i texten analyseras. Vilka ord och meningsuppbyggnader har 

använts och vilka används inte. (2) Relationen mellan texten och de 

sociokulturella praktikerna analyseras. På vilket sätt har de sociokulturella 

praktikerna format den diskurs ur vilken texten är skriven? (3) De 

sociokulturella praktikerna analyseras för att få reda på hur sambandet mellan 

texten och den diskursiva praktiken producerar och reproducerar sociala och 

kulturella praktiker.    

2.5. Val av material och urval 

Det material som ligger till grund för denna studie utgörs av åtta intervjuer i 

tidningen Playboy. I varje nummer återfinns en intervju kallad The Playboy 

Interview och det är denna intervjuserie vi har undersökt. Vi har undersökt fyra 

intervjuer med män och fyra intervjuer med kvinnor. De intervjuer vi har valt 

har vi också tematiserat utifrån följande teman: Maskulinitet/femininitet, 
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Framgång, Vändpunkter och Det journalistiska uppdraget. Då kvinnliga 

intervjupersoner är underrepresenterade i tidningen har vi gjort ett urval som 

innebär att vi valt de fyra senaste kvinnorna som varit subjekt för The Playboy 

Interview (i skrivande stund) och därefter valt fyra män vars karriär och medial 

framställning kan liknas vid kvinnornas. Alltså har vi valt ett kvinnligt subjekt 

som gjort karriär inom en politisk sfär (Helen Thomas) så har vi också valt en 

man som rör sig inom samma gebit (Barney Frank). Skulle vårt urval ha skett 

slumpvis skulle ett större antal intervjuer krävas för att kunna besvara 

frågeställningarna, detta då intervjuerna med största sannolikhet då hade kretsat 

kring ett allt för brett område. Men genom att göra ett urval som innebär att 

undersökningsmaterialet, i viss utsträckning, blir likvärdigt anser vi att åtta 

intervjuer är ett tillräckligt stort material för att kunna skönja vissa tendenser i 

sättet att skriva, beskriva och därför också kunna besvara våra frågeställningar.  

 

Eftersom detta är en studie som utgår från rådande förhållande valde vi att inte 

göra några historiska jämförelser och därför begränsat tidsspannet till de 

senaste åren. Anledningen till att vi valde just The Playboy Interview beror på 

att den är ständigt återkommande i tidningen samt att subjektet för The Playboy 

Interview allt som ofta spelar en viktig roll i det samhälle och gebit de är aktiva 

i. Vi valde att endast fokusera på den text som är The Playboy Interview, vi 

valde således att förbise all annan information så som bilder, författare, 

eventuella faktarutor etcetera. Detta gjorde vi för att undersökningsmaterialet 

inte skulle bli för stort och för att övrig information inte var relevant för våra 

frågeställningar.    

2.6. Undersökningens genomförande 

För att kunna besvara vår frågeställning så valde vi att tematisera resultatet 

utefter Maskulinitet/Femininitet, framgång, vändpunkter och Det journalistiska 

uppdraget. I varje porträtt valde vi också att bifoga en beskrivning av subjektet 

där vi presenterar individen samt beskriver de meriter som gjort individen till 

ett subjekt för The Playboy Interview. Vi anser detta vara nödvändigt för att ge 

läsaren en förståelse för vem subjektet är och vilken roll han eller hon spelat i 

det amerikanska samhället. Delen Maskulinitet/Femininitet är kopplad till det 

teoriavsnitt med samma namn (detta är genomgående för alla teman i resultatet 

då de är kopplade till teorin med samma namn). Där letar vi efter likheter och 

skillnader i karakteristiskt maskulina och feminina beskrivningar av subjekten.  

I segmentet framgång letar vi efter beskrivningar av framgång som i likhet med 

maskulinitet/femininitet kan kopplas till en genusdiskurs. Även segmentet 

vändpunkter står i direkt korrelation till karakteristiska genusbeskrivningar. I 

avsnittet Det journalistiska uppdraget har vi letat efter meningsbärande 

segment som kan kopplas till den maktteori för hur det journalistiska uppdraget 

skall upprätthållas. I den avslutande diskussionen har vi i anslutning till ett 
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beskrivande av vårt resultat också diskuterat hur tidningen förhåller sig till vår 

maktteori ur en bredare samhällelig kontext.  

2.7. Metodkritik  

Faircloughs kritiska diskursanalys är enligt Winther Jörgensen & Philips 

(2000) den mest sofistikerad modellen för förhållandet mellan språkbruk och 

samhälleliga praktiker men det finns också vissa problem med metoden. 

Problematiken ligger bland annat i att gränsen mellan diskursanalysen och 

analysen av den sociala praktiken inte görs tydlig. Då syftet med den kritiska 

diskursanalysen är att synliggöra diskurser kan man också betrakta vårt arbete 

som en reproduktion av diskurser. Detta då vi som forskare också är en del av 

de diskurser och maktstrukturer vi undersöker och förhåller oss kritiska till. 

Vidare så belyser vi också det faktum att det är oundvikligt att andra individer 

med andra kulturella referensramar mycket väl kan kritisera vårt val av teorier. 

Vi är också medvetna om att valet av intervjupersoner är något som kan ha stor 

inverkan på resultatet. Skulle ett annat urval ha skett så är det möjligt att vi 

hade nått en annan slutsats. Det bör också påpekas att andra metoder mycket 

väl skulle kunna användas för att analysera materialet men vi anser dock att 

den kritiska diskursanalysen är den bästa metoden att använda sig av då vi vill 

försöka åskådligöra hur maktrelationer och sociokulturella praktiker 

produceras och reproduceras i tidningen. 
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3. Tidigare forskning & Teori  

3.1. Tidigare forskning 

Författarna James K. Beggan och Scott T. Allison har skrivit ett antal 

forskningsartiklar om Playboy och dess läsare, om vilka meddelanden 

tidningen sänder och hur publiken uppfattar dem. I An Analysis of Stereotype 

Refutation in Playboy by an Editorial Voice: The Advisor Hyothesis (Beggan, 

Gagné & Alison, 2000) undersöker författarna hur tidningen förhåller sig till 

genusstereotyper i tidningens sex- och samlevnadsfrågespalt som kallas The 

Advisor. The Advisor är ett stående inslag i Playboy som går ut på att tidningen 

svarar på läsarnas frågor om hur man ska förhålla sig till, främst, det andra 

könet, men även homo- och bifrågor har behandlats över åren. Forskarna har 

analyserat frågespalten i alla nummer av Playboy år 1960-1997 ur ett 

genusperspektiv och letat efter genusstereotyper som manifesterat sig i 

tidningens svar på läsarnas frågor. 

 

Beggans et al, (2000) slutsatser var att tidningen i sina svar förhöll sig öppen 

till alla människors olikheter, såväl män som kvinnor, som olika etniciteter 

eller sexuella läggningar och ”breddade definitionen av maskulinitet”. Varje 

fråga besvarades på ett balanserat sätt utan att förutsätta att världen är svart och 

vit. Ofta följde även läsare upp tidigare nummers ställda frågor och bidrog med 

sina råd till diskussionen. Det har också varit relativt vanligt att kvinnliga 

läsare både skrivit in och ställt frågor och att de har hjälpt till att besvara 

tidigare nummers frågor. ”Our analysis indicates that the opinions expressed 

by the Advisor tended toward tolerence, promoted equality between the sexes, 

and helped break down, rather than reaffirm stereotypes”(Beggan, et al, 

2000:16). 

 

I ”What Stort of Man Reads Playboy?” - The Self-Reported Influence of 

Playboy on the Construction of Masculinity (Beggan & Alison, 2002a) gör 

forskarna en kvalitativ intervjustudie med 22 manliga Playboyläsare i olika 

åldrar om deras förhållande till tidningen och hur den har format dem som 

människor och sexuella individer. Författarna fann bland annat att Playboy för 

många av dess läsare utgör både en slags milstolpe och fast punkt i deras 

förvandling från pojkar till män. Både sexuellt med sina bilder av nakna 

kvinnor och kulturellt med sitt litterära, politiska och popkulturella innehåll. 

Beggan & Alison (2002a) fann även att tidningen har en funktion som 

generationsförenare då pojkar ofta ärver sin pappas gamla tidningar och/eller 

att pappan läser sonens nya. Tidningen öppnar då för diskussioner mellan fäder 

och söner om relationer, sex och andra ämnen som hör till vuxenvärlden.  
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Författarna till The Playboy Playmate paradox: The case against the 

objectification of women Beggan och Alison (2002b) gjorde även en 

innehållsanalys av samtliga texter tillhörande bilderna av utvikningstjejerna 

(Playmates) i samtliga Playboy-tidningar fram till 2002. Vad de fann var att i 

texten som tillhörde bilderna gavs en bild av tjejerna som inte var 

objektifierande, snarare tvärtom: ”Playboy provided Playmates with complex 

identities that, in many cases, contained a number of traditionally masculine 

abilities (e.g., kickboxing, karate), occupations (e.g., police officer, truck 

salesperson), and goals (e.g., ambitios careers in business and elswere, post-

graduate training in law).”  (Beggan & Alison, 2002b:145). 

 

I en annan studie undersöker Beggan och Alison (2001) även vad det fanns för 

någon kravbild på mannen och hans egenskaper genom att undersöka samtliga 

texter tillhörande utvikningstjejens bilder år 1954-1999. De letade efter partier 

där kvinnan uttryckte önskemål om hur hon vill att en man ska vara. Vad de 

fann var att kvinnorna önskade att män besatt fler klassiskt kvinnliga 

egenskaper som, till exempel omhändertagande och godhet snarare än fysiska 

egenskaper som exempelvis styrka. ”We suggest that the real message of 

Playboy magazine has been to codify an identity for men, based, in part, on the 

adoption of traditionally feminine attributes. Reading the magazine on a 

regular basis is a means of reinforcing that codified and collective identity.”  

(Beggan & Alison, 2001:30) 

 

Beggan och Alison (2002b:191) uttrycker i en av sina rapporter bristerna med 

tidigare forskning om tidningen Playboy, då de menar att alldeles för stor vikt 

har lagts vid tidningens avklädda bilder: ”There are thousands of pages 

containing millions of words of text that have been ignored by academics.”   

3.2. Maskulinitet och Femininitet  

Begreppet hegemoni myntades av Antonio Gramscis då han analyserade 

klassrelationer. Det refererar till den kulturella dynamik som gör att vissa 

grupper i samhället gynnas mer än andra och har möjlighet att hävda, behålla 

och reproducera sin maktposition (Connell, 2008). 

  

Connell (2008:101) skriver ”Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den 

konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade 

svaret på frågan om patriarkatets legitimitet. På så sätt garanteras (eller 

förmodas gör det) mäns dominanta position och kvinnors underordnande.” 

Connell anser att Hegemonisk maskulinitet inte är en låst karaktärstyp som 

alltid är på samma sätt utan snarare att maskuliniteten upprätthåller den 

hegemoniska positionen genom ett mönster av genusrelationer. 
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”Hegemoni är att hänföra till kulturell dominans i samhället som helhet. Inom 

detta kulturella ramverk finns det särskilda genusrelationer byggda på 

dominans och underordning mellan olika grupper av män.” (Connell, 

2008:102) Dominanta män är enligt Connell någon som besitter klassiskt 

maskulina egenskaper såsom exempelvis makt och fysisk styrka och helt 

saknar klassiskt feminina egenskaper såsom omtänksamhet och rädsla. Då den 

hegemoniska rollen inte är en fast roll kan till exempel en arbetslös 

halvalkoholiserad skogshuggare hamna högre på mäns genushierarki än en 

FBI-chef som klär sig i kvinnokläder. Även om FBI-chefen har mer makt så 

besitter han feminina egenskaper som minimerar hans maskulinitet.  

 

Anja Hirdman har skrivit en avhandling från 2002 vid namn Tilltalande bilder 

som handlar om hur genus har framställts och förändrats i herrtidningen Fib 

aktuellt samt Veckorevyn år 1975-1995. Hirdman (2002) skriver om hur 

männen framställs i Fib aktuellt och hur de manliga läsarna förhåller sig till 

den tidningens framställning av det maskulina: ”Den förhärskande 

föreställningen om maskulinitet i Fib aktuellt är betoningen på individualitet, 

ett autonomt själv som inte är beroende av någon eller något.” (Hirdman, 

2002:273)  

 

Hirdman (2002) menar att mannen i herrtidningen framställs som oberoende 

alla andra och inte underställd någon annans vilja. Vidare menar hon att detta 

inte är något som männen i tidningen har fått till skänks, utan något som han 

har varit tvungen att kämpa för. Mannen har varit tvungen att bevisa och erövra 

sin status. Mannens relation till andra män upprätthålls och skapas genom 

tävlan och då individualitet är det som mannen eftersträvar, är det 

gemensamma för de individuella männen, att de är just män: ”Samtidigt som 

den gemensamma basen för maskulinitet således är individualitet, är 

maskulinitet den enande erfarenhet som överbryggar alla individuella 

skillnader mellan män.” (Hirdman, 2002:274).  

