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Abstract  
Syftet med den här studien har varit att undersöka och jämföra representationen av män och 
maskulinitet i livsstilsmagasinet Cafés omslag 2003 respektive 2019. Genom kvalitativ 
semiotisk analys och utifrån ett feministiskt perspektiv har vi studerat 5 omslag från 2003 och 
5 omslag från 2019. I vår studie har vi konstaterat att män och maskulinitet representeras på 
liknande sätt 2003 och 2019. Exempelvis har vi kommit fram till att rekonstruktioner av 
stereotyper och kulturella myter framträder i representationen av män och maskulinitet under 
båda åren. Den huvudsakliga skillnaden är att omslagen från 2003 konstruerar en hegemonisk 
maskulinitet genom en objektifiering av kvinnor, medan omslagen från 2019 primärt gör det 
genom en estetisering av män.  
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perspektiv, mansforskning, stereotyper, kulturella myter  
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Abstract  
The purpose of this study has been to examinate and compare the representation of men and 
masculinity in the covers of the Swedish lifestyle magazine Café in 2003 and in 2019. Using 
qualitative semiotic analysis with a feminist perspective, we have examined 5 covers from 2003 
and 5 covers from 2019. Our study has concluded that men and masculinity are represented in 
similar ways in 2003 and 2019. For example, we have concluded that the reconstruction of 
cultural myths and stereotypes appears in representation of masculinity during both years. The 
main difference is that the covers of 2003 constructs hegemonic masculinity through the 
objectification of women, and 2019 mainly through the aestheticization of men.  
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1. Inledning  
Det talas om att termen livsstil har blivit en del av både vårt samtida förnuft och vår samtida 
konsumtionskultur. Det finns en diskussion om att den samtida akademiska granskningen av 
livsstilsmedia är bristfällig och att akademin anses ha en för vardaglig syn på livsstilsmedia 
som resulterar i en undervärdering av genrens betydelse (Bell & Howells 2005:2). Det sägs även 
att livsstilsmedia genomsyras av ideal om vad vi bör vara, vilka vi bör bli och hur vi bör 
hantera våra liv och att det därmed finns ett värde i att studera denna genre (Raisborough 
2011:5). Genom kritiska studier av livsstilsmedia kan vi nå nya kunskaper om vilka sociala och 
kulturella processer vi genomgår i skapandet av idéer om stil, status och identitet i det 
moderna konsumtionssamhället (Bell & Howells 2005:1). 

Vi har båda, under lång tid konsumerat livsstilsmedia och för oss har det svenska 
livsstilsmagasinet Café alltid varit närvarande. För en av oss har magasinet haft en stor 
betydelse vad gäller inspiration och bevakning av den skandinaviska, såväl som den 
internationella modescenen. För den andra av oss har magasinet haft en mer underhållande 
funktion med intressanta reportage och personporträtteringar. Café har sedan sin start 1990 
haft som ambition att leverera starka reportage och bilder med modebevakning som 
magasinets främsta fokus (Cafe.se). I början av 2000-talet var det halvnakna kvinnor som 
prydde majoriteten av Cafés omslag, men sen början av 2010-talet pryds omslagen uteslutande 
av manliga profiler (Tidningsarkivet.se). Vi upplever att fokus på mode och starka bilder lever 
kvar i Café men att det har skett en utveckling i hur män och maskulinitet representeras. I 
denna studie ämnar vi därför att undersöka och jämföra hur män och maskulinitet har 
representerats i Cafés omslag 2003 respektive 2019.  
 
1.1 Uppsatsens disponering 
Dispositionen för vår studie inleds med att vi presenterar vårt syfte och våra frågeställningar. 
Därefter ämnar vi ge en kontextualisering till både manliga livsstilsmagasin och magasinet 
Café, följt av tidigare forskning där vi lyfter tidigare studier kring utvik av kvinnor, samt 
maskulinitet och livsstilsmagasin. Sen redogör vi för vårt teoretiska perspektiv och valda teman 
och begrepp. Därefter lyfter vi studiens metod och material, följt av en argumentation för 
studiens validitet och etik. Sedan kommer ni få ta del av vår resultatredovisning följt av en 
trestegsanalys där vi sammanfattar respektive år och utför en komparativ analys. Till sist 
kommer vi blicka framåt genom våra individuella slutdiskussioner.  
 
1.2 Uppdelning av arbete  
Vår arbetsstruktur har präglats av ett starkt samarbete och en strävan efter ett gemensamt mål, 
vilket har resulterat i att majoriteten av denna studie har skrivits tillsammans. De delar som 
har arbetats fram individuellt är vår tidigare forskning där vi valde att dela upp arbetet utifrån 
områdena utvik av kvinnor, samt maskulinitet och livsstilsmagasin. Avslutningsvis har vi även 
skrivit varsin individuell slutdiskussion.  
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2. Syfte & frågeställningar 
Syftet med vår studie är att utifrån ett feministiskt perspektiv undersöka representationen av 
män och maskulinitet i livsstilsmagasinet Café. Magasinet beskrivs som Sveriges ledande och 
största livsstilsmagasin för män (Egmontpublishing.se: Café). Vårt primära fokus inom det 
feministiska perspektivet kommer vara att utgå från mansforskning och hegemonisk 
maskulinitet. Syftet är även att utifrån ett intersektionellt perspektiv se på hur olika 
maktaspekter så om kön, klass och etnicitet, samverkar med varandra. Vi vill kasta nytt ljus 
över hur Café representerar och konstruerar män och maskulinitet genom att studera ett urval 
av magasinets omslag från 2003 och 2019 ur en semiotisk metodologi. I slutet av nittiotalet 
konstaterade konsumtionsforskarna Peter Jackson, Nina Brooks och Pete Stevensson (1999:353) 
att det fanns många akademiska studier kring representationen av kvinnor och femininitet i 
livsstilsmagasin, men att studier kring representationen av män och maskulinitet inte var lika 
förekommande. Även fast det gått över 20 år sedan detta konstaterades så har vi i det 
förberedande arbetet inför denna studie kunnat konstatera att det fortfarande finns få studier 
som rör representationen av män och maskulinitet i livsstilsmagasin, specifikt utifrån ett 
skandinaviskt perspektiv. Vi ser därför att det finns en forskningslucka för oss att fylla.  
 
För att kunna genomföra vår studie kommer vi utgå från följande frågeställningar:  
 

1. På vilket sätt representeras män och maskulinitet i Cafés omslag 2003 respektive 2019? 
Och vilka eventuella likheter och skillnader finns mellan åren?  

2. Vilka kulturella myter och/eller stereotyper rekonstrueras i Cafés omslag?  
3. På vilka sätt konstrueras den maskulina hegemonin i Cafés omslag 2003 respektive 

2019?  
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3. Bakgrund 
För att kontextualisera vår studie kommer vi börja med att beskriva vad som är utmärkande 
för manliga livsstilsmagasin, samt ge en bakgrund till Cafés historia och koncept. 
 
3.1 Manliga livsstilsmagasin 
Urbana livsstilsmagasin ses som konsumenttidningar som smälter samman med identitets- och 
konsumtionsvanor (Greenberg 2000:231). Boni (2002) menar att många livsstilsmagasin som är 
riktade till män består av artiklar som berör självhjälp och kroppslig disciplin. Enligt vissa 
observatörer återspeglar manliga livsstilsmagasin det traditionella förhållandet mellan 
hegemoniska och underordnade maskuliniteter. Den manliga kroppen verkar vara central i de 
allra flesta livsstilsmagasin riktade till män och kombineras med inriktningar på hälsa, träning 
och skönhet (Boni 2002:465-466).  
 
Jackson, Brook & Stevensson (1999) skriver att magasin som riktar sig till män generellt sett 
har varit antingen pornografiska eller fokuserade på ett specifikt intresse som till exempel fiske, 
bilar, eller sport. Det mediala intresset för manliga livsstilsmagasin har varit relativt stort men 
har inte varit lika förekommande i akademiska studier. Inom marknadssektorn har de manliga 
livsstilsmagasinen hyllats för sin kommersiella framgång samtidigt som de kritiserats inom 
akademin för vad vissa beskriver som ett negativt bidrag till modern könspolitik (Jackson, 
Brook & Stevensson 1999:353-354). Manliga livsstilsmagasin kan dock ses som en kulturell och 
symboliskt viktig plats eftersom de artikulerar och beskriver aspekterna av den moderna 
maskuliniteten (Benwell 2003:6). Detta är även ett utav våra personliga huvudargument till 
varför vi finner dem intressanta att undersöka.  

3.2 Café  
Det första numret av Café gavs ut 1990 med ambition om att bli en svensk motsvarighet till 
det amerikanska magasinet GQ och erbjuda läsarna en kombination av större reportage, starka 
bilder och seriös modebevakning (Café.se: Historien om Café). Magasinets omslag präglades 
under en längre tid av lättklädda kvinnor, men 2006 återgick man till sitt ursprungliga 
omslagskoncept och magasinet har sedan dess nästintill uteslutande berömda män på 
omslagen. Café har under sina 30 års verksamhetstid gett utrymme åt vad man själva beskriver 
som några av Sveriges starkaste journalister och gjort porträtteringar av berömda profiler (Café 
2014). Målgruppen består till 84 procent av män, med en genomsnittsålder på 35 år och som 
generellt sett bor i storstadsområden. Målgruppen beskrivs som “individorienterade med 
självförverkligande i centrum” (Egmontpublishing.se: Café Mediafakta 2020).  

4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för tidigare forskning som gjorts kring utvik av kvinnor 
samt maskulinitet och livsstilsmagasin.  

4.1 Utvik av kvinnor  
Psykologiforskarna James Beggan, Patricia Gagné & Scott Allison (2000) skriver i sin artikel att 
magasinet Playboy har fått mycket kritik från forskare som menar att magasinet reproducerar 
och förstärker negativa stereotyper om både kvinnor och män, speciellt när det kommer till 
maktfrågor. De menar att forskning visat att Playboy uppmuntrar sina manliga läsare till att 
släppa på sina konventioner om äktenskap och att de istället bör njuta av sex med kvinnor 
utan att knyta ett känslomässigt band till dem eller försörja dem ekonomiskt (Beggan, Gangé & 
Allison 2000:4). Feminister har kritiserat representationen av kvinnor i Playboy då de anser att 
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den förtrycker kvinnor och att det manliga könet framstår som överläget det kvinnliga, samt 
att magasinet anses uppmuntra till en våldtäktskultur (Beggan & Allison 2001:342). 

Medieforskaren Anja Hirdman (2005) har undersökt vilka föreställningar kring manlighet som 
media har bidragit med till unga män och menar att media är med om att skapa idéer om den 
manliga sexualiteten. Tittandet på kvinnor är vanligt förekommande inom föreställningen om 
maskulinitet. Sexualiserande bilder av kvinnor är naturaliserat inom den maskulina 
sexualiteten och kan exemplifieras av herrtidningar som använder sig av lättklädda bilder på 
kvinnor. Att tidningar riktade till män använder sig av dessa lättklädda bilder och porträtterar 
kvinnor som mannens lekkamrat har varit en kommersiell framgång. Användningen av 
sexuella bilder på kvinnor med stora bröst påminner den manliga läsaren om att han är och 
ska vara heterosexuella (Hirdman 2005:143-151). 

I sin studie har Hirdman (2001) studerat tidningen Fib aktuellt ur olika årtal. Studien visar att 
tidningen under 1965 använde sig av lättklädda flickor på både omslag och några sidor in i 
tidningen. Män som representerades i Fib aktuellt blev ofta avbildade med en bortvänd blick 
medan kvinnors blick var riktad mot läsaren, vilket symboliserar dem som inbjudande. Ofta 
hade flickorna bara något tunt plagg på sig eller täckte brösten med sina händer. Även om 
brösten doldes så drog de både uppmärksamhet och lockelse till sig och lät läsaren fantisera 
om vad som dolde sig bakom. 1970 är det istället helfigursbilder på halvnakna eller helnakna 
kvinnor som pryder omslaget. Kvinnorna ler in i kameran, brösten är centrala och skyls inte 
längre, istället är det kvinnornas kön som skyls. När män representeras i tidningen är det i 
samband med skidor som voltar eller med fordon som välter (Hirdman 2001:122-123). År 1995 
är omslagen prydda med amerikanska modeller i underkläder. Brösten är större och mer i 
fokus, samt att kvinnans blick är riktad mot läsaren. Hirdman menar att den medialiserade 
sexualiteten fyller det offentliga och är inte längre är privat (2001:247). I Fib aktuellt har kravet 
på realism varit centralt och är ofta kopplat till maskulinitet där man porträtterar och berätta 
vad män gör (2001:251).  