 

För att konkretisera det så menar Hirdman att kvinnor i Veckorevyn hjälper 

andra kvinnor att genomföra det de själva gjort, medan män visar att om jag 

kunde genomföra just min bedrift så kan du genomföra din. ”I Fib aktuellt 

konstrueras och bekräftas en värld av manliga bragder där banden mellan 

män är det centrala.” (Hirdman: 2002:274). Det är dock inte bara genom 

kampen utan genom även distansering som Fib aktuellt porträtterar 

maskulinitet. Hirdman (2002) skriver om att vad män verkligen känner är 

underordnat, det är vad de gör som är det väsentliga. Därför tas fokus från 

deras egentliga person och riktas mot den ”roll” som de har spelat i historien. 

”Denna distans gör det möjligt att undvika en personlig känslosamhet, till 

förmån för en mer kollektiv 'förälskelse' i det man skapar tillsammans” 

(Hirdman, 2002:274). 
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Hirdman (2002) finner även likheter i herrtidningens bilder, då mannens blick 

sällan möter kameran, utan istället fokuserar på vad han gör, vare sig det han 

gör är av sexuell natur eller annan. När män ska betrakta män i Fib aktuellt 

skriver Hirdman att ”det är som att betraktandet av män måste motiveras, 

blicken ska inte dröja vid deras ansikte och kropp, utan riktas mot deras 

handlande” (Hirdman, 2002:255). 

 

Gunilla Jarlbro (2006) skriver om hur kvinnor med makt i större utbredning än 

män tenderar att bli porträtterade i den privata sfären, att fokus tas från deras 

karriärer och göranden och flyttas till deras person. ”Kvinnor omtalas oftare i 

egenskap av sina yttre attribut eller i egenskap av någons mor eller maka”. 

När en kvinnlig politiker intervjuas får hon ofta frågor om hur hon ska lyckas 

hantera sitt jobb, hemarbete och eventuella barn medan när en manlig 

intervjuas så får han behålla sin offentliga roll och får frågor rörande hans 

profession. Dessutom menar Jarlbro (2006) att framgång och titlar är en manlig 

norm, vilket gör att när kvinnor omskrivs i sin yrkesroll fokuseras det på att 

hon är just kvinna. En kvinna som är politiker blir en kvinnlig politiker i 

medierna, medan en man bara benämns som politiker.  

 

I boken Feminist media studies (1994) beskriver författaren Lisbet van Zoonen 

hur kvinnor framställs i media och hon menar att kvinnor som uppträder inom 

media tenderar att vara unga och vedertaget vackra. Det är också vanligt 

förekommande att kvinnor definieras utefter deras relationer till män, vare sig 

det rör sig om deras man, far, barn, chef och så vidare. Kvinnor porträtteras 

också förhållandevis ofta som passiva, villrådiga, undergivna och beroende. 

  

van Zoonen (1994) skriver även om den feministiska kritik som riktats mot 

mediebranschen och deras porträttering av kvinnor. Enligt den kritiken så har 

branschen skapat en bild av kvinnor som oftast ikläder sig en roll där hon är (1) 

Fru, mor och en hushållerska för män, (2) ett sexobjekt som används för att 

sälja produkter till män, (3) en person som försöker att vara vacker inför män.   

3.3. Framgång 

Jonita Siivonen (2007) har skrivit Personporträttet som tidningsgenre som är 

en doktorsavhandling om personporträtt, med fokus på innehållsliga teman, 

berättarkonventioner och kön. I en närläsningsstudie av 107 personporträtt ur 

Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet har hon bland annat upptäckt mönster i 

hur mäns, respektive kvinnors framgångar beskrivs av journalister. Siivonen 

menar att i personporträttsgenren är mannens yrkesframgång väntad och hans 

roll i familjen är som försörjare. Mannen är framgångsrik på jobbet och familj 

och barn är inte en självklarhet, utan en bonus: ”en guldkant på tillvaron som 

är ägnad arbetet” (Siivonen, 2007:385). 
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Att mannen i intervjun säger att ”familjen betyder mycket för honom” är 

vanligt, medan motsatsen knappt existerar då det ingår i kvinnans 

personbeskrivning att ta hand om familjen. Den framgångsrika kvinnan 

beskrivs däremot ofta hyllande då kvinnlig yrkesframgång är exceptionell. Hon 

väntas ta ansvar i hemmet och om hon även har en karriär så är det 

exceptionellt, medan mannen är väntad att ha en karriär och om han även tar 

ansvar i hemmet så är det exceptionellt. ”Den allmänna framgångsbilden i de 

107 porträtten utgörs oftast för kvinnornas del av reflekterande framgång och 

för männens del oftast av rak framgång” (Siivonen, 2007:287) Det betyder att 

när en kvinnas karriär beskrivs innehåller den ofta även svårigheter på vägen 

som övervunnits och tankar om varför det har blivit som det blivit. Mannens 

framgångshistoria tenderar däremot att vara en rak framgångshistoria, det vill 

säga: ”uppräknande av meriter eller händelser som lett till att huvudpersonen 

nått sin position”. (Siivonen, 2007:287) 

3.4. Vändpunkter 

Då ett personporträtt beskriver ett liv som är värt att skriva om innehåller det i 

princip alltid vändpunkter. Det vill säga att något händer som gör att någonting 

i intervjupersonens liv förändras. Normen är att kvinnors vändpunkter oftast är 

relaterade till andra människor, antingen att hon själv blir förälder, att något 

händer i familjen eller att hon själv får en kris. En kvinnlig vändpunkt kan 

också bestå av att hennes man har en vändpunkt, som till exempel att han byter 

arbetsplats. Männens vändpunkter är däremot oftast relaterade till arbete, 

karriär eller militärtjänstgöring. Att skaffa sig en hobby är också något som 

ofta är en manlig vändpunkt i personporträtten som Siivonen (2007) undersökt.  

3.5. Det journalistiska uppdraget 

Robert W. McChesney och John Nichols (2010) skriver i boken The death and 

life of American journalism: the media revolution that will begin the world 

again om en amerikansk journalistik i kris. De skriver att det kommersiella 

journalistiska systemet, vilken har dominerat den amerikanska diskursen de 

senaste 150 åren, har trätt in i ett oåterkalleligt skeende av förfall och att 

uppfattningar om att den fria marknaden och ny teknologi skall lösa alla 

problem och samtidigt producera det engagemang till journalistik som nationen 

behöver är ogrundad. Enligt McChesney & Nichols (2010) fodras en stark och 

oberoende journalistik för att ett självstyrande samhälle, som det amerikanska, 

skall fungera. Och för att journalistiken skall fungera måste regeringen ikläda 

sig rollen som skapare och upprätthållare av journalistiken annars så kommer 

krisen bara att växa med konsekvenser som är oacceptabla.   

 

McChesney & Nichols (2010) beskriver vidare att de mediala kritiska 

tidpunkterna blir än mer intensiva om de inträffar i samband med tumult i den 

bredare ekonomiska och sociala ordningen. När liknande kriser inträffade i 
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USA under 1930- och 1960talet ökade intresset för journalistik dramatiskt. 

Människor inser vikten av journalistik och dess inverkan för demokratins 

överlevnad. Problemet som uppstår i dagens amerikanska samhälle är således 

att bakom de förtvinade kommersiella medierna infinner sig en avsaknad av 

kritiskt granskande journalistik. McChesney & Nichols (2010) menar att 

journalistiken närmar sig ett utvecklingsskede där den i en snar framtid är 

försvarslös. 

 

”So what`s to stop government agencies and big businesses from 

producing their own media – video news releases, 'fake' news 

productions, have permeated our broadcast news in recent years, 

dressing up propaganda and marketing in a form that looks like 

independent reporting – in dramatically more insidious yet aggressive 

forms? We are not talking about the clumsy propaganda of the past 

[…]. We’re talking about detailed information package in attractive, 

useable forms that just happens to favor the interest of those doing the 

packaging.”  

(McChesney & Nichols, 2010:218) 

 

Konsekvensen av det McChesney & Nichols (2010) beskriver i texten är att det 

journalistiska arbetet blir en produkt på en kommersiell marknad där 

försäljningssiffror styr över det journalistiska uppdraget. Det är helt enkelt mer 

lönsamt att skriva om kändisars förfall än att exempelvis ägna sig åt granskning 

av maktstrukturer, som är en viktig del av det journalistiska uppdraget och som 

även fungerar som en stöttepelare för demokrati. I slutändan kan detta leda till 

ödesdigra konsekvenser då det, i stor utsträckning, är genom journalistiken som 

befolkningen skapar sig uppfattningar om de demokratiska processerna.   

3.5.1 Makt 
I boken Essential Work of Foucault (2000) definierar Michel Foucault 

begreppet makt. Innan Foucault utvecklade sin maktteori sågs makt enbart som 

en ”sak”, som något som en person eller grupp kunde äga. Marxister ansåg att 

makten ägdes av den dominanta klassen och feminister ansåg att makten ägdes 

av män som grupp. Vad Foucault menar är dock att makt inte kan ägas, utan 

däremot är något som alltid utövas i relationer mellan människor och i 

relationer mellan nätverk och inom nätverk. Han menar vidare att makt inte 

existerar utanför sociala relationer och beroende på vilken relation man rör sig 

inom så utövas makten av olika personer och grupper. Ett exempel är en chef 

som har makten att avskeda en anställd som arbetar dåligt. På arbetsplatsen 

utövar han eller hon den institutionella makt som titeln medför, medan samma 

person kan ha en partner som utövar makt över honom eller henne i privatlivet. 

Enligt Foucaults teori kan man dels se hur patriarkatet reproducerat sin makt 

över kvinnor genom historien, men samtidigt hitta situationer där kvinnor har 

och har haft mer makt än män. På samma sätt kan man se hur en kvinna i vårt 
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samhälle har mer makt än en kvinna i tredje världen har. Således är makt en 

kraft som skapas genom sociala relationer och ser olika ut beroende på inom 

vilken eller mellan vilka relationer man rör sig, och inget som kan definieras 

som ett fast objekt. 

3.5.2. Utdela kritik 
Enligt McNair (2007) är journalistikens demokratiska uppdrag bland annat att 

granska makten. Det vill säga både att bevaka makthavares göranden, men 

även att ställa kritiska frågor till dem. ”The acts of whoever holds supreme 

power are made available for public scrutiny, meaning how far they are visible 

ascertainable, accessible, and hence accountable” (McNair, 2007: 20) 

3.5.3. Förmedla kritik 
En annan av journalistikens uppgifter är enligt McNair (2007:21) att förmedla 

en bredd av politiska åsikter, ”Parties [...] require an outlet for the articulation 

of their policies and programmes to a mass audience, and thus the media must 

be open to them.”. Det betyder sammanfattningsvis att journalistikens uppdrag 

både är att kritisera och granska makthavare och att förmedla politiska åsikter 

och kritik från dem som de inte nödvändigtvis behöver sympatisera med. 

 

Med utgångspunkt från den populärkulturella produkt som Playboy är vill vi, 

genom att applicera våra valda teorier, försöka beskriva och förklara hur 

journalistiken är en viktig spelare vad gäller att producera och reproducera 

maktförhållanden och sociokulturella praktiker i det amerikanska samhället. 

Genom att undersöka personporträtten i playboy vill vi försöka att besvara våra 

frågeställningar om hur genus är konstruerat samt hur tidningen hanterar det 

journalistiska uppdraget. 
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4. Resultat och Analys 

The Playboy Interview är ett stående segment i tidningen där en reporter 

intervjuar en känd person. Intervjuns struktur har sett likandan ut sedan den 

första intervjun publicerades 1962 och börjar med en biografi där personen 

presenteras. Därefter följer intervjun som är strukturerad som ett samtal mellan 

två personer där reporterns frågor är utskriva och följs av subjektets svar. Hela 

intervjun omfattar cirka tio sidor. 

4.1. Tina Fey (2008:1) 

Amerikansk komiker, skådespelare, producent, regissör och manusförfattare. 

Hon var bland annat den första kvinnan att bli huvudmanusförfattaren till 

NBC:s Saturday Night Live. (Amerikanska komediserier består nästan 

uteslutande av ett stort antal manusförfattare, i Saturday Night Lives fall finns 

även manusförfattare uppdelade i mindre grupper som skriver olika sketcher 

och inslag. Huvudmanusförfattaren är chef över alla andra manusförfattare och 

är ansvarig för den slutgiltiga produkten. Utöver denna form finns det över 

huvud taget väldigt få kvinnor som arbetar som manusförfattare och kvinnliga 

huvudmanusförfattare är extremt ovanligt.) Just nu så skriver Tina och spelar 

huvudrollen i den mångfaldigt prisbelönta komediserien 30 Rock.  

4.1.1. Maskulinitet och Femininitet 
Playboy börjar Tina Feys biografi med att beskriva hur det i början var hennes 

utseende de föll för; hennes glasögon konnoterade ett mellanting av en sexig 

bibliotekarie och Velma i Scooby-doo. Men sedan skriver de att de insåg att 

”she wasn't another airhead comedienne willing to play dumb for laughs. If the 

world needed reminding that smart girls can be funny and sexy, Tina Fey 

proved it.” Hon jämförs alltså med två stycken kvinnor, den ena en sexuell 

fantasi, den andra en pryd tönt, och i citatet ovan jämför de henne med andra 

kvinnliga komiker som enligt tidningen bara har luft i huvudet och vinner 

skratt på att spela dumma. Vidare beskrivs hon som ”the thinking man's sex 

symbol”. Playboy gör med andra ord klart att Fey rör sig i en manlig värld där 

hon är exceptionell, både för att kvinnor är underrepresenterade bland komiker 

och för att de andra kvinnor som finns i gruppen har luft i huvudet, till skillnad 

från Fey. Implicit uttrycker även tidningen att de förutsätter att snygga kvinnor 

inte är mer än snygga. Jarbro (2006) skriver om hur medierna tenderar att 

fokusera på yttre attribut hos kvinnliga offentliga personer i högra grad än vad 

de gör hos manliga. Van Zoonen (1994) menar även att medierna tenderar att 

presentera en kvinnlig stereotyp som är ett sexobjekt som används för att sälja 

produkter till män. I presentationen av Fey är det uppenbart att tidningen 

skriver för en manlig publik och att hennes utseende i alla fall var anledningen 

till att de gav henne uppmärksamhet från början. Fey jämförs även med två 

namngivna kvinnor och en kvinnlig stereotyp i form av ”den snygga korkade 
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kvinnan”. Även detta skriver Jarlbro (2006) om och beskriver hur kvinnliga 

offentliga personer inte bara blir titulerade för profession, utan även som 

kvinnlig utövare av den. Detta får dock Fey möjlighet att kommentera senare i 

intervjun då intervjun behandlar hennes karriär utifrån hennes kön. 

 

Tina Fey får frågan ”Before you, SNL had a reputation for being a boys club. 

Do you think you changed that?” Fey svarar att det fortfarande finns fler män 

än kvinnor bland manusförfattarna på Saturday Night Live, men att det aldrig 

har varit en kvinnohatarklubb. Hon gör även skillnad på manlig och kvinnlig 

humor när hon säger ”If mostly guys are writing the show, then the material 

will skew toward jokes that guys like. It’s not malicious or intentional. It's 

whats makes them laugh, so thats what they'll write.” Fey tror inte på någon 

konspiration som håller roliga kvinnor borta från tv, utan snarare en tradition 

som nu håller på att brytas. Hon säger att hon tror att ju mer jämlik 

författarstaben till ett sketchprogram blir, desto fler människor kommer det 

tilltala. 

 

Playboy refererar till några andra manliga komiker (till exempel Jerry Lewis) 

som sagt att kvinnor inte är roliga och frågar Fey om hon blir förbannad över 

sådant eller om det är lätt att ignorera. Fey svarar att hon hört väldigt få 

människor säga så och att inga av dem har varit hennes arbetsgivare, så det 

varken är eller har varit hennes problem. Däremot menar hon att hon blir 

förbannad när kvinnor som grupp får skulden för att en kvinnlig komiker inte 

är rolig. ”Nobody watches a terrible stand up comic and says 'God, men just 

can not do this.' There are just as many awful comedians who are men.” 

 

Playboy, som inte ger sig utan verkar vilja försöka trampa på en öm tå, citerar 

därefter Saturday Night Lives första huvudmanusförfattare Michael 

O'Donoghue ”It does help when writing humor to have a big hunk of meat 

between the legs.” varpå Fey svarar ”I do have one, but it's been flayed open to 

a vagina”. Hon menar även att hon tror att hon och O'Donoghue hade kommit 

bra överens om de jobbat tillsammans. Det som är intressant med Feys svar är 

att det både bokstavligt och bildligt är ett bevis på att hon har det O'Donoghue 

menade att man behöver för att vara rolig. Fey får här dels vara representant för 

det kvinnliga könet på det sätt som Jarlbro (2006) menar att medierna tenderar 

att låta kvinnor vara, men framställningen av det blir maskulin på det sätt som 

Hirdman (2002) beskriver: Framgången som Fey har haft är inget hon har fått 

till skänks utan något hon fått kämpa för, hon har varit tvungen att bevisa och 

erövra sin status och relationen till andra människor upprätthålls och skapas 

genom tävlan precis på det sätt som Hirdman (2002) menar att män tenderar att 

bli beskrivna. Då Playboy citerar O'Donogues plumpa uttalande svarar Fey 

med ett skämt som kan ses som en styrkemätning inom det område hon verkar, 

och bevisar således att hon är ”en av grabbarna”. 
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Den ena halvan av Feys biografi beskriver hennes utseende och i korta drag 

hennes familj och skoltid medan den andra halvan är en ren meritlista där 

framgång efter framgång staplas på varandra. I citatet ”Like every breakout star 

from Staurday Night Live before her, Fey made the leap to feature films”, 

uppfyller tidningen till skillnad från tidigare inte Jarlbros (2006) teori om att 

kvinnor alltid jämförs med andra kvinnor utan placerar henne i samma grupp 

som komedistjärnor som bland andra Eddie Murphy, Dan Akroyd, Chevvy 

Chase, Will Farrell, Steve Martin, Adam Sandler, Bill Murray och Chris Rock. 

Playboy nämner filmer som hon skrivit, regisserat och spelat i och, kanske den 

största fjädern i hennes hatt: tv-serien 30 Rock. 

 

När reportern i biografins sista stycke berättar hur han upplevde intervjun så 

beskriver han Fey som  

”Two very different women trapped in the same body [...] She's intelligent and 

poised, like a feminist superhero. But the other half is an introverted underdog 

who makes up for her lack of confidence with a biting sense of humor. If life 

really does imitate high school, then she's the hot cheerleader everybody 

wants to sleep with and the band geek who makes fun of you for being so 

shallow” 

 

Kluvenheten i hur biografin beskriver henne är explicit att hon dels är snygg 

och smart, dels töntig och rolig, men implicit är den att hon är både maskulin 

och feminin. Början av biografin är en typiskt feminin beskrivning av henne: 

Feys utseende och familj, Fey som sexobjekt, medan den andra halvan är vad 

Siivonen (2007) beskriver som typiskt maskulin med en rak 

framgångsberättelse, utan reflektioner eller hinder på vägen. Det är mer eller 

mindre en meritlista över hur hon har lyckats med det mesta i en 

mansdominerad bransch, utan att det någon gång nämns att det hon gjort är 

unikt för att vara kvinna.  

 

Tina Fey får frågan om hennes dotter Alice har ärvt hennes komedi-gener och 

därifrån leder samtalet in på hur hon själv var som barn. Det är enligt van 

Zoonen (1994) typiskt för en kvinnlig personbeskrivning att hon definieras i 

sitt förhållande till andra. Här definieras Fey som mor, och lite senare i texten 

som maka. Hon är dock chef över sin man som arbetar för hennes tv-serie, 

vilket gör att maktförhållandet i deras äktenskap blir omvänt, då hon är den 

som arbetar mest, har bäst jobb, tjänar mest och dessutom livnär sig inom en 

klassiskt manlig bransch medan hennes man är musiker. Hade Fey varit man 

skulle hon i Connells (2008) hegemoniska maskulinitet hamna högre än hennes 

man i genushierarkin.  

 

Fey får frågan om skillnaderna mellan henne själv och Liz Lemon, den 

karaktär hon spelar i serien. Fey berättar att det finns två stora skillnader, den 

ena är att hon fått höra att Liz har större bröst än hon själv har, den andra är att 
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Liz är singel medan hon själv är gift. Hon berättar att det var tur att hon redan 

hade pojkvän när hon började jobba som manusförfattare, då männen som hon 

arbetat tillsammans med knappast är någon kvinnas drömkillar: ”Many times 

when I was at SNL I would survey the writers room and think, Oh thank God 

I'm not coming to this job single.” Siivonen (2007) skriver att en kvinna 

förväntas skaffa barn och man, medan en karriär är något exceptionellt. Citatet 

ovan kan tolkas som att hon är en del av den diskurs där hon som kvinna 

förväntas ha en man, däremot har hon själv makten över vem hon ska välja.  

  

Fey berättar senare om vilka män hon föredrar. Hon säger att hon blir obekväm 

om män är för ”snygga”, hon pratar då om en sorts män som hon och hennes 

vän kallar för ”L.A. Tight”, vilket innebär, snygga, vältränade och solbrända 

män, de slags barbie-Ken liknande män som det finns många av i Hollywood. 

Fey säger att det finns något som är för perfekt med den sortens män och 

menar att hon föredrar ”East Coast loose”, det vill säga män som ser ut som 

män gör mest. Det är med andra ord inte män som är på toppen av mäns 

genushierarki i Conells (2008) hegemoniska maskulinitet som hon åtrår, utan 

en sorts vardaglig man med brister. 

 

Playboy citerar Tina Feys karaktär, Liz, från 30 Rock, då hon i ett avsnitt 

berättar om sina sexuella preferenser: ”Fast and only on Saturdays” och frågar 

om hon själv tycker att det är en sund inställning. Fey svarar att hon tror att det 

är en attityd som många har ibland, speciellt om man är småbarnsförälder. Hon 

tror att tv-serier som Sex and the City förmedlat en bild av kvinnor i yngre 

medelåldern med en sexuell aptit som få vanliga kvinnor har, trots att alla 

tycker om sex när de väl har det. Här ställer Playboy en intim fråga som förkläs 

i att röra en påhittad karaktär. Mycket i Playboy handlar om just sex och det är 

många av deras subjekt som får svara på intima frågor så här kan man inte säga 

att det är typiskt att just en kvinna får de här frågorna.  

4.1.2. Framgång 
Den första fråga som Tina Fey får i intervjun är om hon ville vara stjärnan i 30 

Rock eller om hon hade föredragit att vara bakom kameran. Fey svarar att hon 

från början bara tänkte skriva tv-serien, då hon tänkte att hon blivit för gammal 

för att vara på tv och att folk förmodligen var trötta på att se henne. Men efter 

samtal med en kvinnlig kollega kom hon fram till att det var ett kvinnligt sätt 

att tänka. Jerry Seinfeld och Ray Romano hade inte tänkt så. Därför bestämde 

hon sig för att sluta bry sig om vad andra tycker och tänker om henne. Siivonen 

(2007) skriver om framgången som manlig norm och som kvinnlig exception 

och både frågan som Fey får och hennes svar bekräftar tesen. Playboy antar att 

Fey är ödmjuk och blyg och inte vill synas, medan Fey kommenterar att sedan 

hon kommit fram till att det var ett typiskt kvinnligt sätt att tänka bestämde sig 

för att just ställa sig framför kameran. 
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Playboy frågar om hur det var att vara chef på Saturday Night Live, om när det 

varit jobbigt att bestämma och i så fall när hon haft konflikter med sina 

manusförfattare. Inga av frågorna nämner explicit att det skulle ha varit jobbigt 

att vara chef eller att det skulle ha uppstått konflikter på grund av att hon är 

kvinna på den positionen. Siivonen (2007) skriver om hur framgångsrika 

kvinnor ofta beskrivs som ödmjuka inför sin framgång, medan män förväntas 

lösa situationer av ansvar. Det är närmast otänkbart att en man skulle få 

motsvarande frågor i förhållande till en ledarroll som han förtjänat för att han 

är duktig.  

4.2. Drew Pinsky (2008:7) 

Amerikansk läkare specialiserad på missbruk och beroende, är också känd 

radio och tv-profil som bland annat haft egna radio- och tv-program. Pinsky 

startade sin mediala karriär 1984 när han, trots att han fortfarande höll på att 

utbilda sig till läkare, gjorde framträdanden i radioprogrammet ”ask a surgion” 

där han besvarade lyssnarnas frågor. Han har också gjort gästuppträdanden 

ibland annat tv-serierna Dawsons Creek och Family Guy. För den stora massan 

har han dock gjort sig mest känd som Dr. Drew i realityprogrammet Celebrity 

rehab with Dr. Drew där kändisar får hjälp med sina missbruksproblem.  

4.2.1. Maskulinitet och Femininitet  
Jarlbro (2006) skriver att när kvinnor med makt beskrivs så tenderar fokus att 

flyttas från deras karriär till deras person. Kvinnor omtals ofta i egenskap av 

sitt utseende vilket delvis är applicerbart på Drew Pinsky då han i biografin 

beskrivs som något av en supermänniska. ”His latest venture, Celebrity Rehab 

With Dr. Drew, on VH1, casts him as the first action hero of his genre: a 

bespectacled silver haired doctor (in black muscle shirt, no less) battling 

valiantly to rid Hollywood of coke fiends, sex addicts and crackheads.”  

 

Även om Pinskys profession är en del av beskrivningen fokuseras det också på 

hans yttre attribut vilket är vanligt när kvinnliga personer beskrivs. 

Beskrivningen placerar dock Pinsky högt på den maskulina hierarkin som 

Connell (2008) skriver om. Detta då han besitter egenskaper så som styrka och 

makt, vilka är typiska karaktärsdrag för individer med dominerande positioner i 

samhället.   