Hirdman (2001) skriver att män som porträtteras i Fib aktuellt sällan etablerar en personlig 
relation med publiken då de undvek att titta in i kameran. När publiken betraktar män ska 
blicken inte dröja kvar vid deras utseende eller kroppar, utan snarare ska blicken riktas mot 
deras handlande. Under 1975 blundande mannen eller tittade på kvinnan, 1995 var mannens 
blick riktad mot sitt eget eller kvinnans kön. Genom att undvika tittandet mot publiken så 
förhindras antydningar på homosexualitet. Män porträtteras aldrig heller ensamma i en sexuell 
scen, vilket gör att mannen inte visas i den sexuella scenen för publikens skull. I Fib aktuellt 
naturaliseras istället mäns tittande på kvinnor där kvinnor gestaltas som kamerans främst 
objekt och män som kamerans bärare (Hirdman 2001:255-259).  

4.2 Maskulinitet & livsstilsmagasin  
Medieforskaren Sean Nixon (2013) beskriver att det var i slutet av 1980-talet som nya visuella 
koder och representationer av män och maskulinitet dök upp i den brittiska populärkulturen. 
Denna utveckling kan tydligt kopplas till förändringar på den ekonomiska marknaden och 
framförallt till den kommersiella utvecklingen för män inom herrmode, skönhetsartiklar och 
tidningar (2013:292). Likt Hirdman (2001) noterade i sin studier om Fib aktuellt, skriver 
medieforskarna Peter Jackson, Kate Brook och Nick Stevensson (1999:353) att magasin som 
riktar sig till män generellt sett har varit antingen pornografiska eller fokuserade på ett 
specifikt intresse som exempelvis fiske, bilar, eller sport. Jackson, Brook och Stevensson (1999) 
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menar att det mediala intresset för manliga livsstilsmagasin generellt sett har varit relativt stort 
men att intresset inte har varit lika förekommande i akademiska studier. Inom 
marknadssektorn har de manliga livsstilsmagasinen hyllats för sin kommersiella framgång 
samtidigt som de kritiserats inom akademin för vad som beskrivs som ett negativt bidrag till 
modern könspolitik (Jackson, Brook & Stevensson 1999:353-354). Likt språkvetaren Bethan 
Benwell (2003:6), så menar vi dock på att de manliga livsstilsmagasinen kan agera som en 
kulturell och symboliskt viktig plats eftersom de artikulerar och beskriver aspekterna av den 
moderna maskuliniteten.  

Nixon (2013) argumenterar för att det finns en styrka i att undersöka manlig representation i 
specifikt mode- och livsstilsmagasin då det historiskt sett är i denna typ av magasin som bilder 
av nya manligheter har dykt upp först. Han beskriver även att det råder en variation i hur man 
visualiserar och representera män i mode- och livsstilsmagasin (Nixon 2013:293). 
Konsumtionsforskaren Tim Edwards (2003) argumenterar för att manliga magasin är kulturella 
texter och att analysera dem utifrån maskulinitet, indirekt är en analys om representation. Han 
säger att om man vill förstå manliga livsstilsmagasin som ett kulturellt fenomen behöver man 
ha en förståelse för att utvidgningen av dessa magasin inte är en isolerad eller slumpmässig 
utveckling. I sin studie så talar han om att utvecklingen av de manliga livsstilsmagasinen kan 
kopplas till flera olika processer, som exempelvis maskulinitets- och sexualpolitik eller till 
marknadsföring och konsumtionskultur (Edwards 2003:134).  
 
Sociologen Federico Boni (2002) talar om att antalet livsstilsmagasin som riktar sig till män 
har ökat de senaste åren och bekräftar även han att det råder delade meningar om magasinens 
representation av män och maskulinitet. Han beskriver att vissa påstår att denna utveckling av 
manligt inriktade livsstilsmagasin reflekterar en förändring i mäns könsrelationer och deras 
kropps- och självidentitet, medan andra påstår att magasinen snarare reflekterar och fastställer 
en stereotypisk, hegemonisk maskulinitet (Boni, 2002:465-466). Mediesociologen David 
Gauntlett diskuterar också hur manlighet och maskulinitet representeras i dessa magasin och 
ställer sig frågande till om magasinen representera en stereotypisk och gammalmodig bild av 
män, eller om det faktiskt är så att de representerar och erbjuder nya variationer av manlig 
identitet (Gauntlett 2008:165).  
 
 

5. Teoretiska perspektiv & teman  
I detta avsnitt ämnar vi diskutera det teoretiska ramverket och relevanta teman för vår studie. 
Inledningsvis diskuterar vi feministiskt teori utifrån Judith Butler (2007), och med hjälp av 
bland annat Nina Lykke (2009). Vi kommer diskutera Butlers begrepp om det performativa 
könet och den heterosexuella matrisen. Vi kommer även diskutera intersektionalitet för att 
sedan se närmare på begreppen femininitet och maskulinitet. Utifrån ett feministiskt 
perspektiv kommer vi sen diskutera mansforskning utifrån Thomas Johansson (2000) och 
Raewyn Connell (2008), följt av en definition av hegemonisk maskulinitet. I samband med 
mansforskningen kommer vi även diskutera kommersialisering och självförverkligande. 
Avslutningsvis kommer vi utgå från Halls (2013) representationsteori och kika närmare på 
stereotyper.  
 
5.1 Feministisk teori 
Under 1970- och 1980-talet var det många feministiska genusteoretiker som ansåg att det var 
viktigt att skilja mellan biologiskt och sociokulturellt kön i hopp om att göra upp med 
könskonservatismen. I början av 1970-talet var det amerikanska feminister som gjorde en 
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särskiljning mellan “sex” som biologiskt kön och “gender” som socialt konstruerat kön. Den 
svenska motsvarigheten skulle då vara “kön” och “genus” som lanserades i Sverige under 1980-
talet. Tanken var att man skulle skilja ut det sociokulturella könet som centralt för politik och 
vetenskaplig analys. Skulle man lyckas med att upprätthålla skillnaden mellan kön och genus 
så menade man att det skulle gå att upphäva det hybrida i fenomenet “kön” (Lykke 2009:34-
35). Utifrån Latours (1993:97) synvinkel är det genusteoretiska syftet med särskiljningen att 
befria det sociokulturella könet från att tvingas ta ställning från det biologiska könet, för att på 
så sätt ha möjlighet att skilja på “naturdel” och “kulturdel”. Enligt Lykke (2009:34-35) har 
genusteoretisk forskning under 1990-talet ansett att det kan vara problematiskt att upprätthålla 
en dikotomi mellan kön och genus.  

Genusteoretikern Judith Butler (2007:11-12) är kritisk till synen på kön som naturgivet och 
biologiskt och genus som ett socialt kön som är kulturellt konstruerat. Butler (2007) menar att 
kön är mer komplext än så, men att de förutfattade meningarna om kön och genus ändå har 
haft sina fördelar på så sätt att det har synliggjort olika betydelser som kulturen genom 
historien har tillskrivit kvinnokönet. Trots fördelarna menar Butler (2007) att synen på 
begreppen har medfört ett västerländskt metafysiskt tänkande där biologiskt kön (kvinnligt och 
manligt) ses som primärt och genus (feminint och maskulint) ses som sekundärt. Butler (2007) 
ifrågasätter påståendet om att genus skulle vara en efterlikning av kön och menar snarare att 
både kön och genus sker på samma diskursiva nivå. Butler (2007) införde begreppet det 
performativa könet där hon med performativitet menar att vi människor från födsel identifieras 
som antingen pojke eller flicka och när en sådan etikett sätts så lär vi oss att agera vårt kön, 
vilket betyder att kön och genus inte är något man är utan något man gör. Därför har kön inte 
någon essens. Butler (2007) föreslår att man bör avstå från att göra skillnad mellan begreppen 
kön och genus då en feminin genuskonstruktion går att koppla till ett maskulint kön och 
tvärtom (Butler 2007:11-12). Som vi märker så skiljer sig Butlers syn på kön och genus något 
markant från 1970-talets och 1980-talets feministiska genusteoretikers önskan om att göra en 
särskiljning mellan begreppen kön och genus.  

Den franska filosofen Simone de Beauvoirs klassiska tes om att “Man föds inte till kvinna, 
man blir det”, syftar på att det är det symboliska i samhällsordningen snarare än naturen som 
gör oss till kvinnor respektive män (Beauvoir 2002:325). Butler (2007) tolkar Beauvoirs tes och 
menar att Beauvoirs syn på kön och genus är att man blir en kvinna genom kulturellt tvång 
snarare än från själva könet. Vidare menar hon att en kvinna i så fall inte behöver vara av 
kvinnligt kön (Butler 2007:12). Om vi likt Beauvoirs tes ser kroppen som en situation, kan vi 
inte vända oss till en kropp som aldrig har tolkas och således inte har en kulturell innebörd. 
Likt Butlers tolkning menar vi att det går att vara kvinna utan att ha ett kvinnligt kön, och 
tvärtom. Vi håller med Beauvoir och Butler om att människor lär sig att imitera sitt kön. Vi 
tycker det är viktigt att vara medveten om att en människas handlingar och beteenden gör att 
den kan uppfattas som antingen feminin eller maskulin. Butlers syn på det performativa könet 
kommer bidra till en ökad förståelse för oss när vi ska genomföra vår studie och se hur Café 
genom sin representation av män är med och skapar kön.  

5.1.1 Femininitet & maskulinitet  
Fagerström och Nilsson (2008) menar att genusforskare använder sig av termerna “femininitet” 
och “maskulinitet” framför “kvinnligt” och “manligt” för att markera att genus är konstruerat 
och inte biologiskt betingat. Att beskriva något som “kvinnligt” eller “manligt” kan lätt 
uppfattas som egenskaper som en kvinna eller en man bör ha. Likt Butler, skriver Fagerström 
och Nilsson (2008) att samhället uppmuntrar flickor och pojkar att ha olika intressen. Ur ett 
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feministiskt perspektiv menar man att denna uppmuntran inte är en slump utan handlar om 
ett uttryck för könsmaktsordning. Makt existerar inte ensamt eller på egen hand, utan 
genererar motstånd. Däremot kan makt kan alltid förändras och omfördelas (Fagerström & 
Nilsson 2008:7-12). 

Marcus Herz & Thomas Johansson (2011) skriver om en ny feminisering av manlighet där de 
bland annat talar om att den manliga vänskapen genomgår en förändring som präglas av att 
män blir bättre på att kommunicera och mer aktivt jobbar för att utveckla sina 
vänskapsrelationer. Det som skulle hindra män från en förnyad manlig vänskap är dock att 
många manliga miljöer präglas av en tydlig homofobi (2011:26). Vidare diskuterar de en 
feminisering av manlighet där män tar mer ansvar för omsorgsarbete och att det representerar 
en mer fysiskt och psykiskt närvarande maskulinitet. Feminisering av män kan även innebära 
hur män klär sig, sminkar sig och den vikt de lägger vid sina kroppar. Män har börjat bry sig 
om skönhet och utseende, precis som kvinnor (Herz & Johansson 2011:42).  