 

Pisnky berättar att när han började medverka i radioprogram och hjälpte 

framförallt ungdomar med deras frågor om sex och preventivmedel fick han en 

brutal utskällning av sin dåvarande chef som ansåg att hans beteende var 

oförsvarbart och skandalöst och han blev tillsagd att sluta. Efter en tid 

återvände Pinsky dock till radion för att fortsätta besvara frågor då han ansåg 

att sexualupplysningen var så pass viktig. Han berättar vidare att några år 

senare, när stigman kring sex hade falnat, arbetade han återigen tillsammans 
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med sin före detta chef, men då som likar. Den före detta chefen skall då ha 

frågat Pinsky om inte han kunde få göra några gästuppträdanden i hans 

radioprogram och besvara de frågorna som han tidigare hade ansett stötande. 

Segmentet beskriver det som Hirdman (2002) skriver om maskulinitet i 

personporträtt. Detta då män inte besitter sin status och sitt oberoende utan är 

något de tvingas kämpa för att uppnå.  

 

En genomgående tendens i intervjun är att Pinsky uttalar sig om kända 

individer med olika missbruksproblem och många av frågorna kretsar kring 

hans syn på missbruk och vilka eventuella åtgärder som bör genomföras för att 

individerna skall övervinna sina problem. Han intar alltså rollen som expert 

vilket enligt Jarlbro (2006) är karakteristiskt för män då de ofta får behålla sin 

offentliga roll och Pinsky får i intervjun frågor som till mångt och mycket 

kretsar kring sin profession.  

4.2.2. Framgång 
I intervjun presenteras en uppradning av Pinskys karriärmässiga framgångar. I 

korta drag får vi följa, dock inte i kronologisk ordning, hur hans karriär 

utvecklats från att ha varit stjärna i skolans teateravdelning, quarterback i 

fotbollslaget och ordförande i studentkåren under sin tid på high school. Detta 

följdes av läkarstudier och framträdande i radio vilket till sist lett fram till den 

mediala karriär han nu är mitt uppe i. Intervjun följer alltså de typiska 

strukturerna för en manlig berättelse om framgång, detta då beskrivningen är 

ett rakt uppräknande av meriter som lett fram till personens nuvarande position 

(Siivonen, 2007).  

 

Siivonen (2007) skriver att när kvinnlig framgång beskrivs så görs den 

karriärmässiga framgången till en exeption då hon förväntas att ta ansvar i 

hemmet vilket gör att en karriär inte är självklar. I en del av intervjun så frågar 

reportern hur ofta Drew Pinsky hinner med att ha sex med sin fru när han har 

två radioprogram, flera läkarmottagningar, diverse uppträdande i olika tv-

program och tre barn i tonåren? Explicit förutsätter reportern att Pinskys 

åtagande innefattar både karriär och familj vilket gör honom exceptionell då 

mannens familjära åtagande enligt Siivonen (2007) inte är självklara. Vidare 

skulle man också kunna se på Drew Pinsky som en konstruktion av en ny 

”superman” då han ikläder sig flera roller och hanterar flera aspekter av livet 

som tidigare inte ansetts som en manlig norm. Pinsky är inte bara läkare, 

framgångsrik, mediepersonlighet utan han är också familjefar och make. 

4.3. John Mayer (2010:3) 

John Mayer är en amerikansk singer-songwriter och gitarrist. Mayer slog 

igenom på allvar när han 2003 fick en Grammy för låten Your Body is a 

Wonderland. Totalt har han gett ut sju album och vunnit flertalet priser. John 
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Mayer är dock inte bara känd för sin musik utan också för hans många 

förhållanden med kända kvinnor så som Jennifer Aniston och Jessica Simpson. 

Hans förhållanden har ofta även varit hett stoff för skvallerjournalisterna och 

mer än en gång har Mayer prytt omslagen på dessa löpsedlar.  

4.3.1. Maskulinitet och Femininitet  
John Mayers intervju börjar med meningen ”Given the type of news coverege 

he gets, it may surprise you to learn that John Mayer is also a musician”. 

Playboy syftar här på att Mayer under många år har synts i skvallerpressen, 

bland annat på grund av att han har varit tillsammans med många kända 

kvinnliga musiker och skådespelare. Citatet är ett exempel på vad van Zoonen 

(1994) beskriver som en typisk kvinnlig framställan, detta då Mayer definieras 

utefter hans relation till kvinnor. Efter detta nämner Playboy ett antal 

musikaliska legender som har berömt Mayers talanger. Playboy skriver sedan 

att Mayer enligt dem är den största manliga soloartisten sedan Lenny Kravitz 

och att ”Not since Sting had a male singer been both so popular and so 

respected”. Intressant, enligt oss, är att Mayer inte bara är en sångare, utan 

också en manlig sångare i meningen ovan. Mayer äger inga alfahane-

egenskaper, utan det handlar enbart om att förtydliga att det är en manlig 

sångare de pratar om. Segmentet är, i likhet med tidigare nämnda del, ett 

exempel på typiska könsroller som blivit omvända. Jarlbro (2006) skriver att 

framgång och titlar är en manlig norm vilket gör att när kvinnor omskrivs i sin 

yrkesroll så fokuseras det på att de är just kvinnor. I detta fall så beskrivs 

Mayer som en, manlig, artist vilket kan ses som något ovanligt då titlar, så som 

artist, är en manlig norm. 

 

Playboy skriver att Mayer inte bara är begåvad utan även ser bra ut och att han 

är runt 190 cm lång och skriver att han dejtat kvinnor som Jennifer Love 

Hewitt, Cameron Diaz, Minka Kelly, Jessica Simpson och Jennifer Aniston. 

Tidningen skriver även att Mayer, sedan han och Aniston gjort slut, släppte sin 

bästa skiva i sin karriär: ”In which he mourns lost love, rejoices in his 

independence and castigates himself for romantic failure.” Återigen beskrivs 

Mayer utifrån en karakteristiskt kvinnlig roll då fokus tenderar att vandra från 

hans karriär till en mer privat sfär där hans utseende hamnar i fokus (Jarlbro, 

2006). Att Mayers arbete definieras utifrån hans relation till kvinnor är något 

som van Zoonen (1994) menar också är en typisk kvinnlig framställan.  

 

I intervjun med John Mayer får han enbart fyra frågor som på något sätt rör 

hans musik, vilket är hans enda profession och är anledningen till att han är en 

stjärna. Resterande frågor handlar om hans privatliv. Han får frågor om hur det 

var att växa upp och hur han var i skolan, hur han förhåller sig till att många på 

internet tycker illa om honom, hans ålder och mognad, hans sexuella läggning 

och framförallt hans förhållande till kvinnor och i synnerhet till två av hans ex-

flickvänner. En halv sida av sex handlar om Mayers onanivanor. Stora delar av 



 

23 (44) 

intervjun är alltså fokuserade på Mayers privata sfär istället för hans karriär. 

Vilket enligt Jarlbro (2006) är typiskt för kvinnliga porträtt då män vanligtvis 

får behålla sin offentliga roll och där frågorna oftast kretsar kring hans 

profession. 

4.3.2. Framgång 
I ett segment av intervjun beskriver Mayer att när han var yngre uppskattade 

inte hans föräldrar hans karriärsval. Detta påverkade Mayer och ledde till att 

han kände ett behov av att bevisa att de hade fel. ”I grew up saying You’ll see. 

I can’t explain it yet but you’ll see.”. Senare berättar Mayer att han har börjat 

reflektera över detta nu när han nått sitt mål och blivit rockstjärna. ”Lately I’ve 

realized its okay to enjoy being a rock star.” Mayers beskrivning intar återigen 

här en enligt Siivonen (2007) feminin framställan då föräldrarnas skepsis 

rörande hans karriär var något som Mayer tvingades övervinna varpå Mayer 

reflekterar över sin framgång.  

4.3.3. Vändpunkter 
John Mayer berättar i intervjun att han nu lämnar en fas av sitt liv som till 

mångt och mycket kan kopplas till hans uppbrott med skådespelaren Jennifer 

Aniston. Mayer säger att han i viss mån önskar att han fortfarande hade kunna 

vara med henne men han berättar också att de båda inte befann sig på samma 

plats i livet och att han själv behövde få vara 32 år med allt vad det innebär. 

Uppbrottet ledde till att Mayer, av media, stämplades som en ”Douche Bag” 

och själv såg han sig som en brottsling då han kände att han gjort fel och skulle 

straffas för det. Vändpunkten som Mayer beskriver är vad Siivonen (2006) 

kategoriserar som en typiskt kvinnlig då den är relaterad till en annan 

människa. 

4.4. Sarah Silverman (2010:4) 

Amerikansk skådespelerska, manusförfattare, sångerska och komiker som 

bland annat medverkat i filmer som Den där Mary, School of Rock och The 

Bachelor. Under en period agerade hon också manusförfattare för programmet 

Saturday Night Live men för den stora massan är hon mest känd för sitt tv-

program The Sarah Silverman Program och för låten I’m fucking Matt Damon. 

Låten är ett pseudoerkännande som visades för första gången under ett avsnitt 

av talkshowen Jimmy Kimmel Live! som leds av Silvermans före detta pojkvän 

Jimmy Kimmel.  

4.4.1. Maskulinitet och Femininitet 
I inledningen av Sarah Silvermans biografi gör Playboy en distinktion mellan 

Sarah Silverman som privatperson och Sarah Silverman som den 

främlingsfientliga, arroganta, själviska och elaka scenkaraktären. Sarah 

Silvermans scenkaraktär, som beskrivs i första stycket, är en individ som inte 

drar sig för att skämta om någonting, vare sig det rör sig om förintelsen eller 
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pedofiler. Hon har bland annat stämt landet Mongoliet för våldtäkt och hon har 

även haft sex med Gud. Playboy ger här en, enligt Hirdman (2002), typisk 

manlig beskrivning av Silverman då fokus riktas mot den roll som hennes 

scenkaraktär spelar. Fokus är alltså inte Silverman utan snarare vad hon 

åstadkommit.  

 

Hirdman (2002) skriver om maskulinitet och menar att den maskulina berättar 

normen är att män är individuella och visar för varandra vad de gjort medan 

kvinnor är mer kollektiva och hjälper varandra att genomföra det de själva har 

gjort. Detta är något som överensstämmer med vad Sarah Silverman berättar 

om de sängvätarproblem hon upplevde i tonåren.  

 

”I remember watching Jonny Carson one night and the actress Jane Balder 

was a guest. […] She came out, and they talked about how she was a bed 

wetter as a kid. I couldn’t believe it. For my little brain it was mind-

blowing.” “It meant the world to me that she could talk about it and not be 

embarrassed.”   

 

I likhet med det Hirdman (2002) beskriver var alltså det faktum att någon 

annan beskrivit liknande problem något som Sarah Silverman kunde ta till sig 

och på så vis hjälpa henne att genomföra samma sak och övervinna de 

problemen hon kämpade med. 

 

van Zoonen (1994) skriver att kvinnor ofta definieras utefter deras relation till 

män vilket exemplifieras av Silvermans förhållande till Jimmy Kimmel då hon 

delvis definieras som hans exflickvän samt att hennes framgång står i direkt 

relation till hans tv-program.  

4.4.2. Vändpunkter 
I ett segment av intervjun beskriver Sarah Silverman hur hon som ung led av 

kraftig depression och i samband med detta skrev en läkare ut Xanax 

(antidepressivt preparat) till henne. I takt med att antalet psykologbesök ökade, 

ökades också dosen av Xanax tills hon under en tid tog 16 stycken tabletter om 

dagen. När Silverman senare bytte psykiatriker fick hon och hennes mamma 

förklarat för sig att den mängd Xanax var skadlig och att hon var tvungen att 

vänja sig av vid preparatet. Det tog henne sex månader att stegvis trappa ner på 

användandet och hon berättar att när hon tog den sista, halva, tabletten så 

kändes det som om var tillbaka. ”I remember that half pill so clearly. It was my 

sophomore year in high school, and I was at the bubbler in the hallway of my 

high school. I was myself again. It was just like that. The cloud lifted and I was 

my old silly self again.” Segmentet kan beskrivas som ett exempel på typisk 

kvinnlig vändpunkt enligt Siivonen (2007) då den står i direkt korrelation till 

en personlig kris som Silverman tidigt drabbades av.  
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4.4.3. Framgång 
I ett segment av Silvermans biografi läggs fokus dels på hennes ungdomsår och 

hon beskrivs som en mycket olycklig flicka som kämpade mot panikattacker, 

depression och sängvätande som pågick under stora delar av tonåren. Och dels 

på hennes karriär som ståuppkomiker där hon 2008 fick sitt stora genomslag 

med låten I’m Fucking Matt Damon. Det är således en typisk kvinnlig 

beskrivning av framgång som Playboy gör. Detta då det inte är ett enkelt 

uppräknande av meriter utan istället beskrivs de problem som individen 

tvingats övervinna samt hur hon reflekterar över dessa problem (Siivonen, 

2007). I biografin görs det dock i övrigt ingen ansats att påpeka det faktum att 

hon är en kvinna och att hon slagit sig fram i ett mansdominerat yrke. 

 

Som 22-åring drabbades Silverman återigen av en panikattack (Denna gång 

lyckades hon dock stoppa symptomen med hjälp av mediciner). Playboy frågar 

då henne om hon tror att det berodde på att hon vid tillfället arbetade som 

manusförfattare på Saturday Night Live. Hon svarar att det definitivt var 

psykologiskt kopplat och att känslan var att hon direkt kände på sig att hon höll 

på att drabbas av en panikattack. Därefter frågar Playboy om hon blev förvånad 

över att hon inte fick behålla jobbet på programmet. Implicit sätter alltså 

Playboy panikattacken i direkt korrelation med det faktum att hon inte fick 

behålla jobbet. Detta gör att händelsen placerar sig under en kvinnlig 

framgångsberättelse då hon blir ombedd att reflektera över motgångarna i 

hennes karriär (Siivonen, 2007). 