Enligt Herz och Johansson (2011) bör man studera hur hegemoniska diskurser kring 
maskulinitet och femininitet skapas och hur diskurserna förstås av både enskilda och grupper 
av män och kvinnor. För att förstå och försöka förändra sociala problem i samband med kön 
så menar de att det kan vara problematiskt att lägga stort fokus på den enskilda individens 
biologiska kön. Istället bör man kolla på förändringar som sker på strukturell nivå då det kan 
leda till förändring även på individnivå (Herz & Johansson 2011:122). Eric Anderson (2009) 
påstår att om en kultur skulle få minskad homohysteri så skulle det vara lättare för män att 
uttrycka sin känslomässiga intimitet och fysiska uttryck i en relation, inför varandra. En kultur 
som är mer tillåtande gentemot en större bredd av heterosexuella beteenden kommer leda till 
uppluckrade gränser mellan maskulina och feminina beteenden. Det blir då svårare att urskilja 
skillnaden mellan maskulint och feminint, gay och hetero, kvinnor och män. Vilket betyder att 
maskulinitet inte kommer ses som det primära sättet att gestalta män på (2009:97) 

5.1.2 Intersektionalitet och den heterosexuella matrisen  
Ett återkommande begrepp inom feministisk teori är intersektionalitet, vilket omfattar hur 
olika maktaspekter i samhället samverkar med varandra. Till exempel så har kvinnorörelsen, 
den akademiska feminismen och genusforskningen främst dominerats av vita, heterosexuella 
medelklasskvinnor. Dessa kvinnor har i perioder inte tänkt på alla de kvinnor som faktiskt 
exkluderats (Fagerström & Nilsson 2008:21). Socialantropologen Fanny Ambjörnsson menar 
att lesbiska kvinnor inom kvinnorörelsen har uppfattats som ett hot (2016:22).  

Vi betonar värdet av intersektionalitet. Likt Lykke (2009), anser vi att man behöver förståelse 
för att många av de maktordningar som är baserade utifrån kön samarbetar med andra 
maktordningar som är baserade på exempelvis klass, sexualitet, etnicitet och ras. Sexistiska 
strukturer och maktordningar kan samverka och bilda allianser med exempelvis rasistiska och 
homofobiska strukturer (Lykke 2009:105). Intersektionalitet är på många sätt en integrerad del 
av feministisk teori och forskning och olika inriktningar inom feminismen fokuserar på olika 
typer av intersektionalitet (Lykke 2009:111). Vi menar att det är viktigt att vi tar hänsyn till 
intersektionalitet när vi pratar om representation av män då det även förekommer olika 
maktordningar inom män som grupp. I vår analys har vi applicerat ett intersektionellt 
perspektiv för att kunna ta hänsyn till faktorer som klass, sexualitet, etnicitet och ras och deras 
relation till varandra. Vi betonar värdet av att förstå att ojämlikheter inte endast existerar 
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beroende på kön, utan flera faktorer spelar in och bidrar till inkludering såväl som 
exkludering.  

Butler (2007) skriver om den heterosexuella matrisen och menar att begreppet är ett teoretiskt 
ramverk som syftar att förklara heteronormen. Inom den heterosexuella matrisen ses mannen 
och kvinnan som varandras motsatser, fysiskt som psykiskt. Samtidigt förväntas båda könen 
åtrå och begära varandra där sexuellt begär bör riktas heterosexuellt (2007:235-236). Butler 
menar att homosexualitet anses utövas utanför den heterosexuella matrisen (2007:52). Istället 
för att förutsätta att heterosexualitet är den självklara sexualiteten och att kön och genus måste 
hänga samman så bör man kritiskt ifrågasätta och analysera dessa självklarheter (Berg & 
Wickman 2010:11). Lykke (2009:118) tolkar det som att Butler menar att det inte bara är 
vithetsnormen som har en maktfördel, utan även den heterosexuella normen. Butler lägger stor 
vikt i att analysera och avlegalisera den heterosexuella matrisen och menar att maktregimer har 
naturliggjort det heterosexuella samlaget och framställt den hegemoniska tvåkönsmodellen 
(Lykke 2009:118). Vidare anser Butler att det inte finns en självklar koppling mellan kropp, 
kön, begär, könsidentitet och könsperformance, utan istället ifrågasätter hon de 
samhällsidentiteter som kvinna/man, feminin/maskulin, hetero/homo. Dessa identiteter 
skapas eftersom få människor bryter mot dessa "förutbestämda" identiteter (Lykke 2009:119). 

5.2 Mansforskning  
Inom feministisk teori hittar vi även mansforskningen som arbetar utifrån att genus är en 
föränderlig konstruktion som påverkas av olika maktdimensioner i samhället. Sociologen 
Thomas Johansson (2000) menar att mansforskningen har sin utgångspunkt i den feministiska 
forskningen, men det som är markant för mansforskningen är att den fokuserar mer på de 
kulturella och sociala aspekterna av manlighet. Johansson (2000) skriver att det är svårt att 
fastställa exakt när mansforskningen växte fram som ett akademiskt fält men skriver utifrån 
sina egna observationer att det var under 1980-talet och 1990-talets början som etableringen av 
fältet påbörjades. De akademiska frågor som diskuterades i början av 2000-talet hade redan 
formulerats i slutet av 1980-talet och rörde till exempel mäns våld mot kvinnor, faderskap och 
mäns känsloliv. I sin historiska kontextualisering av mansforskning beskriver Johansson (2000) 
hur outvecklad mansforskningen var under 1980-talets början och argumenterar för att det 
rådde en brist på såväl kritik som teoretiska redskap för att kunna diskutera och analysera 
konstruktionen av en mer mångsidig manlighet (Johansson 2000:11).  

Fortsättningsvis skriver Johansson (2000:28-29) att mansforskningen har tre huvuduppgifter; 
att identifiera makt- och dominansförhållanden, att dekonstruera de former av manlighet som 
utgör och konstruerar den dominerande manligheten samt att diskutera och lyfta fram nya 
alternativa former av maskuliniteter. Vi menar att syftet med vår studie och våra 
frågeställningar har en tydlig koppling till dessa tre huvuduppgifter. Vi kommer applicera ett 
intersektionellt perspektiv där vi identifierar olika makt- och dominansförhållanden, samt 
studera Cafés omslag utifrån hegemonisk maskulinitet där vi granskar den dominerande 
manligheten, samt se om Café rekonstruerar nya former av maskuliniteter. Johansson (2000) 
menar att det finns en problematik med att studera manlighet och män utifrån ett feministiskt 
perspektiv då perspektivets kritiska fokus på den dominerande manligheten kan leda till ett 
kritiskt synsätt på män generellt (Johansson 2000:24). Vi menar däremot att det feministiska 
perspektivets kritiska syn på den dominerande manligheten är nödvändig för vår studie då den 
möjliggör en kritisk granskning av den samhällsgrupp som besitter mest makt och att det är 
den grupp som behöver vara med och bidra till ett mer jämställt samhälle.  
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Enligt Connell (2008) finns det två steg i synen på maskulinitet. Först måste vi urskilja 
skillnader mellan olika maskuliniteter och för det andra måste vi kunna urskilja relationerna 
mellan dessa olika typer av maskuliniteter. Dessa relationer består av allianser, dominanser och 
underordningar. Connell beskriver att uppfattningen om vilken som är den rådande ideala 
maskuliniteten, det som hon kallar för den hegemoniska maskuliniteten, skiftar över tid och 
kultur (2008:61). Utifrån vår kartläggning av Cafés omslag tolkar vi det som att magasinet 
reproducerar olika typer och variationer av maskuliniteter. Vi tror att vi genom 
mansforskningen kan bidrar till en bredare och mer nyanserad syn på maskulinitet och 
rådande stereotyper.  

5.2.1 Hegemonisk maskulinitet 
Likt Johansson (2000) så argumenterar vi för att det är omöjligt att diskutera manlighet och 
kön utan att vidröra maktaspekten. Frågor som rör konstruktionen av manlighet hade inte 
varit intressanta om det inte skett en förändring av mäns dominanta maktposition. Intresset 
för frågor som rör manlighet, makt och förändring växer i takt med att den manliga 
dominansen utmanas. Hegemonisk maskulinitet beskrivs som ett förekommande begrepp 
inom mansforskningen och innefattar en maktanalys som fokuserar på att studera variationer 
av över- och underordningar bland män (2000:23-27). I vår studie kommer hegemonisk 
maskulinitet vara en central utgångspunkt när vi ska tolka hur män och maskulinitet 
representeras i Café och hur dessa representationer förhåller sig till den maskulina hierarkin. 

Johansson (2000) menar att hegemonisk maskulinitet saknar en fast betydelse och kan se 
annorlunda ut beroende på kontext, det vill säga att hegemonin kan se olika ut över tid och 
kultur. Inom hegemonins kulturella ramverk existerar en hierarki mellan olika grupper av 
män, som nämnt tidigare har exempelvis heterosexuella män en dominans över homosexuella 
män. Även strukturer som klass och ras skapar och bidrar till olika typer av maskuliniteter. 
Hegemonisk maskulinitet karaktäriseras av ouppnåeliga ideal som exempelvis filmstjärnor eller 
andra framgångsrika män, samt att hegemoni är ett resultat av sambandet mellan kulturella 
ideal och institutionell makt. Dessa män, som på ett eller annat sätt innehar en ledande 
position, har inflytande över vilka värden och normativa riktlinjer som höjs för det manliga 
idealet (Johansson 2000:38). 

Utifrån Connells (2008) skiss beskriver Johansson (2000) den manliga hierarkin och förklarar 
att man kan urskilja tre olika positioner i denna hierarki; hegemonisk-dominant, delaktig och 
underordnad. Delaktighet handlar om att män deltar i en maktutövning och i ett könsförtryck 
mot kvinnor och underordnade maskuliniteter, och på så sätt ingår i en allians med makten. 
Trots att det blivit allt mer normativt bland män att exempelvis vårda om sitt utseende eller 
vara närvarande med sina barn, så definieras underordnade män generellt sätt av att de på ett 
eller annat sätt överskrider gränserna mellan manligt och kvinnligt. Därmed kan de ofta 
kategoriseras som antingen homosexuella eller feminina, och hamnar således längre ner i den 
manliga hierarkin (2000:38-39).  

Å andra sidan så pendlar många män mellan att både delta och förhandla i sin positionering 
och i sitt förhållande till hegemonisk maskulinitet. Män tvingas kontinuerligt att förhandla 
med kvinnor och andra män i sitt vardagliga liv. Dessa förhandlingar kan i sin tur resultera i 
förändringar av konstruktionen av manlighet och relationen mellan könen, samt att 
förhandlingarna kan bidra till en försvagning av den manliga hegemonin. Ytterligare adderar 
Johansson (2000) två kategorier till Connells skiss över den manliga hierarkin; den 
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oppositionella manligheten och den nostalgiska manligheten. Den oppositionella manligheten 
kopplas tydligt till Johanssons beskrivning av förhandling och präglas av ett tydligt samarbete 
med kvinnor och uttrycker en symbolisk kritik och kamp mot den hegemoniska 
maskuliniteten. Den nostalgiska manligheten definieras utav en vilja att återgå till en manlighet 
där män inte reflekterar över sin identitet och kan på många sätt beskrivas som antifeministisk 
(Johansson 2000:39-40).  
 
5.2.2 Kommersialisering & självförverkligande 
Vi anser att begreppen kommersialisering och självförverkligande är relevanta för vår studie då 
Cafés manliga målgrupp beskrivs som “individorienterade med självförverkligande i centrum” 
(Café Mediafakta 2020). Livsstilsmedia genomsyras av ideal kring vad vi bör vara, vilka vi bör 
bli och hur vi bör hantera våra liv (Raisboroguh 2011:5). Gillberg (2014) skriver att 
kommodifiering av jaget är en term som syftar på att jaget har omvandlats till en kommersiell 
vara som går att köpa och sälja på en marknad och att vi genom konsumtion kan förverkliga 
och styra representationen av oss själv. Motivet bakom denna typ av konsumtion kan beskrivas 
som en generell önskan om att efterlikna människor som har högre status än oss själva. 
Genom att klä oss i specifika märken, köra en viss bilmodell eller använda en sorts 
skönhetsprodukt positionerar vi oss i samhällshierarkin. Konsumtion blir således ett sätt att 
både försvara och förverkliga sin identitet och självbild (Gillberg 2014:87-88).  

Berglez (2009) påstår att kulturstudier är en forskningstradition som bidragit med kunskaper 
om relationen mellan kommersiella processer och medier. Denna forskningstradition har haft 
som ambition att exponera det kulturella värdet i kommersiella medieprodukter och menar på 
att dessa medieprodukter kan ha positiva effekter för processer som identitetsskapande och 
självförverkligande. Samtidigt så präglas kulturstudier av ett marxistiskt tänkande som vill 
uppmärksamma frågor om makt, diskriminering och ojämlikhet. Centralt inom kulturstudier 
är idéen om att de som har mest makt i samhället upprätthåller sin hegemoniska position 
genom att influera olika samhällsinstitutioner, vilket även inkluderar medierna (Berglez 
2009:57-59).  

Mediesociologen David Gauntlett (2008) beskriver att termen livsstil inkluderar beteende, val, 
attityder och övertygelser, samt att konsumtion är ett av de tydligaste verktygen för hur vi 
skapar och uttrycker vår livsstil. Gauntlett (2008) drar en parallell mellan livsstil och inriktning 
och refererar till att individen kan agera som regissör över sitt eget narrativ och välja vilka 
inriktningar man vill att ens liv ska fokusera på. Våra livsstils- och konsumtionsval kan ge våra 
narrativ en identifierbar form som i sin tur kopplar oss till likasinnade människor och 
sammanhang (Gauntlett 2008:111-112). Idéen om att vi skulle kunna regissera våra egna liv är i 
motsats till det Butler (2007) menar med att samhället har färdigskrivna regler åt oss och hur 
vi, beroende på om vi föds till man eller kvinna, bör leva våra liv. Däremot kan vi se att vita 
heterosexuella män, som sitter högst upp i den hegemoniska hierarkin, har större möjlighet att 
forma och regissera sina liv.  

Johansson (2000) skriver att den moderna mannen alltid har strävat efter att vara synlig och 
haft en ambition om att profilera sig i offentligheten. Pengar, makt och yrkesstatus är generellt 
sett de kapital som anses göra en man framgångsrik. Den moderna maskulinitetens besatthet av 
att forma och visa den perfekta kroppen kan tolkas som en strävan efter att visualisera och 
självförverkliga sin identitet och existens. En muskulös kropp, iklädd en välskräddad och dyr 
kostym, symboliserar att man hör hemma i toppen av den samhälleliga hierarkin (Johansson 
2000:99-102).  
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Det går att se ett samband mellan den ökade sexualiseringen och den kommersiella 
utvecklingen för män inom mode, skönhet och tidningar (Fagerström & Nilsson 2008: Nixon 
2013). Avklädda och idealiserade bilder av män förekommer allt oftare i reklamsammanhang 
och används ofta för att marknadsföra kläder och skönhetsprodukter. Denna sexuella och 
estetiserande porträttering av män ses av vissa som en följd av att företag börjat se en 
kommersiell potential i homosexuella män som köpgrupp. Samtidigt menar andra på att den 
sexualiserade, offentliga mannen visar på att även män kan agera som objekt och att det 
symboliserar ett skifte i genusordningen (Fagerström & Nilsson 2008:59). Johansson (2000) ser 
även han en mer framträdande estetisering av den manliga kroppen och att män spenderar mer 
tid och tanke på att vårda sitt yttre. Att män spenderar mer tid framför spegeln bör dock inte 
ses som en indikation på att en ny manlighet har etablerats. Snarare bör sexualiseringen och 
estetiseringen av manskroppen ses som ett första steg mot en mer sensuell och sensitiv 
manlighet (Johansson 2000:110).  

Maskulinitetsforskarna Raewyn Connell och Rebecca Pearse (2015) menar att allt som är 
socialt konstruerat innebär att vi tolkar världen och att vårt samhälle är en värld som är full av 
innebörder. Det finns mängder av underliggande uppfattningar, förutsättningar, undertoner 
och anspelningar varje gång vi pratar om “en kvinna” eller “en man”. Alla dessa undertoner 
har samlats och lagts på under vår kulturella historia (2015:123). På samma sätt tror vi att det 
finns mängder av underliggande uppfattningar och undertoner i hur män representeras i 
media och därför kommer vi nu gå djupare in på Stuart Halls syn på representation och 
stereotypisering. 

5.3 Representation och stereotyper 
Genom ett feministiskt perspektiv, med representation som huvudfokus, kommer vår studie 
genomföras med hjälp av med semiotisk analys. Kulturstudieforskaren Stuart Hall (2013) 
menar att människan skapar representation med språkets hjälp och att varken ting eller varelser 
har en fast betydelse, utan att det skapas med hjälp av människans språk. Representation är det 
som kopplar samman mening och språk med kultur. Hall (2013) pratar om 
representationssystem som bland annat innefattar symboler och tecken som får oss att förstå 
och tolka världen. Detta representationssystemet är ett sätt för oss människor att visa andra 
människor vad vi tycker, tänker och känner genom att använda oss av tecken och symboler 
(Hall 2013:2). Representation kan dock inte göra anspråk på att vara objektivt då det är en 
konstruerad version av vad som framställs, istället präglas representation av subjektivitet och 
ofullständiga skildringar (Fagerström & Nilsson 2008:30).  

Hall (2013) lanserade begreppen encoding (kodning) och decoding (avkodning) som stöd till 
att beskriva representationsprocessen. Meningsskapande är beroende av användningen av 
tolkning, och tolkning upprätthålls av att vi använder oss av koden. Kodning betyder att vi 
sätter in något i koden, och avkodning är när en annan person tolkar och avkodar dess 
betydelse (2013:45). Ett exempel på kodning och avkodning är när Hall (2013) beskriver att 
läsaren är lika viktig som författaren vid meningsskapande. Det är författaren som står för 
kodning medan läsaren står för avkodning av ord och innehåll. Tecken som inte har tagits 
emot och tolkats av en mottagare, och därmed inte avkodats, ses inte som meningsfulla 
(2013:17-18). Hall (2013) påpekar dock att all mening är föränderligt, vilket innebär att koder 
fungerar som social konventioner snarare än fasta och bestämda regler (2013:45).      

Ett relevant begrepp inom representationsforskning är stereotyper och stereotypisering. Hall 
(2013) skriver att stereotypisering inom media kan definieras av att medier uppmärksammar 
skillnader mellan olika typer av grupper och sprider en uppfattning om att det råder ett vi och 
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“de andra”. Vidare beskriver Hall (2013) att stereotypisering handlar om att upprätthålla en 
social eller symbolisk hierarki genom att exkludera andra och fungerar på så sätt som ett 
verktyg för att upprätthålla en hegemoni. Stereotypisering tenderar att förekomma i 
sammanhang som präglas av ojämlikhet och riktas generellt mot de grupper som står längre 
ner i en social eller symbolisk ordning (Hall 2013:247-248). Maktbegreppet är en central 
beståndsdel i diskussionen om stereotypisering. Makt kan förstås och diskuteras utifrån en rad 
olika aspekter men Hall (2013) förtydligar att det är viktigt att lyfta in kulturella och 
symboliska villkor när man talar om makt och representation. Den som har makten att 
representera någon eller något på ett specifikt sätt, kan genom representation utöva en 
symbolisk makt som i sin tur kan bidrar till att upprätthålla en maktordning (Hall 2013:49).  

Vi anser att det är högst relevant för vår studie att gå närmare in på könsstereotyper och vad 
det innebär. Psykologen Ingegerd Tallberg Broman (2002) menar att könsstereotyper uppstår 
när vi kopplar samman till exempel attribut, kläder och färger till manligt respektive kvinnligt. 
Vidare menar Tallberg Broman, likt Butler (2007), att det finns specifika regler i samhället 
kring hur pojkar och flickor ska vara och bete sig. Däremot har gränserna för vad som är 
acceptabla beteenden för pojkar och flickor vidgats med åren, men det finns fortfarande vissa 
grundpositioner för hur man bör bete sig (Tallberg Broman 2002:28-29).  

5.4 Uppsummering 
Vårt feministiskt teoretiska perspektiv och de centrala begreppen har hjälpt oss i arbetet och 
gett oss en stabil grund till att kunna uppfylla vårt syfte och besvara våra frågeställningar. I 
samband med feministisk teori har vi diskuterat olika begrepp. Butlers (2007) syn på det 
performativa könet har gett oss en bredare syn på kön och genus, samt att hennes användning 
av begreppet den heterosexuella matrisen har gett oss en förståelse för den rådande 
heteronormen. Vi har även fokuserat på begreppet intersektionalitet och fått ett större 
förståelse för hur olika maktaspekter samverkar. I relation till feministisk teori har vi även 
diskuterat femininitet och maskulinitet.  

Inom feministisk teori har vi även lyft mansforskningen. Vi har förstått att mansforskningen 
har tre huvuduppgifter; att identifiera makt- och dominansförhållanden, att dekonstruera de 
former av manlighet som utgör och konstruerar den dominerande manligheten samt att 
diskutera och lyfta fram nya alternativa former av maskuliniteter (Johansson 2000:23-27). I 
anslutning till mansforskningen har vi även valt att lyfta begreppet hegemonisk maskulinitet, 
som innefattar en maktanalys med fokus på att studera variationer av över- och 
underordningar bland män.  

Vi har även diskuterat kommersialisering och mäns självförverkligande som tillvägagångssätt 
för män att uttrycka sin livsstil och sin identitet. Till denna diskussion har vi i sin tur lyft den 
ökade sexualisering och estetiseringen av män och hur det kan kopplas till kommersiella 
faktorer och individens självförverkligande. Avslutningsvis har vi även lyft Halls (2013) 
representationsteori och valt att se närmare på Halls definition av stereotypisering.  

6. Metod och material 
Vi har valt att använda oss av en semiotisk analys då vi anser att det är den metod som är bäst 
lämpad för att kunna besvara våra frågeställningar. I det här avsnittet kommer vi beskriva 
semiotik som metodologi, för att sen beskriva hur vi kommer applicera semiotik i vår analys 
samt argumentera för vårt urval av empiriskt material. Vårt empiriska material består utav 
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olika kombinationer av uttryck och kan definieras som multimodala texter och därför har vi 
valt semiotik som metod då det är ett effektivt verktyg för att analysera hur olika tecken skapar 
betydelse. 

6.1 Semiotik som metodologi 
Boréus & Kohl (2018) menar att tecken är en grundläggande term inom textanalys. Inom 
textanalys hittar vi semiotiken som utvecklades av Charles Sanders Peirce och Ferdinand de 
Saussure och beskrivs som vetenskapen om tecken i mänsklig kommunikation. Det är inte bara 
bokstäver eller ord på ett papper som kan definieras som tecken utan även gester, kläder, 
ansiktsuttryck har en betydelse och kan definieras som olika tecken. Det är genom kultur och 
kommunikation som tecken får sin betydelse och semiotik handlar dels om hur mening skapas 
men även om relationer mellan olika teckensystem. Inom semiotik kan alla meningsfulla 
teckensystem definieras som texter, till exempel bilder och skrivna texter, men även så kallade 
multimodala texter som blandar olika variationer av uttryck (Boréus & Kohl 2018:21-22)  

Problematiken med multimodala texter är att det väcker en frågeställning kring hur man ska 
beskriva de element och uttryck i en text som inte är direkt språkliga. I dessa fall kan man 
använda sig utav semiotik som ett sätt för att vetenskapligt beskriva hur betydelse skapas och 
att semiotik är en lära som bygger på att man skapar betydelse genom att se allt som tecken. 
Allt som man observerar kan ha ett symboliskt värde och kan ses och tolkas som ett uttryck för 
något (Vigsö 2010:235). Utifrån vår kartläggning av Café så definieras vårt empiriska material, 
omslagen i Café, som multimodala texter då de använder en variation av olika uttryck samt 
kombinerar olika teckensystem. Genom tolkning ämnar vi att försöka identifiera vilka 
symboliska värden som Café uttrycker och skapar i sina omslag. 

Vigsö (2010) menar att det finns vissa grundantaganden inom semiotik. Betydelse skapas 
genom att vi tolkar något som ett tecken på något annat, ett tecken får sin betydelse i 
motsättning till andra tecken samt att tecken är kontextuellt. Två centrala begrepp och 
huvudformer inom semiotiken är denotation och konnotation. Denotation är den objektiva 
tolkningen och konnotation är de gemensamma associationerna som ett tecken skapar i en 
kultur. Denotation bygger på en direkt och mer bokstavlig nivå av tolkning medan 
konnotation är mer kulturellt förankrad och således bygger på en djupare och mångfacetterad 
nivå av tolkning (Vigsö 2010:236). I vår studie kommer denotation och konnotation agera som 
utgångspunkter för vår analys.  
 