4.5. Cameron Diaz (2010:7) 

Amerikansk skådespelerska och före detta modell, fick sitt genombrott som 

skådespelare när hon 1994 medverkade i filmen The Mask. Hon har därefter 

setts i filmer som exempelvis Den där Mary, Gangs of New York och Vanilla 

Sky.  2008 toppade Cameron Diaz tidningen Forbes lista över bäst betalda 

kvinnliga skådespelare med en årslön på omkring 50 miljoner dollar. Det är 

dock inte bara hennes skådespelartalang som gjort henne till en av de mest 

välkända inom underhållningsbranschen. Hennes utseende har också gjort 

henne till en sexsymbol för otaliga män och kvinnor runt om i världen.    

4.5.1. Maskulinitet och Femininitet 
I en del av hennes biografi beskrivs Diaz som ”the leggy blond with the 

smultry face, smoky voice, dangerous curves and mile-wide grin”. Tidningen 

gör tidigt klart att det alltså är, till mångt och mycket, genom sitt utseende som 

Diaz skapat sin karriär. Detta exemplifieras ytterligare i ett senare segment då 

Diaz beskrivs som ”the funny, beautiful, sunny sex symbol whom both guys and 

women want to hang with”. I biografins sista stycke beskriver reportern i korta 

drag intervju och skriver då att ”Cameron Diaz`s carefree, openhearted, 

effervescent, incredible sexy screen persona isn’t smoke and mirrors. […] 

she’s not only sharp, frank and wise but also scores big points for punctuating 
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some of her snappiest comments by cracking her knuckles. What’s not to 

love?” Explicit beskrivs alltså Diaz som både vacker och smart men faktumet 

att Playboy måste skriva ut att hon är mer än vacker gör henne exceptionell och 

implicit förutsätter tidningen, i likhet med Tina Fays intervju, att vackra 

kvinnor inte är mer än snygga. Denna beskrivning av Diaz är, enligt Jarlbro 

(2006) karakteristisk för kvinnor med makt då fokus tas från deras profession 

och istället riktas mot deras yttre attribut. Tidningens förutsättning att vackra 

kvinnor inte är mer än vackra överensstämmer också med van Zoonens (1994) 

beskrivning av kvinnor i media, där de beskrivs som villrådiga, undergivna och 

beroende vilket gör Diaz till en exeption då hon är både klok, självständig och 

snygg. 

 

I intervjuns första del tar reportern upp tre olika filmer där Cameron Diaz 

medverkar. I filmerna spelar Diaz mot Tom Cruise, Seth Rogen och Justin 

Timberlake. Alla frågorna karakteriseras av hennes känsla att spela mot dessa 

män.  

 

”When you were making Knight and day, did Tom Cruise seem different from 

when you two did Vanilla Sky in 2001?” 

“Did you and Seth Rogen have any sort of animal thing going while making The 

Green Hornet?” 

“You just finished making Bad Teacher, a comedy with Justin Timberlake. You 

two ended your relationship in 2007. How was it working with a former lover?”       

 

Intervjusegmentet följer van Zoonens (1994) beskrivning av den kvinnliga 

framställningen i medier då Cameron Diaz definieras utefter hennes relation till 

männen hon spelar mot i filmerna. Det är alltså inte Diaz som person som 

hamnar i fokus utan fokus läggs istället på hennes förhållande till männen.  

Detta förstärks ytterligare i en senare del av intervjun då reportern radar upp 

kända manliga skådespelare och regissörer som Diaz har arbetat med genom 

åren. Hennes meritlista och framgång definieras alltså utefter vilka kända män 

som hon har arbetat med och inte genom vad hon själv har åstadkommit på vita 

duken.   

 

I ett annat segment av intervjun berättar Diaz hur hennes pappa tidigt lärde 

henne att slåss och hon beskriver sig som en pojkflicka som ibland tvingades 

slåss för att upprätthålla sin oberoende status på skolan. Detta exemplifierar det 

som Hirdman (2002) skriver om maskulinitet där män tvingats kämpa för att 

upprätta sin status som oberoende. Detta återkommer i intervjun när hon 

berättar att hon, efter att ha påbörjat sin modellkarriär vid 16 års ålder, valde att 

hålla tyst om det på skolan för att undvika konflikter. När hon återvände till 

skolan från ett tre månaders modelluppdrag i Japan valde hon att inte längre 

försöka gömma sin karriär.”When I came back to Long Beach I was like 'I 

don’t give a shit who knows'”     
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4.5.2. Framgång 
I inledningen av Cameron Diaz porträtt beskrivs hon utefter en typisk manlig 

framgångsberättelse (Siivonen, 2007) där Playboy räknar upp de framgångsrika 

filmerna som Diaz har medverkat i och som lett fram till att hon nådde högst 

upp på Forbes lista över mest inkomstbringande kvinnliga skådespelare. 

Därefter beskrivs hennes uppväxt i mycket korta drag för att därefter återigen 

återgå till en klassiskt manlig framgångsberättelse där hennes framgångar som 

modell och skådespelare presenteras efter varandra. En annan företeelse vad 

gäller biografin är att Diaz olika förhållanden är presenterade på ett liknande 

sätt som hennes karriär. Alltså ett rakt uppräknande utan reflektioner.  

 

Siivonen (2007) skriver om kvinnlig framgång och enligt henne karakteriseras 

den i personporträtt av att kvinnan tenderar att reflektera över de hinder som 

hon varit tvungen att övervinna för att nå framgång. Detta skiljer sig från den 

manliga framgången då den ofta är mer rakt berättad. I intervjun med Cameron 

Diaz ställer reportern frågan 

 

”How much do the by-products of fame - such as the tabloids and the 

paparazzi – complicate your life?” - “if I spent any time reading what people 

make up about my life, I would be taking away from how I live my life, which 

is so much better than any one could imagine.”  

 

Reportern försöker alltså lokalisera eventuella svårigheter vilket om han hade 

lyckats hade inneburit att segmentet hade överensstämt med Siivonens (2007) 

beskrivning av kvinnlig framgång. Istället gör citatet att Cameron Diaz snarare 

beskrivs utifrån ett typiskt manligt perspektiv där framgångarna staplas på 

varandra utan några egentliga hinder vilket är genomgående för intervjun.  

4.5.3. Vändpunkter 
Tidigt i intervjun berättar Cameron Diaz att hon som 12-åring började arbeta 

hos sin mamma på ett kontor där hon och hennes syster bland annat fick 

arkivera material. Senare jobbade hon bland annat i en yoghurtaffär innan hon 

upptäcktes av en fotograf. “I had started going to places in Hollywood with 

friends, and one night the photographer Jeff Dunas asked what agency I was 

with. I wasn’t even sure what he meant, but he gave me his card and said I 

should have my parents call him.” Detta ledde till att hennes modellkarriär tog 

fart, vilket senare ledde till en roll i filmen The Mask. Denna vändpunkt 

överensstämmer med det som Siivonen (2007) skriver om manliga 

vändpunkter då den är kopplad till hennes karriärmässiga framsteg.  

4.6. Paul Reubens (2010:9) 

Amerikansk skådespelare, manusförfattare, producent och komiker. Reubens är 

mest känd för att ha skapat karaktären Pee-Wee Herman, som med sin 

karakteristiska röda fluga underhållit såväl barn som vuxna sedan början av 80 
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talet. Hans barnprogram Pee-Wees playhous´e genererade 22 Emmy 

utmärkelser under de fem säsongerna som programmet sändes mellan 

september 1986 till november 1990. Reubens karriär fick dock en ordentlig 

törn när han år 1991 blev anklagad för att ha onanerat offentligt på en biograf 

som visade pornografisk film. Han nekar till anklagelserna än idag men pressen 

kastade sig över honom och för att undvika ytterligare rättslig process anförde 

Reubens ”no contest” vilket innebär att man varken erkänner eller nekar till 

anklagelserna. De omedelbara effekterna av en ”no contest” är dock de samma 

som vid ett erkännande. Efter händelsen fick Reubens små filmroller i bland 

annat Blow och Murphy Brown. Men år 2001 blev Reubens återigen forum för 

pressens intresse då han anklagades för innehav av barnpornografi något som 

han senare blev helt rentvådd från. Efter att ha legat i träda under nästan två 

årtionden har Reubens nu återupplivat sin karaktär Pee-Wee Herman och under 

2010 ställde han upp en storskalig liveproduktion av The Pee-Wee Herman 

Show på bland annat Club Nokia i Los Angeles.  

4.6.1. Maskulinitet och Femininet  
Playboy påbörjar sin biografi av Paul Reubens med att citera hans klassiska 

karaktär Pee-Wee Herman ”I know you are, but what am I?” En fras som 

upprepades flera gånger tills Pee-Wee avslutar diskussionen med ”infinity”. 

Frasen placerar omedelbart karaktären Pee-Wee Herman i en central roll i 

intervjun. Denna karaktär är nämligen i mångt och mycket mer känd än 

skaparen själv. Detta segment manifesterar det som Hirdman (2002) skriver om 

maskulinitet då fokus tas ifrån den egentliga personen (Reubens) och riktas 

mot vad han åstadkommit (Pee-Wee Herman). Detta är återkommande i 

intervjun vilket exemplifieras bland annat i den första frågan som reportern Bill 

Zehme ställer under intervjun med Paul Reubens: ”You brought back Pee-Wee 

Herman only to be stunned by the outpouring of affection the audience have 

been showing you and him. […] Are you surprised that Pee-Wee is still 

meaningful to people after almost 20-year absence?” Explicit är frågan riktad 

till både Reubens och karaktären men implicit är Reubens egna känslor 

irrelevant då tillgivenhet som publiken visat framförallt är kopplade till 

karaktären Pee-Wee Herman. Reubens själv spelar en biroll som utrycker sig 

utifrån den ”roll” som Pee-Wee Herman har spelat i historien. Paradoxalt nog 

så är det trots allt Reubens som utrycker sig, men han tvingas, med 

utgångspunkt från sig själv beskriva Pee-Wee. Frågorna ställs alltså inte för att 

få reda på vem Paul Reubens är utan snarare vem Pee-Wee är. Detta 

tillvägagångssätt exemplifieras på flera andra platser i texten bland annat 

genom frågorna:“No small part of this is that Pee-Wee always applied to adult 

as well as children. What was your original intention?” samt ”Did you worry 

that the idea of Pee-Wee having sex might be a little jarring?” 

 

Vid några tillfällen är dock premisserna de omvända vilket exemplifieras med 

frågan: Pee-Wee exudes complete confidence and silly bravado. How many of 
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those traits do you share whit your character? I detta fall ställs alltså frågan, 

”vem är Paul Reubens?” med utgångspunkt från Pee-Wee Herman. Frågan 

manifesterar också det som Connell (2008) beskriver som den hegemoniska 

maskuliniteten då Pee-Wee uppvisar tydliga karaktärsdrag för en maskulin 

figur som placerar sig högt upp på skalan över den maskulina hierarkin. Detta 

då hans fullständiga självförtroende är något som är typiskt manligt. Sett ur den 

hegemoniska strukturen så placerar sig även Reubens själv högt upp i den 

maskulina hierarkin. Detta även om han explicit inte besitter typiskt maskulina 

egenskaper utan snarare på grund av hans avsaknad av feminina egenskaper. 

En individ som visar upp tydliga feminina egenskaper skulle troligtvis ha haft 

det än svårare att ta sig tillbaka till rampljuset, om det ens hade varit möjligt. 

Detta då maskulina egenskaper är normen för dominans i samhället. Rent 

konkret innebär det att trots de anklagelserna som riktats mot Reubens så 

placerar han sig högre i den maskulina genushierarkin än en kvinna eller en 

man som uppvisat feminina egenskaper.  

4.6.2. Framgång 
När Hirdman (2002) skriver om framgång beskriver hon att den kvinnliga 

karriären oftast innehåller svårigheter som individen tvingas övervinna och att 

dessa svårigheter generar tankar och reflektioner över varför det har blivit som 

det blev. Dessa karaktärsdrag exemplifieras under intervjun med Paul Reubens 

när reportern frågar:  

 

“After all been trough – all the bumps, plunges and horror – who do you 

think you become?” samt “At this point the most interesting comment I 

could make is that I have no regrets. I really don’t. Everything happened for 

a reason – with insight and knowledge and growth involved. It’s a journey 

and I will not accept a shitty ending.” 

 

Till skillnad från den klassiska, raka, manliga karriären beskrivs alltså Reubens 

karriär på ett traditionellt kvinnligt vis där han reflekterar över de motgångarna 

han tvingats övervinna för att nå den plats han nu befinner sig på.  

 

I ett annat segment av intervjun beskrivs hur uppföljaren till Paul Reubens 

första film (Pee-wee´s big adventures, som gjorde stor succé,) Big Top Pee-

wee floppade. Detta ledde bland annat till att hans kontrakt på tre filmer revs 

och Reubens själv beskriver hur han bevittnande hur hans namn som stod 

skrivet på parkeringsrutan målades över bara dagar efter att filmen haft 

premiär. Även detta segment besitter vissa av de karaktärsdrag som Hirdman 

(2002) kategoriserar som kvinnliga då vägen till framgång kantas av motgångar 

som måste övervinnas.    

4.6.3. Vändpunkter 
“What finaly pulled me out of my shell the first time was that I fell in love. I 

met a woman, an actress – Debi Mazar – at a movie screening toward the end 
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of 1993 and was just so incredible completely smitten that it was like, boom, 

I’m back!” Citatet beskriver en vändpunkt i Paul Reubens liv som gjorde att 

han lyckades resa sig efter de anklagelserna som riktats mot honom under 

1991. Beskrivningen överensstämmer med den norm som Siivonen (2007) 

kategoriserar som karakteristiskt kvinnlig. Detta då vändpunkten är relaterad 

till en annan människa. Händelsen är dock, även kopplad till Reubens arbete 

och karriär vilket gör att den även överensstämmer med en typisk manlig 

vändpunkt.  

 

I samma segment beskrivs även ytterligare en händelse som kom att fungera 

som vändpunkt under samma tid. ”Also, my assistant had a baby, which made 

it hard to feel shitty with this little cute child running around all the time. That 

helped a lot.” Även denna beskrivning av en vändpunkt är att betrakta som 

traditionellt kvinnlig då den involverar andra människor. Att händelsen 

involverar ett barn gör även att händelsen faller under ramen för kvinnlig 

vändpunkt, trots att han själv inte blev förälder. 

 

Senare i intervjun beskriver Paul Reubens en händelse, tidigt i hans karriär, 

vilken gav honom en föraning om hur det är att vara känd. En händelse som 

kom att bli en vändpunkt vilket ledde till en panikattack.    

 

One night – at maybe two in the morning- I drove out of the Roxy onto 

Sunset, which was deserted, and glanced up, and there was my name on the 

marquee: PAUL REUBENS- THE PEE-WEE HERMAN SHOW. 

Subconsciously I was probably weirding out because it began to sink in: 

You’re on your way; unless you do something to screw this up, your goal is 

close to being achieved. I wasn’t entirely cognizant of it in that moment, but 

somehow seeing that marquee was symbolic to me.”    

 

Paul Reubens citat exemplifierar en händelse som placerar sig under en typisk 

manlig vändpunkt. Detta då vändpunkten enkom är relaterad till Paul Reubens 

arbete och karriär.  

4.7. Helen Thomas (2011:4) 

Amerikansk journalist som arbetat som vitahuset-korrespondent i över 50 år. 

Hon var vid Playboys intervju 89 år gammal och hade då bevakat 10 

presidenter komma till makten och lämna över den till någon annan. Sommaren 

år 2010 blev hon ombedd att kommentera situationen i Israel av en rabbin som 

hade en videokamera., Thomas svarade då ”Tell them to get the hell out of 

Palestine” och tillade att hon tyckte judarna skulle åka hem till Polen, 

Tyskland och USA. Videon spreds på nätet och innebar slutet för Thomas 

karriär; hon blev av med sitt jobb, flera journalistskolor som delat ut priser i 

hennes namn döpte om priserna till andra namn och framförallt förlorade hon 

sin plats på främsta raden i pressrummet i Vita Huset. 
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4.7.1. Maskulinitet och Femininitet 
När Playboy frågar vad Thomas tror att tidningarna kommer skriva i hennes 

dödsruna skriver reportern inom parentes att hennes ögon börjar tåras: ”Oh, I 

know what they're going to say: anti-Semite” Därefter står det inom parentes 

att Thomas börjar gråta. Reportern frågar Thomas varför det är så känslosamt 

och innan Thomas svar står det att hon börjar hulka: ”I’m a reporter. I know 

damn well what they're going to say because they have their print, they have 

their ink. They don't give a damn about the truth. They have to have it their 

way, and they'll be writing my obituary”. Vad som är intressant är att Thomas 

säger att hon är reporter och vet hur det går till på tidningarna, hon säger att de 

har makten att skriva vad de vill och att de även kommer att göra det. På ett sätt 

så förlorar hennes egen karriär värde och trovärdighet genom hennes citat. Om 

hela mediebranschen är korrumperad, så skulle även Thomas själv och Playboy 

vara det. 

 

Playboy påstår därefter ”We in the public never get to see you cry. Helen 

Thomas has always been the picture of toughness and strength” Thomas svarar 

att hon har gråtit hela sitt liv, det är inte att hon är mesig, hon har bara lätt till 

tårar. Hon säger även att hennes familj kommer bli besvikna på henne för att 

hon gråtit i den här intervjun. Här blir det tydligt att Thomas rör sig i en 

maskulin värld och har byggt upp en bild av sig själv på maskulina villkor. 

Hirdman (2002) menar att män inom herrtidningar upprätthåller sin position 

genom tävlan och i den världen har Thomas varit bilden av tuffhet och styrka, 

två maskulina egenskaper. Den feminina egenskapen att visa känslor ser hon 

däremot som en svaghet som hon känner sig tvungen att ursäkta.  

 

Thomas berättar att det var hennes föräldrar som lärde henne att hon inte var 

mindre värd än någon annan, hon berättar även att de sa till henne att hon inte 

behövde gifta sig eller skaffa barn för att vara framgångsrik. 

 

Playboyintervjuns upplägg är som ett utskrivet samtal där inga av reporterns 

eller subjektets känslor och göranden förmedlas till läsaren annat än genom vad 

de säger. Ibland använder sig tidningen av parenteser för att förtydliga att 

subjektet skrattar eller att subjektet gör något som behöver förmedlas till 

läsaren. I Thomas intervju så används parenteserna flitigt. Ögon tåras, gråter, 

hulkar, skrattar, pekar på en talrik med smörgåsar, avbryter plus att Thomas 

faktafel påpekas av redaktionen. 

4.7.2. Framgång 
Playboy börjar med att beskriva hur Thomas i över ett halvt sekel ägt en av de 

värdefullaste platserna i Vita Huset, sittplatsen längst fram på 

presskonferenserna med presidenten. Hon fick oftast ställa den första frågan 

och blev känd för att hon brukade avsluta presskonferenserna med att ropa 

”Thank you, Mr. President” efter presidenten då han lämnade rummet. 
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Playboy skriver att hon genom att vara den person som avslutade 

konferenserna blev inofficiell dekanus för journalistkåren där. De skriver 

vidare att hennes vågade, irriterande frågor var till besvär för 10 presidenter, 

och att hennes orädda tillvägagångssätt skrämde pressekreterare och var 

tonsättande hos generationer av ”straight-shooting, badgering reporters”. 

 

I korta drag beskrivs sedan vad hon sade om Israel och konsekvenserna av det. 

Playboy skriver att hennes kommentarer inte var en chock för de som följt 

hennes karriär genom åren. ”In recent years she practically scolded presidents 

and their gatekeepers for favoring Israel.” Det beskrivs hur hon frågat Vita 

Huset om Israels ”hemliga” kärnvapen och varför nuvarande presidenten i 

USA, Obama inte fördömt Israels attack mot ”freedom flotilla”, den Ship to 

Gaza flottilj fylld av fredsaktivister som attackerades våren 2010 där 9 

personer miste livet och 50 skadades. Hon ska även ha kallat George W. Bush 

den sämsta presidenten genom tiderna och varit extremt kritisk mot kriget i 

Irak. På flera presskonferenser ska hon ha frågat honom om och om igen om en 

förklaring på varför de gått i krig, vilket resulterade i att hon under George W. 

Bushs presidentskap förpassades till sittplatserna längst bak i rummet. Den 

framgångsbild som Playboy ger av Thomas är maskulin snarare än feminin. 

Hon beskrivs som en person med makt som satt standarden för hur 

journalistiken har sett ut i femtio år, ord som vågad, orädd, irriterande en 

”straight shooter”, och en människa som äger den värdefullaste platsen och 

som dekanus för journalistkåren. Hennes sätt att beskrivas stämmer in på hur 

Hirdman (2002) kommit fram till att män vanligtvis framställs i herrtidningar, 

Thomas är oberoende, har gått sin egen väg och fokus tas från hennes person 

och riktas mot den roll som hon spelat i historien. 

4.7.3. Vändpunkt 
Thomas vändpunkt var när hon som nämnts innan år 2010 kritiserade Israel 

hårt och fångades på video. Journalisten uttrycker i slutet av Thomas biografi 

sin förförståelse inför mötet då han själv är judisk: ”I was curious wether I'd 

find the ranting woman from the YouTube video” och ”She turned out to be a 

person in full posession of her faculities and impressively articulate. Mostly 

she was the Thomas the public has known forever: feisty, passionate and not 

afraid to speak up”. Att reportern uttrycker nyfikenhet över om han kommer 

träffa den raljerande kvinnan han sett på film, och att han sedan uttrycker en 

implicit förvåning över att hon är allt det som man förväntar sig av en 

professionell politisk journalist, tyder på att han har haft någon slags fördom att 

hon förlorat förståndet eller drabbats av Alzheimers. Vändpunkten har således 

påverkat hur man offentligt ser på Thomas. 

 

Den första fråga Thomas får i intervjun är om det är såhär hon hade föreställt 

sig pensionen, Thomas svarar att hon inte är pensionerad, hon är bara utan jobb 

för att hon blev avskedad. ”In fact I'll die with my boots on” 
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Reportern ber Thomas att återberätta vad som hände den dagen då hon med 

kameror riktade mot sig fördömde Israel. Han frågar även om hon insåg hur 

kontroversiella orden var när hon sa dem. ”He pulled that thing out like a 

jackknife” säger Thomas. Hon menar att hon fått god kontakt med rabbinen och 

de två unga pojkar som han hade med sig innan han ställde frågan om Israel. 

Hon insåg att hon sagt något som man inte fick säga när hon sa att hon tyckte 

judarna skulle åka hem från Israel. Hon säger att det är tabu att kritisera Israel 

på något sätt i USA men att hon hade fått nog av israeliskt våld mot palestinier. 

”I had reached the point of no return. You finally get fed up.” 

 

Playboy frågar sedan om hur tiden var direkt efter skandalen. Thomas svarar 

att hon låste in sig själv i två veckor för att rannsaka sitt samvete, för att se om 

hon var ångerfull. Hon kom fram till att hon inte hade sagt någonting som hon 

ångrade. Thomas är i full kontroll över vändpunkten som enligt Siivonen 

(2007) är en typiskt maskulin vändning då den är relaterad till arbete och 

karriär, men också att hon är i full kontroll över händelserna själv. Det finns 

ingen yttre påverkan utan hon har helt och hållet på egen hand bestämt sig för 

att offra allt för att säga vad hon tycker. 

4.7.4 Det Journalistiska Uppdraget 
Thomas berättar hur varje kolumnist i Amerika dömde henne som antisemit 

utan att hon fick förklara sig, utan att någon frågade vad hon egentligen hade 

menat med uttalandet. Då frågar Playboy vad hon egentligen menade och 

Thomas förklarar att det inte finns någon förståelse för palestinier. Hur de drivs 

från sina hem, hålls fångna utan rättegång, hur de blir mördade av ett land som 

USA mutar för att de ska sköta sig. ”Our government bribes the Israelis by 

saying, 'Please come to the negotiating table and we'll give you this and we'll 

give you that. […] I don't want my gouvernment bribing anbody. I want them 

demanding. Stop all this aid to Israel when they're killing people”. Thomas 

säger att Obamas senaste erbjudande till Israel var stridsflygplan värda 22 

miljarder dollar. Här går Playboy in och skriver inom parantes att hans 

erbjudande egentligen var värt 3 miljarder dollar. Detta händer två gånger till i 

intervjun och kan ses som ett grepp för att undergräva Thomas trovärdighet. Då 

intervjun har formen av ett utskrivet samtal, men egentligen är resultatet av 

flera timmars samtal redigerade till sju sidor i tidningen, hade Playboy lika väl 

kunnat låta bli att skriva ut hennes faktafel. Men genom att skriva ut dem och 

själva rätta till dem så tas fokus från hennes poäng och hamnar istället på 

småfel, men med resultatet att hon inte verkar påläst och således opålitlig. 

 

Thomas kritiserar Obama vidare för att hon tycker att han har följt Bushs 

konservativa politik på många plan. Hon kritiserar krigen i Irak och 

Afghanistan, att veteranerna inte kan få jobb när de kommer hem från 

tjänstgöring. Hon kallar hans politik rutten och orättvis. Hon kritiserar även 
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Hillary Clinton som hon också tycker är för konservativ i sin politik. Thomas 

säger att hon var naiv som trodde att de skulle vara liberala för att de var en 

svart man och en kvinna. Thomas tar sig här ton för alla de som är missnöjda 

med den regering som landet har, och trots att Playboy sympatiserar med den 

rådande regeringen och har en Israelvänlig reporter, låter de Thomas åsikter 

tryckas för att läsas av en publik som själva ska kunna ta ställning. Här 

uppfyller de vad McNair (2007) anser är en av journalistikens viktigaste 

uppgifter. 