Vi tycker att Hansen & Machin (2013) förklarar denotation och konnotation på ett effektivt 
sätt när de pratar utifrån Barthes analysnivå som innehåller en uppsättning av frågor som man 
kan ställa sig vid en analys av en bild. Dessa frågor kommer vi senare beskriva och använda oss 
av i vår semiotiska analys. Frågorna gör det möjligt för oss att tänka på vilka idéer och 
värderingar som en bild innehåller, men även vad människor, platser eller objekt i en bild står 
för. Barthes analysnivå förtydligar dock att man måste vara försiktig vid beskrivandet av en 
bild så att de egna tolkningarna inte träder fram. Av just den anledningen kan 
denotationsdelen vara en av de svåraste delarna i en semiotisk analys. Vid detta första steg, som 
innebär denotation, behöver vi fråga oss vad bilden vi ska analysera visar och ställa oss frågan 
“Vad är det vi ser?”. Samtidigt är det ofta så att bilder betyder något för oss, en bild eller olika 
delar av en bilds innehåll kan betyda och indikera olika saker från person till person (Hansen 
& Machin 2013:175).  
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Hansen & Machin (2013) menar att det är först när vi har identifierat vad en bild visar som vi 
kan börja analysera betydelsen och vilka kulturella associationer en bild innehåller. 
Konnotation kan föra med sig underliggande “myter”, det vill säga kulturella myter, som likt 
stereotyper, används för att uttrycka de associationer som kan tolkas i en bild, och kan liknas 
vid begreppet diskurser. Diskurser innefattar de slumpmässiga och gemensamma modeller om 
hur världen fungerar som delas i ett samhälle och reflekterar oftast idéer och intressen från 
grupper och individer som sitter på makt. Problematiken är dock att diskurser och myter 
tenderar att bygga på felaktiga och missvisande grunder som i sin tur kan leda till 
diskriminering. Viktiga komponenter inom konnotation är att se på poseringar, blickar, objekt 
och inställningar (Hansen & Machin 2013:176-177). Språkvetaren Graham Allen (2003) skriver 
att Roland Barthes definition av en myt är att myt kan ses som en berättelse innehållande 
övernaturliga inslag och som sedan antiken förts vidare genom generationer. Myter 
förekommer ofta på en global nivå och delas av människor i hela världen. Därför menar 
Barthes att myter kan ses som naturliga men att de i grunden är ett uttryck för en ideologisk 
präglad syn på världen (Allen 2003:34).  
 
6.2 Genomförande 
I vår studie kommer vi utgå från denotation och konnotation och undersöka multimodala 
texter, som innefattar bilder och tillhörande texter av Cafés omslag. Vi kommer även se på 
symboler och ikoner som kan ha bakomliggande budskap, där vi till exempel kommer titta på 
ansiktsuttryck, kroppsspråk, vinklar, narrativ, ordspråk, rubriker och kläder. I vår inledande 
denotativa beskrivning av omslagen i Café har vi valt att följa Hansen & Machin (2013:175) 
rekommendation och utgå från ett urval av frågor:  
 

• Är det en eller flera personer som avbildas i bilden?  
• Vilken posering intar personen i bilden?  
• Hur är personen klädd?  
• Utifrån vilka vinklar och perspektiv avbildas personen?  
• Vilka färger och ljus syns i bilden? 

 
Vi kommer sedan övergå till den konnotativa delen och gå djupare in på vilka betydelser som 
kan tyckas representeras. Även i detta steg kommer vi utgå från ett urval av Hansen & Machins 
(2013:175) frågor för att kunna närma oss vårt syfte och våra frågeställningar:  
 

• Vilka möjliga representationer av maskulinitet kan vi urskilja i bilder & texterna? 
• Finns det några representationer som bryter mot de maskulina porträtteringsnormerna, 

och i så fall på vilka sätt?   
• Hur kan bilden och texten förstås utifrån feministisk teori och våra tematiska begrepp? 
• Rekonstruera bilderna och texterna några kulturella myter eller stereotyper?  

 
6.3 Material & urval  
Vårt empiriska material består av totalt 10 stycken omslag från Café, 5 nummer från 2003 och 
5 nummer från 2019. Utifrån vår kartläggning såg vi att det är tillräckligt med många års 
mellanrum för att kunna urskilja skillnader men även likheter i tidningens representation av 
män och maskulinitet. I vår första kartläggning av Café noterade vi en markant skillnad i 
omslagens visuella uttryck från tiden kring millennieskiftet jämfört med 2019. I vår 
kartläggning noterade vi att 2003 var ett år där kvinnorna på omslagen var som mest avklädda, 
samt att det var en tydlig kontrast jämfört med omslagen 2019. Vi valde år 2019 för att vi vill 
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studera den samtida representationen i Café och för att det är det senaste åren där alla nummer 
finns tillgängliga. Anledningen till att vi har valt jämföra endast två år med varandra är för att 
lättare kunna urskilja likheter och skillnader, men också för att vi behövt ta hänsyn till 
studiens storlek och tidsram. Utifrån ett feministiskt perspektiv såg vi snabbt en tydlig 
koppling mellan Cafés innehåll och den maskulinitet som representerats. För att säkerställa att 
vårt empiriska material är tillräckligt för studiens syfte och frågeställningar, har vi utifrån 
tillgänglighet och åtkomst valt 5 omslag från respektive år. Vi har valt att studera omslag för 
att de enligt vår erfarenhet, agerar som en representation för magasinets innehåll samt att vi 
finner det intressant att undersöka de symboler och ikoner som framställs i kombination av 
bild och text.  
 
6.4 Validitet  
Psykologen Steinar Kvale (1997) menar att validiteten i en undersökning kan granskas utifrån 
aspekterna kontroll, ifrågasättande och teoretisering. I vårt arbete med denna studie har vi varit 
noga med att tydliggöra vårt teoretiska perspektiv, haft en kritisk syn gentemot våra egna 
analyser samt haft en aktiv diskussion om eventuella misstolkningar som kan uppstå. Utifrån 
aspekterna kontroll och ifrågasättande så har vi inkluderat validering i vår forskningsprocess 
genom att kontinuerligt resonerat kring vår trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet i vår 
analys av Cafés omslag (Kvale 1997:218-220). Validiteten i vår studie yttrar sig dock tydligast i 
symbiosen mellan studiens olika beståndsdelar. För att kunna svara på vår frågeställning måste 
varje del av vår studie fungera med övriga delar. Vi argumenterar för att vårt teoretiska 
förhållningssätt och kvalitativa metod möjliggör att vi uppnår studiens syfte om att utifrån ett 
feministiskt perspektiv undersöka representationen av män och maskulinitet i Cafés omslag. 
Representation kan dock inte göra anspråk på att vara objektivt då det är en konstruerad 
version av vad som framställs, istället präglas representation av subjektivitet och ofullständiga 
skildringar (Fagerström & Nilsson 2008:30). Vi är medvetna om att vår studie präglas av 
subjektivitet och vill förtydliga att vi inte gör anspråk på att ge en objektiv bild av verkligheten. 
Utifrån ett holistiskt perspektiv argumenterar vi dock för att vår studie kan bidra med 
trovärdig kunskap om representation av män och maskulinitet i livsstilsmedia.  
 
6.5 Etik 
Medie- och kommunikationsforskaren Inger Lindstedt (2019) menar att forskningsetik handlar 
om etiska principer och konstaterar att det inom forskningen finns vissa grundprinciper och 
etiska regler som forskaren förväntas följa. Bryter man mot dessa principer genom att 
exempelvis inte besvara sin frågeställning eller plagiera, håller studien låg kvalité och brister i 
sin forskningsetik (Lindstedt 2019:50-51). I arbete med vår studie har vi inte ställts inför några 
större etiska eller moraliska dilemman, utan likt vår argumentation om validitet, så yttrar sig 
vår forskningsetik i symbiosen mellan studiens olika delar. Vi argumenterar för att vi har följt 
de grundprinciper och etiska regler som forskare förväntas följa och att detta synliggörs genom 
studiens inre validitet och den samhörighet som finns mellan studiens olika delar.  
 
7. Resultatredovisning av semiotisk analys 
I detta avsnitt kommer vi redovisa vår semiotiska analys av Cafés omslags från 2003 och 2019. 
I den inledande delen av respektive omslagsanalys, som är denotation, strävar vi efter att i allra 
högsta möjliga grad uppnå objektivitet. I konnotationen anser vi att det är viktigt att återigen 
poängtera att våra tolkningar är subjektiva och att de påverkas av vår individuella världsbild. 
Eftersom vi själva identifierar oss som feminister, kommer våra tolkningar av Cafés omslag 
tolkas och teoretiseras genom ett feministiskt perspektiv.   
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7.1 Café #2 2003 - Elisha Cuthbert 
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Bildens denotation är en kvinna som tar upp majoriteten av bilden, och som är känd som 
skådespelerskan Elisha Cuthbert. Bilden är tagen lite uppifrån vilket resulterar i att Cuthbert 
tittar upp mot betraktaren. Brösten är centralt placerade i bilden, händerna är placerade bakom 
ryggen och bilden är beskärd så att bara överkroppen syns. Cuthbert har långt, blont hår och 
en solbränd kropp. Hon har en smal kroppsform och är sminkad. Hon bär en vit, 
triangelbikini där bikinitrosan har knytning i sidorna. Över bikinin bär hon en ljusbrun 
pälsjacka. Bakgrundens ljus- och färgsättning går i vita och ljusgrå toner. Högst upp är en 
rubrikrad i mindre textstorlek som lyder: “Café SVERIGES KVALIT...FÖR MÄN”. Under 
denna text, placerad bakom Cuthbert, är syns Cafés logotyp. Under det, placerat till vänster, är 
det många olika rubriker där den första lyder: “DRÖMTJEJEN I 24 – ELISHA CUTHBERT 
GÖR OSS ANDLÖSA I TV-SOFFAN”. Sen ser vi en rubrik som lyder: “KUNGEN AV NHL – 
CAFÉ HEMMA HOS NICKLAS LIDSTRÖM”, följt av: “HIV-MANNEN TALAR UT – 
EXKLUSIVT DOKUMENT”. Under det står det “GOTT NYTT ÅR! 50 SAKER ATT SE 
FRAM EMOT UNDER 2003”, följt av “MODE – VÅRENS HETASTE TRENDER”. Sista 
rubriken lyder “SMARTA SIDOR – FLYG HELIKOPTER, FIXA LAMMKÖTT OCH BLI RIK 
PÅ INTERNET (JO DET GÅR!).  
 
Vi tolkar det som att bildens konnotation signalerar passivitet genom Cuthberts kroppsspråk, 
då hon håller sina händer bakom sin rygg. Hennes intensiva blick upplevs som inbjudande och 
flirtig. Hennes bröst är centralt placerade i bilden vilket gör att man som betraktare vilar 
blicken på hennes byst. Cuthberts läppar är plutiga och ser fuktiga ut och tillåter betraktaren 
att fantisera om dem. Bikinitrosan med knytning på sidorna uppfattas som lätt att få av och 
hennes kön upplevs därför som lättillgängligt. 
 
Vi anser att den vita bikinin symboliserar oskuldsfullhet samtidigt som pälsjackan signalerar 
att det råder något djuriskt i henne. Kombinationen av bikini och pälsjacka är både icke 
funktionell och udda, men vi menar att det finns ett bakomliggande syfte med styling där 
stylisten har valt dessa plagg för att gestalta Cuthbert som den ultimata drömtjejen. Hon är 
både oskuldsfull och blyg men samtidigt djurisk och sexuell. Den här representationen kopplar 
vi till hora-madonna-komplexet. Genusvetaren Lena Gemzöe (2002:101) beskriver att detta 
komplex kan liknas vid älskarinnan och modefiguren. Horan är antingen sexuellt aktiv eller 
sexuellt passiv och strävar efter att bli dominerad av mannen, medan madonnan är en orörd 
och ung kvinna som inte ger uttryck för sin sexualitet. De är varandras motsatser då horan ses 
som oberäknelig och madonnan ses som pålitlig. Tittar vi på den översta rubriksättningen går 
även den att kopplas till hora-madonna-komplexet, då Cuthbert beskrivs som en drömtjej för 
betraktaren där hennes kropp och sexualitet gör oss andlösa.  
 