 

Hela Helen Thomas intervju är i princip ett enda långt försvarstal, redan i 

biografin, då reportern får ge sin bild av hur mötet med Thomas var, så ställs 

frågan om Thomas är antisemit. Reportern svarar att det är upp till läsaren att 

bedöma efter att ha läst intervjun. Med andra ord så blir man som läsare 

misstänksam mot Thomas redan innan intervjun har börjat. Sedan får hon flera 

gånger försvara sig mot att vara antisemit både explicit och implicit. Reportern 

citerar ett flertal kolumnister som kallat Thomas för detta. Bland annat så läser 

reportern upp ett långt stycke från en kolumnist, som menar att Thomas är 

antisemit, som skrivs ut i sin helhet i tidningen. Citatet blir en gång avbrutet av 

att Thomas frågar ”Did a jew write this?”. När reportern är färdig med att 

citera kolumnen så är Thomas kommentar ”This is a rotten piece. I mean it's 

absolutely biased and totally – who are these people?” 

 

Journalisten väljer att istället för att snygga till Thomas språk och göra 

fullständiga meningar av det hon säger, skriva ut det som ofullständiga 

meningar, något som man kan tolka som att hon antingen är så upprörd att hon 

pratar hetsigt och osammanhängande eller att hon är så inkompetent att hon 

pratar osammanhängande. Thomas får frågan om hon tror att det finns en 

hemlig judisk konspiration som styr Amerika, en åsikt som bland annat 

antisemitiska organisationer som Ku Klux Klan är kända för att uttrycka. 

Thomas svarar att det är så, men att det knappast är en hemlighet. Troligtvis 

förstår hon inte referensen utan tvingas försvara sitt uttalande med att 

Israellobbyn är otroligt mäktig och bekostas utav ett antal väldigt rika, 

inflytelserika människor. Playboy ber henne nämna namn, vilket hon inte vill, 

varpå reportern påstår att hon inte kan påstå något och sedan inte bevisa det. 

Hon nämner sedan några senatorer och kongressmän som är starka supportrar 

för Israel och menar att det aldrig skulle gå att få igenom ett pro-arab beslut i 

kongressen. Thomas nämner även en kongressman som för ett antal år sedan 

skakade hand med Yasir Arafat, vilket kostade honom jobbet. 

 

Det bränner till som mest då reportern ställer frågan: ”Don't take this the 

wrong way, but the question many people have is, has Helen Thomas lost her 

mind? You're 90, after all. Do you still have all your faculties?” Det kan 

måhända vara en relevant fråga, men explicit ställd till Thomas är den extremt 

respektlös mot henne och Thomas reagerar därefter. Hon vägrar svara på 
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frågan och frågar istället reportern varför han intervjuar henne om hon är galen. 

Han svarar att det är en relevant fråga varpå hon säger att hon vägrar svara på 

frågan och tycker att han ska be om ursäkt. Reportern svarar med att säga att 

det är frågan som alla ställer sig och att hon själv i många år har uppmuntrat 

journalister att ställa svåra frågor. Thomas svarar återigen med att ställa frågor: 

”You have to be crazy to criticize Israel? You have to be crazy to criticize 

tyranny? I learned before Hitler that you have to stand up for something. You 

have to stand up. We always have to take a stand against human tyranny 

wherever it occurs. Would you like a coke or a ginger ale?” Det är ett 

intressant svar eftersom hennes lärdom av Hitler är tvetydig. Thomas började 

sin reporterkarriär i slutet av andra världskriget och syftar med största 

sannolikhet på att hon lärde sig att man måste stå upp mot Hitler, men så som 

meningen är utskriven kan den även tolkas som att hon sympatiserar med 

Hitlers antisemitiska åsikter.  

4.8. Barney Frank (2011:5) 

Amerikansk politiker som varit ledamot i USA:s representanthus som är högsta 

lagstiftande församling och en del av kongressen. Frank föddes 1940 och har 

suttit i kongressen sedan år 1981. Då kongressledamöter är folkvalda vartannat 

år har Frank i skrivande stund blivit omvald 14 gånger. 1987 kom han som 

andra kongressledamot någonsin ut som homosexuell och har sedan dess varit 

aktiv inom HBT-frågor (homo-, bi-, och transexuell). Frank är bland annat 

grundare till demokraternas HBT-grupp National Stonewall Democrats. I 

övrigt är han känd för att vara mer vänstervriden än sitt parti, demokraterna, 

och bland annat stödja rätten till abort och legalisering av marijuana. 

4.8.1. Maskulinitet och Femininitet 
Hirdman (2002) skriver om att när män porträtteras i herrtidningar flyttas fokus 

från vad män känner till vad de gör. Så är fallet med Barney Frank. Han pratar i 

princip uteslutande om politik, som politiker, och han diskuterar sakfrågor i 

rollen som expert. Playboy ställer inga frågor som inte rör hans profession som 

Jarlbro (2006) menar är fallet då kvinnliga politiker ska intervjuas. Det finns 

inget i texten som beskriver hans yttre, han ställs heller aldrig i förhållande till 

någon annan person som är mäktigare än honom. Däremot tas bland annat hans 

”battles” med politiska motståndare upp, liksom hans dispyt med 

programledaren O'Reilly. Hirdman (2002) skriver om hur mannens relation till 

andra män upprätthålls och skapas genom tävlan, och det är på det sättet som 

Frank uteslutande framställs i intervjun; som en storspelare i det politiska 

spelet. 

 

När Frank säger ”jag tycker” tycker han inte som privatpersonen Barney Frank, 

utan politikern Barney Frank och oftast väljer han att inte ens använda jag utan 

vi, för att visa att hans parti även står bakom det han säger. I intervjun pratar 
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han bland annat om finansreformer, politiska motståndare, utrikespolitik, 

statsbudget, bostadsmarknaden, kriget mot droger och lagar som rör homo-

äktenskap. Vid några få tillfällen får man en liten glimt av vem personen 

Barney Frank är, det är när han beskriver sig själv som ”Im used to being in the 

minority. Im a left-handed gay jew”. 

 

Frank beskriver även att jobbet med åren inte har blivit mindre roligt, bara mer 

stressigt. Den enda gången i den sju sidor långa intervjun då någonting blir 

personligt är när han pratar om hur han arbetat för, och lyckats med, att ändra 

lagen så att homosexuella ska få tjänstgöra i armén: ”Thats something I'm 

really proud of”, säger han. Att han uttrycker stolthet tyder på att han känner 

att han har lyckats rätta till något som är fel och indirekt att det är någonting 

som har varit väldigt viktigt för honom. Även om stoltheten han känner inför 

lagändringen på ett plan är karriärrelaterad, kan den, om man känner till Franks 

egna sexuella läggning, tolkas som att han är stolt över att han vågar stå för 

vem han är och att han därigenom har lyckats hjälpa andra. 

4.8.2. Vändpunkt 
Barney Frank är en öppen homosexuell politiker som höll sin sexuella läggning 

hemlig under sina första femton år som politiker. Ett av hans livs största 

vändpunkter torde vara när han valde att berätta att han var homosexuell 1987. 

Man kan anta att det är en viktig vändpunkt i homosexuella människors liv att 

öppet kunna stå för vem man är och för Frank så påverkade det även hans 

politiska inriktning. Playboy behandlar dock bara hans vändpunkt i ett halvt 

stycke: ”Frank came out of the closet in 1987 as one of the first openly gay 

members of Congress, and he and others predicted it would end his political 

career. However, Frank handily won the next election with his largest margin 

to date.”  

 

Det är krasst och utan känslor. Playboy har till och med valt ordet ”predicted” 

istället för ”belived” vilket gör att den utgång som de förutspådde att hans 

avslöjande skulle bära med sig enbart behandlar karriärplanen av hans liv och 

inte det privata. Att de även skriver, ”he and others” kan dels tolkas som att 

det är experter som har kommenterat hans avslöjande, men också tolkas som 

att hans avslöjande inte var ett eget beslut, utan taget tillsammans med andra, 

och att avslöjandet också skulle påverka fler än honom själv. Det var först efter 

att han kommit ut och trots det vunnit folkets tilltro som han valde att bli en av 

de främsta förkämparna för rättigheter för HBT-personer. Bland annat kan en 

stor del av äran för avskaffandet av ”Don't ask, don't tell”-policyn (En policy 

som innebar att man inte fick vara öppet homosexuell i den amerikanska 

militären) tillskrivas honom. 

 

Vändpunkten är enligt Siivonen (2007) typisk för manliga personporträtt då 

den är en förändring i Frank liv som, trots att den i mångt och mycket är privat 
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och har med hans person att göra, här enbart ställs i förhållande till hans 

karriär.  

4.8.3. Det Journalistiska Uppdraget 
Frank talar om hur USA kan spara pengar och menar att det största svinnet som 

landet har är dess krig och militära positioneringar runt om i världen. Han säger 

att det största misstaget som Bush gjorde var att invadera Irak med 

motiveringen att det skulle stabilisera Mellanöstern och motverka radikala 

grupper, medan resultatet var det motsatta. Han menar även att USA inte kan 

fortsätta att spela världspolis. Dels menar han att det inte behövs någon 

amerikansk militär närvaro i Västeuropa eller Japan, dels menar han att det sätt 

som de försöker jaga terrorister runt i Mellanöstern föder nya terrorister och det 

enda det leder till är att de flyttar sig till ett land som USA ännu inte attackerat.  

 

Då intervjun är i formen av ett transkriberat samtal, visar sig i den här delen 

reporterns egna politiska inställning i denna fråga tydligt. När de pratar om 

försvarsbudget är en av få gånger som reportern inte ställer en fråga utan 

kommer med ett påstående: ”Politicians always seem unwilling to cut defense 

because they are afraid they'll seem week” Då kritiserar Frank, dels sitt eget 

parti, demokraterna, för att de är ännu räddare än republikanerna att verka 

veka, och i synnerhet kritiserar han Obama för att han har fallit för rädslan att 

verka vek. Istället för att skära ner på det kraftiga svinn som militären står för 

har Obama i sin senaste budget behållit samma budget för försvaret som 

republikanerna hade när de var vid makten. Han kritiserar även Obama för att 

ha skurit ner på budgeten i områden som skadar de fattigaste av de fattiga för 

att visa för alla hur orädd för att skära ner budgeten. 

 

Barney Frank får under hela intervjun kritiska frågor om hur olika nationella 

och internationella frågor kan lösas politiskt men intervjun hettar egentligen 

bara till då Playboy tar upp finanskrisen 2008 i allmänhet och bolåneinstituten 

Fannie Mae och Freddy Mac i synnerhet. Frank fick nämligen 2008, innan 

krisen, frågan vad han tyckte om att investera i de ovannämnda instituten. Då 

svarade han att det inte var en bra investering just då, men att de skulle 

återhämta sig i det långa loppet. Så var inte fallet. När frågan ställdes till 

honom 2008 var båda instituten nära konkurs, och Playboy citerar Franks 

kommentar då som var ”Fannie Mae and Freddy Mac is not dangering the 

fiscal health of the country” vilket visade sig vara precis tvärt om. Frank säger 

att när han sa så satt ändå inte demokraterna vid makten utan republikanerna, 

vilket gör att han inte kan skyllas för något av det han sagt. Playboy låter 

honom då åter kommentera vad den populistiska programledaren Bill O'Reilly 

sade när Frank var gäst i hans program. ”He said you were blaming everyone 

else. He called you a coward”. Då styr Frank in samtalet på hur han tycker att 

den politiska diskussionen i USA har blivit en ”shouting match”, och slipper 

vidare kommentera sin egen inblandning i krisen. 
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5. Slutsatser och Diskussion 

5.1. Teman 

5.1.1. Maskulinitet och Femininitet  
Utav kvinnorna som varit forum för vår undersökning framställdes majoriteten 

av dem som typiskt manliga. Tre av kvinnorna är verksamma i typiskt manliga 

områden. Även om de övriga intervjuerna besitter karakteristiska drag för en 

manlig beskrivning finns det också tendenser som pekar mot en mer typisk 

feminin beskrivning. Playboy presenterar således en nyanserad, komplex bild 

av subjekten där alla besitter karakteristiska drag för både en maskulin 

respektive feminin beskrivning. Den bild av 2000-talets män och kvinnor som 

Playboy visar upp följer alltså inte de traditionella könsstereotyperna utan visar 

upp en bred variation av kvinnor och män. Intressant att påpeka är att, då vi 

valde de fyra senaste kvinnorna som intervjuats i Playboy, kan man tydligt se 

att tidningen visar upp en bred bild av kvinnor som alla rör sig i olika delar av 

den amerikanska kulturen och som alla står i bjärt kontrast till den allmänna 

bilden av de kvinnor som förkommer i Playboy. Två utav de kvinnliga 

porträtten fokuserade inledningsvis på deras utseende vilket till en början kan 

tolkas som huvudanledningen till varför de är intressanta. Detta använder 

Playboy som berättargrepp då de explicit betonar att individerna inte bara är 

snygga utan också intressanta på grund av vad de åstadkommit medan de i de 

andra två intervjuerna knappt nämns att de är kvinnor (Jarlbro, 2006). I två av 

intervjuerna kan man också se tendenser på att kvinnorna ibland definieras 

utefter deras relation till män eller andra människor i deras närhet (van Zoonen, 

1994). Detta är dock något som också gäller flera av de manliga subjekten då 

de definieras utefter deras relation till kvinnor.  