Vi kan dra kopplingar till Butlers (2007) beskrivning av den heterosexuella matrisen, då 
omslagsbilden bidrar till att upprätthålla en heterosexualitet. Vi menar att gestaltningen går i 
linje med att se heterosexualitet som det socialt accepterade och obligatoriska i samhället. Då 
Cuthbert gestaltas som flirtig, och som både en hora och en madonna, anser vi att omslaget 
upprätthåller heterosexualiteten som det normativa. Genom att upprätthålla en viss sexualitet 
framför en annan, så leder det till en hierarki mellan olika grupper av män, där heterosexuella 
män har en dominant maktposition över homosexuella män. Inom den hegemoniska 
maskuliniteten ses heterosexuella män som ett manligt ideal och omslaget bidrar till att 
upprätthålla myten om att män ska vara heterosexuella och begära kvinnor.  
 
Enligt oss representerar rubriken “SMARTA SIDOR – FLYG HELIKOPTER, FIXA 
LAMMKÖTT OCH BLI RIK PÅ INTERNET (JO DET GÅR!)” stereotypiska intressen och 
egenskaper för män. Det finns en idé om att män ska vara intresserade av fordon, äta kött och 
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tjäna pengar. Vid en djupare analys menar vi att det går att tolka “FIXA LAMMKÖTT” både 
som en referens för att fixa unga tjejer men även som en referens för att tillaga och äta kött. Vi 
menar att Café är medvetna om rubrikens dubbeltolkning och att det fyller en retorisk 
funktion. Även rubriken “KUNGEN AV NHL – CAFÉ HEMMA HOS NICKLAS 
LIDSTRÖM” refererar till manliga intressen och att sport ses som ett stereotypiskt intresse för 
män.   
 
I kontrast till övriga rubriker så anser vi att rubriken “MODE – VÅRENS HETASTE 
TRENDER”, bidrar till en något mer feminiserad konstruktion av manlighet, då intresse för 
mode och utseende generellt kategoriserar som feminint. Johansson (2000) skriver att även om 
det blivit allt mer normativt bland män att ta hand om sitt utseende så definieras 
underordnade män generellt sett av att de överskrider gränserna mellan manligt och kvinnligt, 
och därmed hamnar längre ner i den manliga hierarkin (2000:38-39). Johansson (2000:110) 
betonar dock att även om män börjat bry sig mer om sitt yttre, så är det inte en indikation på 
att en ny manlighet har etablerats. Likt Johansson så menar vi snarare att mäns ökade intresse 
för sitt yttre bör ses som ett första steg mot en mer varierad manlighet. Vår tolkning är inte att 
rubriken representerar en underordnad manlighet. Snarare anser vi att den uppmuntran till 
konsumtion och att män genom att konsumera trender kan närma sig ett självförverkligande 
och uppnå ett manligt ideal. På så sätt används mode och stil som ett verktyg för att tydliggöra 
sin position den manliga hegemonin.  
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7.2 Café #5 2003 - A-Teens  
 

 
 
 
  



Sex med två tjejer eller göra upp med den skeva machokulturen? 
__________________________________________________________________________________________ 
 

24 

Bildens denotation är två kvinnor som är kända från bandet A-teens. Kvinnorna är centralt 
placerade och tar upp majoriteten av bilden. Vinkeln är tagen lite underifrån och kvinnorna 
har ögonkontakt med betraktaren. Bilden är beskärd så att kvinnornas överkroppar syns från 
låren och uppåt. Båda kvinnorna har långt hår, kvinnan till vänster har blont hår och den 
andra mörkt. Kvinnan till vänster står med kroppen vänd mot kvinnan till höger, men har 
ansiktet vänt mot betraktaren och ena handen på sin byxficka och den andra på höften. 
Kvinnan till höger har en posering där hennes kropp är riktad mot betraktaren och ansiktet är 
vridet mot kvinnan till vänster. Båda kvinnorna har en smal kroppsform, solbränna och 
halvöppen mun. De bär jeans med låg midja och ljusgula magtröjor. Deras hår blåser bakåt 
och tröjorna blåser upp. Bakgrundens färg- och ljussättning går i helvitt. Bakom kvinnorna ser 
vi en stor textrad med Cafés logotyp. Under det, placerat till vänster, ser vi många rubriker där 
den första lyder: “SEX MED TVÅ TJEJER och nio andra fantasier du kan förverkliga”. Under 
det ser vi en text “LÅDVIN, TERAPI OCH GAPSKRATT – Henrik Schyfferts nya liv” följt av 
“SNORTA MYROR? Backstage med Mötley Crüel och Marilyn Manson”. Under det står det 
“SPRINGSTEENS STÖRSTA STUND – Av Andres Lokko”. Sista rubriken lyder “SMARTA 
SIDOR – Dra upp gammelgäddan, laga en lyxhamburgare och ta MC-kort rekordfort”. Längst 
ner, i mitt av omslaget är det två banderoller, där det i den översta står “A-TEENS, SHAKIRA, 
J-LO, KYLIE…” och i den understa “100 MEGABABES SOM FÖRFÖRDE POPVÄRLDEN”.  
 
Vi tolkar det som att bildens konnotation präglas av att kvinnorna från A-teens är förföriska 
och söker sexuell kontakt med betraktaren. Deras intensiva blickar, öppna munnar och bara 
hud bidrar till att skapa en sexuell atmosfär. Deras urringade T-shirts och låga jeans signalerar 
sexighet och bidrar också till den sexuella laddningen. Att de bär liknande kläder och står nära 
varandra signalerar att de hör ihop. Rubriken “SEX MED TVÅ TJEJER och nio andra fantasier 
du kan förverkliga” förstärker vår tolkning om att kvinnorna hör ihop och att de framstår som 
en sexuell enhet. Denna uppfattning representerar enligt oss en kulturell myt om att män 
drömmer och fantiserar om att ha sex med två, eller flera, tjejer samtidigt. Vilket i sin tur går 
att koppla till begreppet om den heterosexuella matrisen där män och kvinnor förväntas åtrå 
och begära varandra.  
 
Rubriken “100 MEGABABES SOM FÖRFÖRDE VÄRLDEN” indikerar på att kvinnorna har 
lyckats i sin karriär genom att vara attraktiva och förföriska och rubriken förstärker idén om 
att män primärt ser på kvinnor utifrån deras utseende och inte deras handlande. Det tycks inte 
spela någon roll att A-teens har haft en framgångsrik musikkarriär, fokus läggs ändå på deras 
utseende. Vi menar att rubriken representerar den kulturella myten om att kvinnor inte kan 
göra karriär utan att förföra branschen och anspela på sin sexualitet. I en porträttering av en 
manlig, framgångsrik artist, tror vi istället att fokus skulle hamna på hans handlande och inte 
hans utseende. Vi tror inte heller att 100 stycken manliga artister skulle benämnas som “100 
MEGABABES”. Cafés representation av kvinnorna är ett exempel på hur Café är med och gör 
kön. Utifrån det performativa könet, menar Butler att män och kvinnor agerar sitt kön utefter 
samhället förväntningar på dem (Butler 2007:11-12). Vi menar då att kvinnor har lärt sig att 
vara sexiga och att Café reproducerar dessa förväntningar. En annan musikartist som 
omnämns på omslaget är Bruce Springsteen med rubriken “SPRINGSTEENS STÖRSTA 
STUND – Av Andres Lokko”. I den här rubriken ser vi en skillnad i narrativ av manliga 
artister jämfört med kvinnliga artister, vilket enligt oss indikerar på att artister porträtteras 
olika beroende på kön.  
 
I rubriken “SMARTA SIDOR – Dra upp gammelgäddan, laga en lyxhamburgare och ta MC-
kort rekordfort” framstår det som att män är intresserade av fiske, lyxig och avancerad 
matlagning samt fordon. Dessa intressen kategoriseras ofta som traditionellt manliga och 
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representerar enligt oss en stereotypisk och konservativ maskulinitet. Vi tycker att rubriken 
“LÅDVIN, TERAPI OCH GAPSKRATT – Henrik Schyfferts nya liv” står i kontrast till 
föregående rubrik och representerar en något mer varierad maskulinitet. Vi menar att rubriken 
går emot den kulturella myten om att män bör ta avstånd till sina känslor och indikerar istället 
på att de bör engagera sig i sina känsloliv genom exempelvis terapi. Herz och Johansson 
(2011:42) argumenterar för att en mer feminiserad manlighet kan ses som en representation för 
en mer psykisk och kommunikativt närvarande maskulinitet. Vi anser att det är positivt att 
Café väljer att lyfta mäns känsloliv. Johansson (2000:39-40) skriver att många män förhandlar i 
sin positionering till hegemonisk maskulinitet. Att Schyffert öppet talar om sin terapi tolkar vi 
som ett signalement för ett emotionellt förhandlade som bryter mot mansnormen. Johansson 
(2000:39-40) menar att detta förhandlade i sin tur kan leda till en försvagning av den manliga 
hegemonin. Dock kan vi också se att terapi på ett sätt kan kopplas till begreppet 
självförverkligande och att män som ägnar sig åt ett sådant självförverkligande kan hamna 
högre upp i den manliga hegemonin.  
 
Om vi ser djupare på rubriken “dra upp gammelgäddan, laga en lyxhamburgare och ta MC-
kort rekordfort”, så kan vi också dra paralleller till begreppet självförverkligande. Rubriken 
guidar läsaren till att självförverkliga sin identitet men även sin maskulinitet genom att 
bemästra olika områden. Café uppmuntrar inte bara män om att de bör ta MC-kort, det ska 
även gå rekordfort. Gauntlett (2008:111-112) pratar om att individen kan agera som regissör 
över sitt eget narrativ och därmed väljer vilka inriktningar man vill att ens liv ska fokusera på. 
Vi menar att omslaget reproducerar intressen och egenskaper som män bör ha för att kunna 
självförverkliga sig själva. Människor skulle kunna regissera sina liv, men vi menar att det finns 
utomstående förväntningar och normer kring vilka intressen män bör ha. Likt Butler (2007:11-
12) och det performativa könet, menar vi att samhället har färdigskrivna regler över hur vi bör 
leva våra liv beroende på könstillhörighet.  
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7.3 Café #8 2003 - Victoria Silvstedt  
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Bildens denoterar en kvinna som är känd som Victoria Silvstedt. Silvstedt är centralt placerad 
och tar upp majoriteten av bilden. Vinkeln är tagen uppifrån vilket gör att hon tittar upp mot 
betraktaren. Bilden är beskärd under hennes navel och det är hennes överkropp som syn. 
Silvstedt har långt, blont hår med mycket volym och en solbränna. Hon bär inga kläder utan 
täcker sina bröst med ena handen och håller den andra handen över sitt huvud. Runt halsen 
bär hon ett halsband med en stor berlock. Bakgrundens färg- och ljussättning är helvit. Högst 
upp, bakom Silvstedt, ser vi en stor textrad med Cafés logotyp. Under det, placerat till vänster, 
syns ett antal rubriker där den första lyder: “SVERIGES SJUKASTE MAN – Robert Gustafsson 
om tarmproblem, nazister och 70-talsporr av Fredrik Strage”. Därefter kommer: 
“STOCKHOLMS 66 BÄSTA AFFÄRER – Guiden som får ditt kreditkort att glöda”, följt av 
“T3-STJÄRNAN UTAN KLÄDER – Lugn, det är inte Arnold…”. Under det står det” KASTA 
HONOM TILL LEJONEN! – Upprop i gladiatorskolan”. Rubriken längst ner lyder: “INNE 
HOS KU KLUX KLAN – Svensken som kartlägger extremisterna”. Till höger om Silvstedt ser 
vi ytterligare rubriker. Högst upp står det “50 ÅR MED PLAYBOY” följt av “Hugh Hefner – 
Exklusiv intervju på Playboy Mansion”. Under det står det “Victoria Silvstedt – Av Johan 
Hakelius” följt av “Sex, lyx och mord – Playboys galna historia”.  
 