 

Tre av de kvinnliga framgångsbeskrivningarna i vår undersökning 

porträtterades övervägande enligt den maskulina norm rörande oberoende samt 

hur intervjuerna fokuserar på deras görande och karriärer snarare än deras 

person som Hirdman (2002) beskriver i avhandlingen Tilltalande bilder.  

 

Barney Frank porträteras genomgående efter den manliga porträttsnormen. Han 

uttalar sig i egenskap av offentlig person och enbart runt den expertis han 

besitter som politiker. Intervjun är i princip helt fri från känslor och man får 

inte veta någonting om Franks privatliv. Till mångt och mycket liknar Drew 

Pinskys intervju då han får uttala sig runt den expertis han besitter som läkare. 

Det som skiljer sig är dock att Pinsky också definieras som make, far och 

sexuell varelse vilket ger en insyn i hans privatliv. John Mayer porträtteras 

däremot genomgående efter typiska kvinnliga berättarformer då han ofta 

definieras efter de kvinnor han varit tillsammans med. Något som tidningen 

även förutsätter har inspirerat hans musik. Totalt sett så beskrivs männen 
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övervägande som typiskt manliga även om de flesta också visar upp 

karaktärsdrag som vanligtvis associeras med kvinnliga porträtt. Värt att notera 

är att den som presenteras enligt den mest typiska maskulina framställningen är 

Barney Frank som är homosexuell. 

5.1.2. Framgång 
Utav de framgångsbeskrivningar som presenterats i intervjuerna kan vi 

konstatera att de kvinnliga beskrivningarna innefattar både rak och 

reflekterande framgångar. Av kvinnorna beskrivs hälften utifrån en 

reflekterande framgång som berättargrepp medan de andra snarare kan ses som 

”uppräknanden av meriter eller händelser som lett till att huvudpersonen nått 

sin position” (Siivonen 2007:287). Tina Fey är den enda av kvinnorna som har 

barn, det är dock inget som tidningen fokuserar på utan intervjun rör sig 

snarare i hennes profession än i den privata eller intima sfären. Detta är något 

som också är fallet i de manliga intervjuerna då det både rör sig om ett rakt 

uppräknande och en reflekterande framgång. Paul Reubens framgång är 

exempelvis reflekterande då hans motgångar har lett fram till den position han 

innehar idag och som har påverkat honom på ett personligt plan.   

5.1.3. Vändpunkter 
Utav de vändpunkter vi har stött på bland kvinnorna var en enligt Siivonen 

(2007) typiskt kvinnlig i och med att det var en förändring i subjektets liv där 

subjektet själv var passivt. Det var alltså yttre omständigheter som påverkade 

Silverman och hennes psykiska hälsa. Medan Thomas vändpunkt är helt och 

hållet eget beslut och görande. Då Silvermans vändpunkt enbart kan anses som 

positiv då hennes psykiska hälsa förbättrades är Helen Thomas vändpunkt mer 

komplex då resultatet hade ett för henne negativt utfall. För henne var det dock 

ett ställningstagande. Hon stod upp för något hon tyckte var fel och som av 

många amerikaner upplevs som ett förkastligt sätt att avsluta sin karriär på. Vi 

tror att i en något mer Israelkritisk diskurs som i Sverige skulle det dock 

snarare ses som beundransvärt att hon efter 50 år med blad för mun, slutligen 

väljer att stå för det hon tror är rätt. Av de tre vändpunkter vi fann i männens 

intervjuer var två av dem enligt Siivonen (2006) typiskt kvinnliga där yttre 

omständigheter och andra personers inverkan som fick deras liv att ta en annan 

vändning. Barney Franks vändpunkt var liksom Helen Thomas enkom ett eget 

beslut som i Fransk fall hade något positivare utfall.    

5.1.4. Det Journalistiska Uppdraget 
Thomas är den enda av kvinnorna som uttrycker någon slags kritik mot 

makthavare. Hon kritiserar både fördetta politiker och regeringar samt sittande 

regering. Vid ett tillfälle kritiserar hon även journalistkåren i sig då hon bland 

annat säger att tidningar skriver ”vad de vill” och trots att Playboy själva ingår 

i den praktik som hon kritiserar så tillåter dem henne ändå att höras. Detta 

följer vad McNair (2007) skriver om att det ligger i det journalistiska uppdraget 

att förmedla en bredd av politiska åsikter och trots att tidningen alltså inte 
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håller med Thomas på vissa punkter exempelvis i israelfrågan, så låter de 

henne ändå höras.  

 

Tidningen utmålar inte explicit Thomas för att vara antisemit utan istället får 

hon kommentera vad andra människor har sagt om henne. Vilket även det är ett 

exempel på hur tidningen förhåller sig till det journalistiska uppdraget om att 

presentera en bredd av politiska åsikter (McNair, 2007). I fallet med Frank 

utdelar även han kritik mot sittande regering trots att han är en medlem i deras 

parti. Han kritiserar även kriget i Irak som startades av förra regeringen och 

som när intervjun skrevs fördes av den demokratiska regeringen. Frank själv 

kritiseras enbart en gång i hur han uppträdde före finanskrisen. En kritik som 

han skakar av sig och ett ämne som Playboy väljer att lämna. Här uppfyller inte 

Playboy det journalistiska uppdraget fullt ut då det enligt McNair (2007) är ett 

av journalistikens uppdrag att granska och kritisera makthavare. En tendens 

som kan skönjas i vårt material är dock att det inte råder några skillnader 

mellan män och kvinnors möjlighet att få utrycka sina avvikande politiska 

åsikter och kritisera makten.    

5.2. Konklusion  

I en tid då det journalistiska arbetet blivit en produkt på en kommersiell 

marknad där försäljningssiffror blivit viktigare än journalistiken i sig visar The 

Playboy Interview upp en bred och mångfacetterad bild av det amerikanska 

samhället. Allt oftare paketeras medierat material i attraktiva och användbara 

former för att sedan presenteras som sanningar, vilka i slutändan gynnar de 

som paketerat materialet. I detta avseende skiljer sig The Playboy Interview då 

de medierade materialet som visas upp inte nödvändigtvis gynnar tidningen. 

Ett tydligt exempel på detta kan vi se i intervjun med Helen Thomas, i 

samband med Playboyintervjun var hon en person ingen ville ta i på grund av 

vad hon hade sagt om Israel. Detta märks när man tittar på intervjuerna vilka 

allt som oftast är fyllda med reklam och annonser, dock inte i fallet med Helen 

Thomas intervju. Man kan anta att detta som sagt beror på att ämnet hon talar 

om är tabu i den amerikanska politiska diskursen vilket resulterar i att inga 

företag vill synas i samma kontext som henne. Playboy verkar i och med detta 

så pass intresserade av att ägna sig åt god journalistik i vissa delar av tidningen 

att de är beredda att förlora reklamintäkter. I likhet med Helen Thomas intervju 

saknas det till mångt och mycket reklam i Barney Franks intervju, detta trots att 

Playboyintervjun är ett stående inslag i varje nummer, som alltid puffas för på 

tidningens framsida. De övriga intervjuernas sidor är fyllda av annonser, och 

avsaknaden av dem i Thomas och Franks intervjuer tyder på att de ämnen som 

de diskuterar är känsliga och att reklamköpare inte vågar förknippas med dem. 

Genom att låta olika individer med olika ståndpunkter komma till tals, trots att 

det inte alltid gagnar deras egna intressen, visar på en hängivenhet till det 
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journalistiska uppdraget som blivit allt mer ovanlig i det samhälle där de verkar 

(McChesney & Nichols, 2010).  

 

Precis som Beggan & Allisons (2001, 2002a, 2002b) tidigare forskning på 

andra delar av Playboys material visade, visar även vårt resultat på att Playboy 

presenterar en bred bild av genus som undviker och i vissa fall motarbetar de 

stereotyper som finns förknippade med hur män respektive kvinnor framställs. 

Detta ger i våra ögon Playboy en tvetydig framtoning då det dels är en tidning 

som säljer lösnummer på att visa upp och objektifiera nakna kvinnor, men i 

andra delar av tidningen har ett innehåll som presenterar en mångfald av 

människor och vurmar för alla människors lika värde. I ett land där 

kärnfamiljen i princip är lag, behandlar de intervjuer som vi läst bland annat: 

HBT-frågor, karriärkvinnor som valt bort barn, karriärkvinnor som har barn 

men är familjeförsörjare, ensamma sexsymboler, kritik mot makthavare och 

mot staters övergrepp mot andra stater, psykiska problem och drogberoende 

och en variation av sexuella läggningar och preferenser.  

 

Playboyintervjun presenterar i vårt material en variation av människor som 

tillsammans ger en bild vilken liknar den som Playboys välgörenhets- 

organisation stöder, det vill säga ”groups that promote, or test the limits of, 

First Amendment freedom of speech”. 

 

Man kan generellt se att de kvinnor som är subjekt för intervjun snarare 

porträtteras på det sätt som män tenderar att porträtteras enligt våra teorier. 

Detta kan bero på, enligt oss, att de flesta av Playboys läsare är män och att 

tidningen vill skriva för dem på ett sätt som de är vana att läsa. Det kan även 

bero på att Playboy är intresserade av att ge en bred bild av människor som 

läsarna redan känner till eller att de vill krossa klassiska stereotyper om vad 

som är manligt och vad som är kvinnligt.  

 

De män som är subjekt är svårare att ge en generell bild av då de blandas av 

typiska manliga berättargrepp och teman med typiskt kvinnliga. Den bild av 

både män och kvinnor Playboy visar upp i intervjun är komplexa och ger 

tidningens läsare en bild av manlighet som inte följer den bild som Hirdman 

(2002) fann i Fib aktuellt. 

 

Att Playboy just aktivt uppmuntrar till yttrandefrihet och att tidningen själv rör 

sig i ett gränsland till pornografi som av många i USA anses vara tabu, kan 

vara anledningen till att de subjekt som tidningen möter i intervjuerna släpper 

hämningarna och berättar saker som de inte annars hade gjort. Om subjekten 

figurerar i en kontext som redan av många ses som tabu, skulle det kunna vara 

en anledning till att det blir lättare att behandla ämnen som i samma diskurs 

anses vara tabu. Exempel på detta är när Sarah Silverman berättar om hur hon 
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var sängvätare in i tonåren och när John Mayer berättar om hur han föredrar att 

onanera mot att älska med en kvinna. 

 

Vi tycker oss ha upptäckt att en ny sorts man och en ny sorts kvinna ges plats i 

Playboyintervjun. En man och en kvinna som inte är födda till en roll utan 

skapat sig en. Intervjun visar läsaren män som får vara svaga och kvinnor som 

får vara burdusa. Då Beggan & Alison klagat på att för lite forskning gjorts på 

Playboys textinnehåll och för mycket fokus hamnat på dess bildmaterial, tycker 

vi att vår forskning har behandlat ett område som behöver undersökas. Playboy 

är en av USAs 50 mest lästa månadstidningar och är, vare sig man vill det eller 

inte, en opinionsbildare och har en väsentlig påverkan på hur unga män 

definierar både sig själva och det motsatta könet.  

 

Vi är glada att våra resultat tyder på att de som läser Playboy ges en bred bild 

av vad det innebär att vara man eller kvinna under 2000-talet, och att kvaliteten 

på Playboys featurejournalistik bekräftar ordspråket att man inte ska döma en 

bok efter sitt omslag. 

 

5.3 Förslag på vidare forskning 

Då vi upptäckte att den reklam som vanligtvis fyller Playboyintervjuns sidor 

var nerbantad i intervjun med Barney Frank och helt frånvarande i intervjun 

med Helen Thomas blev vi intresserade av hur reklamköpare väljer att synas i 

Playboy. Att det var betydligt mindre reklam i de intervjuer som rörde 

polariserade politiska frågor än i kändisintervjuer tyder på att reklamköparna i 

de fallen varit måna om att skydda sina varumärken. Man kan anta att de inte 

ville synas i sammanhang där potentiella konsumenter hade kunnat få en bild 

av att företaget står för en åsikt som konsumenten inte delar. Vi tycker att det 

hade varit intressant att göra en större avhandling där man undersökte all 

reklam i Playboy under ett antal år. Då hade man förmodligen kunnat se 

mönster om var i tidningen vissa märken föredrar att synas och var de inte vill 

synas. Att företag kan tänka sig att annonsera i en tidning som av vissa anses 

som pornografisk, men inte i delar av den som anses som politiskt känsliga är 

också intressant då pornografi och objektifiering av kvinnor också är en 

politisk fråga som företagen här helt verkar överse. Vidare hade det varit 

intressant att jämföra de könsstereotyper som reklamen reproducerar med de 

budskap som tidningen själv förmedlar till läsaren. Vår hypotes efter att ha 

genomfört denna uppsats är att mannen framställs som mer stereotypt manlig i 

reklamen än i tidningens redaktionella delar och att kvinnan objektifieras mer i 

reklamen än i utvikningsbilderna. 
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