Bildens konnotation signalerar en intensiv sexualitet. Silvstedts intensiva blick borrar sig 
genom kameran och ansiktsuttrycket utstrålar dominans, medan hennes kroppsspråk intar en 
skyddande position som signalerar passivitet. Den starka sexuella framtoningen i bilden är ett 
resultat av hennes bara hud, sensuella blick och kroppsspråk. Silvstedt bär inga kläder men 
uppfattas ändå som uttrycksfull. Det blonda voluminösa håret, den stora bysten och de plutiga 
läpparna associerar vi utifrån intertextualitet till ett kvinnoideal inom sex- och porrindustrin. 
Om vi tolkar Silvstedt utifrån hora-madonna-komplexet så uppfattar vi hennes som endast 
horan, då hon upplevs som opålitlig, sexuellt aktiv och dominant. Vi kan även applicera 
omslaget till den heterosexuella matrisen, då Café genom sin sexualisering av Silvstedt 
förstärker heteronormen och förutsätter att heterosexualitet är den självklara sexualiteten.  
 
Vi förknippar även bildens intertextualitet med porrindustrin och bilder i tidningar som 
Playboy. Rubriker som “50 ÅR MED PLAYBOY”, “Hugh Hefner – Exklusiv intervju på 
Playboy Mansion” och “Sex, lyx och mord – Playboys galna historia” stärker också 
kopplingarna till Playboy. Playboy som populärkulturellt fenomen, och dess skapare Hugh 
Hefner, symboliserar enligt oss en pojkdröm som delas av många män. Denna pojkdröm 
handlar om en idealisk tillvaro som utspelar sig i ett stort hus fyllt av dyra bilar och vackra 
kvinnor, och där sex alltid är nära till hands. Omslaget bidrar till att Playboy och Hugh 
Hefners liv fortsätter målas upp som en idealistisk tillvaro dit män kan gå i sina tankar för att 
fly verkligheten. Hugh Hefner är en mytomspunnen karaktär och representerar enlig oss ett 
manligt ideal och en kulturell myt om att män måste ha ekonomiskt och sexuellt kapital för 
att vara framgångsrika.  
 
Rubriken “T3-STJÄRNAN UTAN KLÄDER – Lugn, det är inte Arnold…” förutsätter att 
läsaren är en heterosexuell man som inte vill se en manlig tv-stjärna utan kläder. Det sägs inte 
rakt ut, men enligt oss tar rubriken ett tydligt avståndstagande från homosexualitet och bidrar 
till en uppfattning om att homosexualitet är något avvikande. Rubriken går att applicera på 
Butlers begrepp om den heterosexuella matrisen, som innebär att se heterosexualitet som det 
socialt accepterade i samhället. Johansson (2000:38) menar att det inom den manliga 
hegemonins ramverk existerar en hierarki där heterosexuella män har en dominans över 
homosexuella män. Vi menar att rubriken leder till att upprätthålla heterosexualitet som ett 
manligt ideal och kan konstatera att den manliga dominansen inte utmanas. Utifrån ett 
intersektionellt perspektiv blir det tydligt att det här omslaget representerar en maktordning. 
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Lykke (2009:105) menar att olika maktstrukturer i samhället samverkar med varandra, 
sexistiska strukturer kan tillexempel samverkar med homofobiska strukturer.  
 
Rubriken “STOCKHOLMS 66 BÄSTA AFFÄRER – Guiden som får ditt kreditkort att glöda” 
urskiljer sig och bidrar till en något mer feminiserad version av manlighet, då shopping är ett 
intresse som ofta ses som feminint. Till rubriken kan vi applicera begreppet kommersialisering, 
då den uppmuntrar till konsumtion och att män genom det kan förverkliga sig själva och nå 
högre status. Att kunna gå till 66 affärer och inneha ett kreditkort indikerar på att läsaren 
förväntas ha stort ekonomiskt kapital och signalerar att den ideala mannen bör vara rik. 
Gillberg (2014:87-88) skriver att vi genom konsumtion kan förverkliga och styra 
representationen av oss själva, samt att denna konsumtion kan beskrivas som en generell 
önskan om att efterlikna människor som har högre status än oss själva. Konsumtion blir 
således ett sätt att både försvara och förverkliga sin identitet och självbild (Gillberg 2014:87-88). 
Ser vi närmare på guiden på omslaget, så anser vi att läsaren måste ha stort ekonomiskt kapital 
för att guiden ska ha en relevans. Ser vi djupare på ordvalet guide, så associerar vi även det till 
en myt om att män behöver vägledning och att de generellt saknar förmågan att kunna ta egna 
beslut om sitt utseende.  
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7.4 Café #10 2003 - Emma Johansson  
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Bildens denotation är en kvinna som är känd som Emma Johansson. Johansson är centralt 
placerad i bilden och vinkeln är tagen rakt framifrån och hon tittar mot betraktaren. Bilden är 
beskärd under hennes kön vilket gör att det endast är hennes överkropp som syns, samt att 
hennes händer inte syns. Johansson har långt blont hår med volym, en lätt solbränna och smal 
kroppsform. Hon bär en triangelbikini med paljetter i rött, blått och vitt samt bär smink. 
Johansson har en posering där hon har armarna nära kroppen samtidigt som hon skjuter på 
höften. Bakgrundens ljus- och färgsättning går i ljusa, blåa och gröna, toner. Högst upp är en 
rubrikrad i mindre textstorlek som lyder: “Café SVERIGES STÖRSTA MODEMAGASIN FÖR 
MÄN”. Under denna text, placerad bakom Johansson, ser vi en stor textrad med Cafés logotyp. 
Under det, placerat till vänster, ser vi ett antal rubriker. Den översta lyder: “CAFÈ I KRIGETS 
KONGO – Av Walter Repo” följt av “MARIE SERNEHOLT – Äntligen solo!”, följt av “EN 
PORRSKÅDIS LIV OCH DÖD – Sanningen om John Holmes” följt av “REAL MADRID – Så 
byggdes tidernas bästa fotbollslag”. Nästa rubrik lyder “PLAYBOYS NYA SVENSKA! – EMMA 
JOHANSSON ÄR ÅRETS SUPERSTJÄRNA PÅ MODELLHIMLEN”. Till höger ser vi 
ytterligare ett antal rubriker där den första lyder: “30 SIDOR STIL – Sveriges 10 bäst klädda – 
Höstens trendguide – Dags för ny kostym”. Under det ser vi “CAFÉS STORA MODEPRIS – 
Alla vinnarna!”, följt av “SEX – Tjejpanelen avslöjar: Så får du oss i säng”. Sen kommer det en 
rubrik “LAMBORGHINI vs FERRARI – Sportbilarnas stormöte” följt av “VAPEN! HEROIN! 
TUVA NOVOTNY! – Ulf Malmros har gjort årets gangsterfilm”.  
 
Bildens konnotation är att Johansson på omslaget utstrålar snällhet och godhet. Hennes 
oskyldiga blick, rara leende och avslappnade kroppsspråk representerar enligt oss en symbolik 
som för oss till myten om “The girl next door”. Vår uppfattning om “The girl next door” är 
att det är en ung kvinna som är vänlig, söt och vardaglig och som representerar ett oskuldsfullt 
kvinnoideal, samtidigt som hon är sexuellt attraktiv. Representationen av Johansson uppfyller 
enligt oss alla dessa kriterier. “The girl next door” är utifrån vår erfarenhet en amerikanskt, 
ideologisk myt som präglas av kristna och nationalistiska idéer, där du som ung kvinna ska 
vara trogen både gud och ditt land. Johanssons bikinimönster i form av den amerikanska 
flaggan stärker våra associationer till “The girl next door” och nationalism, samtidigt som 
hennes urringade bikiniöverdel och små bikinitrosor bryter mot oskuldsfullheten och istället 
signalera sexualitet. Utifrån det performativa könet så upplever vi att porträtteringen av 
Johansson går enligt samhällets förväntningar på kvinnor. Utifrån samhällets förväntningar 
upplever vi att kvinnor bör vara både sexuellt attraktiva och oskuldsfulla, en hora och en 
madonna på samma gång.  
 
Rubriken “SEX – Tjejpanelen avslöjar: Så får du oss i säng” associerar vi till en myt om att män 
behöver vägledning och hjälp för att kunna få ha sex med en tjej. Vi menar att rubriken 
rekonstruerar en myt om att kvinnor bär på en mystisk essens som gör henne olik mannen och 
att män därför behöver hjälp för att kunna förstå sig på det kvinnliga könet. Den sexuella 
framtoningen och fokusen på sex representera enligt oss en kvinnosyn där män inte är 
intresserade av varken emotionella eller vänskapliga relationer med kvinnor, den enda 
relationen som är väsentlig är den sexuella. Rubriken representerar en stereotypisk syn av 
manlighet där den traditionella mannen bör sträva efter att ligga med tjejer och att män 
förväntas vara heterosexuella. Vi kan därför koppla rubriken till Butlers begrepp om den 
heterosexuella matrisen, då den reproducerar en heteronormativitet. Vidare kan vi se ett 
samband mellan rubriken och vårt tematiska begrepp om självförverkligande. Män som har sex 
med många kvinnor ses ofta som lyckade och framgångsrika medan män som är mindre 
sexuellt aktiva ofta kategoriseras som omanliga. Vi menar att detta leder till en hierarki mellan 
gruppen män och därför kan kopplas till hegemonisk maskulinitet då den manliga sexuella 
aktiviteten utgör en stor del av det manliga idealet. Män som har sex med många kvinnor ses 
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upp till och hamnar högre upp i den manliga hegemonin än jämfört med män som är mindre 
sexuellt aktiva eller homosexuella.  
 
Rubrikerna “REAL MADRID – Så byggdes tidernas bästa fotbollslag”, “CAFÈ I KRIGETS 
KONGO – Av Walter Repo” och “LAMBORGHINI vs FERRARI – Sportbilarnas stormöte” 
representerar enligt oss stereotypiska intressen för män. Fotboll, krig och bilar har utifrån vår 
erfarenhet alltid setts som traditionellt manliga intressen och omslaget förmedlar en 
endimensionell bild av mäns intressen. Rubriken “VAPEN! HEROIN! TUVA NOVOTNY! – 
Ulf Malmros har gjort årets gangsterfilm” bryter inte mot de maskulina 
porträtteringsnormerna, utan bidrar snarare till en representation av stereotypiskt manliga 
intressen. Vapen, droger och kvinnor är enligt vår uppfattning manligt kodade och indikerar 
på att män bör vara risktagande och äventyrliga. Däremot anser vi att rubriken “30 SIDOR 
STIL – Sveriges 10 bäst klädda – Höstens trendguide – Dags för ny kostym” kan bidrar till att 
representera en något mer tvådimensionell version av manlighet, och upplevas som en 
indikation på en mer feminiserad manlighet där män, precis som kvinnor, bryr sig om sitt 
utseende. Däremot menar Johansson (2000:110) att män som bryr sig om sitt yttre inte behöver 
ses som en indikation på att en ny manlighet har etablerats.  
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7.5 Café #12 2003 - Zlatan Ibrahimovic  
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Bildens denotation är en man som är känd som fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic. Vinkeln 
är tagen med ett underperspektiv och Zlatan tittar mot betraktaren, samtidigt som han står 
lutad mot en vägg och har båda händerna i sina byxfickor. Han bär slitna jeans, Dolce & 
Gabbana-kalsonger samt en vit, uppknäppt sportjacka. Han bär även ett svart armband och ett 
guldigt kedjehalsband. Zlatan har magrutor och lite hår på bröstet. Bakgrundens färg- och 
ljussättning går i mörka toner med tydliga kontraster.  Han har en rynkig panna och stängd 
mun. Högst upp bakom Zlatan, ser vi en stor textrad med Cafés logotyp. Under det, placerat 
till vänster, ser vi ett antal rubriker som lyder: “ÅRETS MÄN – FREDRIK LJUNGBERG, 
MONEYBROTHER, PETER FORSBERG, PHARRELL WILLIAMS”, följt av “Exklusivt” och 
“HANS BLIX OM SITT HÅRDASTE ÅR – Av Jens Stenberg”. Sen kommer det en rubrik som 
lyder “IRAKKRIGETS STÖRSTA BLUFF – Av Nils Horner” följt av: “TARANTINOS 
BLODIGA COMEBACK – Café möter Hollywoods värsting. Slutligen en rubrik som lyder 
“TÄND PÅ TENGAH – Emma Andersson gör det igen”. På höger sida ser vi “SVERIGES 
STÖRSTA MODEMAGASIN FÖR MÄN”, följt av “24 SIDOR STIL” och “FRAMTIDENS 
FARTMONSTER – Tio nya drömbilar”. Under det läser vi “SPRÄNG GRÄNSEN I 
ZERMATT – Cafés guide till världens bästa skidort” och under det “SUPERMODELL FÖR 
ANDRA GÅNGEN – Kate Moss magiska återkomst”. Längst ner till höger står det “ZLATAN 
– DEN ULTIMATA INTERVJUN”.    
 
Bilden konnoterar att Zlatan utstrålar nonchalans och hotfullhet. Han tittar ner på betraktaren 
med en intensiv blick och rynkar sin panna, vilket upplevs som ett ifrågasättande av 
betraktaren. Bildens mörka och skuggiga tonsättning bidrar till att området runt Zlatans ögon 
är mörkt men att hans ögonvita framhävs, vilket vi uppfattar som hotfullt. Kombinationen av 
att han har händerna i sina byxfickor och står lutad mot en vägg gör att han framstår som 
nonchalant och kaxig. Den uppknäppta adidasjackan, de låga och slitna jeansen, 
guldhalsbandet och läderarmbandet, samt Dolce & Gabbana-kalsongerna upplever vi kan 
associeras med en stil och estetik som finns bland unga män i förorter. Vi upplever att 
omslaget använder sig av ett narrativ där Zlatan porträtteras som en förortskille. Vi anser att 
detta är en stereotypisk representation av män med invandrarbakgrund och att det bidrar till 
att reproducera en myt om att unga invandrarmän är nonchalanta, kaxiga och hotfulla. 
Samtidigt kan vi se att det är positivt att Café visar upp en mer diversifierad representation av 
män och maskulinitet när det kommer till etnicitet. Representationen av Zlatan kan därför 
uppfattas som att Café vill vara med och bidra till att vara mer inkluderande genom att 
representera en icke vit man. Dock vill vi poängtera att vi ser en problematik i hur Zlatan 
representeras, då vi anser att han bli exotifierad genom att narrativet indirekt fokuserar på hans 
bakgrund. Vår bild av Zlatan är att han är en framgångsrik och ikonisk fotbollsstjärna som 
ändå porträtteras genom ett narrativ som lägger vikt vid hans förort- och invandrarbakgrund. 
Detta narrativ tolkar vi som ett bevis på en maktordning som exotifierar utifrån etnicitet och 
ras och att Café därför saknar ett intersektionellt perspektiv.  
 
Zlatans mag- och bröstmuskler är en central del av bilden och signalerar en vältränad kropp. 
Omslagets ljussättning är kontrastfullt där en ljuskälla är riktad mot hans överkropp som 
framhäver och definierar hans muskler, vilket vi tolkar som en sexualisering och estetisering av 
den manliga kroppen. Johansson (2000) talar om mäns kroppsliga kapital och idén om den 
perfekta och muskulösa kroppen som ett verktyg för den framgångsrika mannens 
självförverkligande och hans position i den samhälleliga hierarkin. Den muskulösa 
manskroppen hamnar högt upp inom den hegemoniska hierarkin, där det inom hegemonins 
kulturella ramverk existerar en hierarki mellan olika grupper av män (Johansson 2000:99-102). 
Fagerström & Nilsson (2008:59) skriver att en sexualisering av den offentliga mannen visar att 
män kan agera objekt och att det kan symbolisera ett skifte i genusordningen och en ny 
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manlighet. Vi tror att sexualiseringen av Zlatan skulle kunna ha ett kommersiellt 
bakomliggande syfte och tolkas som att Café till exempel vill nå en homosexuell målgrupp. Vi 
vill dock förtydliga att detta omslag, trots sin sexualisering av den manliga kroppen, 
fortfarande följer de maskulina porträtteringnormerna och bidrar till den muskulösa mannens 
dominans inom den manliga hegemonin.  
 
Rubriken “ÅRETS MÄN – FREDRIK LJUNGBERG, MONEYBROTHER, PETER 
FORSBERG, PHARRELL WILLIAMS” refererar enligt oss till män som har status och 
framgång inom bland annat idrott och musik. De fyra männen som omnämns i rubriken kan 
placeras högt upp inom den hegemoniska hierarkin då de innehar både ekonomisk och 
yrkesmässigt kapital, och kan ses som representanter för ett ouppnåeligt mansideal. Johansson 
(2000:38) skriver att män som upprätthåller en ledande position, har inflytande över vilka 
värden och normativa riktlinjer som höjs för det manliga idealet. Således menar vi att dessa 
män har den här typen av inflytande över det manliga idealet och vilka värden som placeras 
högt upp inom den hegemoniska hierarkin. Rubrikerna “IRAKKRIGETS STÖRSTA BLUFF – 
Av Nils Horner”, “FRAMTIDENS FARTMONSTER – Tio nya drömbilar” och “SPRÄNG 
GRÄNSEN I ZERMATT – Cafés guide till världens bästa skidort”, symboliserar stereotypiska 
och manliga intressen och bidrar till myten om att män bör vara intresserade av krig, fordon 
och sport. Ser vi däremot på rubriken “24 SIDOR STIL” så anser vi att den står i kontrast till 
övriga rubriker på omslaget och kan ses som en representation för en något mer feminiserad 
version av manlighet.  
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7.6 Café #2 2019 - Fares Fares 
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Bildens denotation är en man som är känd som skådespelaren Fares Fares. Vinkeln är tagen 
rakt framifrån men har något av en undervinkel, vilket gör att han syns lite underifrån. Fares 
går mot kameran samtidigt som han ler och riktar blicken mot läsaren. Bilden är beskärd så att 
han syns från vaden och uppåt. Han är iklädd en vit polotröja, ljusa manchesterbyxor och en 
uppknäppt, beige trenchcoat. Fares har mörkt bakåtslickat hår, skägg och skrattrynkor vid 
ögonen. Han har ett grepp om 5 stycken shoppingpåsar. Han är utomhus och bakom honom 
syns en liten del av en stenfasad men majoriteten av bakgrunden är ett glasparti. På 
omslagsbilden ser vi ett antal rubriker. Högst upp är en rubrikrad som lyder: “Hurula / 
Amsterdam / Silvana Imam”. Under denna text, placerad bakom Fares, ser vi en stor textrad 
med Cafés logotyp. Under det, placerat till vänster, ser vi tre mindre rubriker som lyder 
“Krubbland – Berlins bästa krogar”, “Sayonara streetwear – Säsong för Streetwear” samt 
“Medicinsk marijuana – En bolmande business”. I nedre delen av omslaget, centralt placerat 
läser vi “DET VÅRAS FÖR FARES FARES – HBO-stjärnan om flykten från Beirut, töntiga 
kollegor och hur han blev Sveriges skarpaste skådis”.  
 
Bilden konnoterar en känsla av att Fares Fares raka hållning och öppna kroppsspråk signalerar 
självsäkerhet. Hans välvårdade skäggväxt och frisyr, tillsammans med hans vita och beigea 
kläder, uppfattar vi som ett signalement för renlighet. Han bär en vit polotröja vilket är ett 
plagg som vi associerar till akademiker, arkitekter och konstnärer. Hans klädsel och det faktum 
att han är en filmstjärna gör att vi uppfattar honom som en representant för ett kulturellt, 
manligt ideal som präglas av både intellekt, kreativitet och framgång.  
 
Utifrån intertextualitet ser vi referenser till en stereotypisering av kvinnor som kommer ut från 
en butik, bärandes på exklusiva shoppingpåsar från designermärken, och kan associera till tv-
serier som Sex and The City och Gossip Girl. Denna intertextualitet bidrar till att bilden 
innehåller signalement av femininitet, så som mode, shopping och skönhet. Shoppingpåsarna 
kommer från exklusiva, trendiga och dyra varumärken som Hermés, Acne Studios och 
Nordiska Kompaniet och signalerar därför enligt oss att Fares har tillräcklig ekonomiskt 
kapital för att kunna köpa produkter från dyra varumärken. Applicerar vi begreppen 
självförverkligande och kommersialisering så anser vi att det här omslaget är ett exempel på att 
män genom konsumtion kan förverkliga sin identitet, och därmed positionera sig i 
samhällshierarkin. Att handla många plagg från exklusiva och dyra varumärken kan för många 
människor, som saknar stort ekonomiskt kapital, uppfattas som ett ouppnåeligt ideal. Vi 
menar därför att Fares Fares exemplifierar det ouppnåeliga ideal som kännetecknar hegemonisk 
maskulinitet och upprätthåller en ledande position. Män med ledande positioner har 
inflytande över vilka värden och normativa riktlinjer som höjs för det manliga idealet 
(Johansson 2000:38).  

Fares utseende i kombination med underrubriken “HBO-stjärnan om flykten från Beirut, 
töntiga kollegor och hur han blev Sveriges skarpaste skådis” indikerar att han har invandrat 
från Libanon samt byggt en framgångsrik karriär i Sverige som skådespelare. Detta tolkar vi 
som att Fares Fares har gjort en klassresa och att omslaget, i sin porträttering av honom, lägger 
stor vikt och intresse vid hans ursprung. På ett sätt kan vi förstå om Café vill visa upp en mer 
diversifierad representation av män och maskulinitet, både vad gäller etnicitet och variationer 
av maskulinitet. Representationen av Fares kan då uppfattas som att Café vill vara med och 
bidra till att vara ett mer inkluderande livsstilsmagasin, genom att representera en icke vit man 
och normalisera olika typer av män. En annan tolkning skulle däremot kunna vara att Café 
vill porträttera en icke vit man med feminina attribut (till exempel shoppingpåsar) och att det 
isåfall skulle kunna dra ner hans status. Johansson (2000:38-39) menar att män som överskrider 
gränserna mellan manligt och kvinnligt, ofta kategoriseras som antingen homosexuella eller 
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feminina, och därmed hamnar längre ner i den manliga hierarkin. Vi landar däremot i en 
tolkning där vi uppfattar porträtteringen av Fares Fares som att omslaget framställer honom 
och hans klassresa som en klättring inom den hegemoniska hierarkin, men också som ett 
engångs fall där han är en av få som lyckats. Utifrån ett intersektionellt och hegemoniskt 
perspektiv befinner sig män med invandrarbakgrund lägre ner i den manliga hierarkin och att 
Fares Fares framställs som en inspiration för andra invandramän, att de trots sitt ursprung, kan 
få en framgångsrik karriär. Vi menar därför att Fares Fares blir exotifierad.  
 
Vi upplever att narrativet som används i porträtteringen av Fares, ofta förekommer i 
porträtteringar av invandrare. Det är ett klichéartat narrativ som ofta berättar historien om en 
invandrares resa från ett flyktingläger eller en förort, till en plats som signalerar status och 
framgång. Ser vi närmare på dessa berättelser, i detta fall berättelsen om resan till Hollywood, 
så upplever vi att de präglas av en anpassning till vithetsnormen. Således blir konsekvensen att 
detta stereotypiska narrativ snarare signalerar en myt om att man som manlig invandrare måste 
anpassa sig efter vithetsnormen för att kunna nå framgång. Därmed upprätthålls en manlig 
hegemoni där vita män fortsätter inneha den dominerande positionen i hierarkin.  

För att återkoppla till den feminiserade porträtteringen av Fares Fares, så håller vi med 
Andersson (2009:97) om att feminiserade inslag kan bidra till en uppluckring av vad som 
kategoriseras som maskulina och feminina beteenden. Vidare tror vi att det är ett litet steg mot 
en mer jämställd medierepresentation. Detta är ett exempel på vad genusforskare menar med 
att genus är flytande och föränderligt (Connell & Pearse 2015:127). Även Butler (2007) och 
Beauvoirs (2002) argumenterar för att femininitet inte är bundet till endast kvinnor, utan går 
att kombinera om. Avslutningsvis vill vi dock poängtera att vi ser en problematik i omslagets 
narrativ och berättelse om invandrarmannens framgångsresa och dess bidrag till att 
upprätthålla den hegemoniska hierarkin.  
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7.7 Cafe #3 2019 - Erik Berg 
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Bilden denoterar en man som är känd som fotbollsspelaren Erik Berg. Vinkeln är tagen ur ett 
underperspektiv medan Berg sitter med särade ben, underarmarna lutade mot låren och med 
händerna i varandra. Händerna är ådriga och hans mun är lite öppen, samtidigt som han har 
ögonkontakt med läsaren. Berg har på sig en stor denimjacka med matchande denimbyxor. 
Under kragen på jackan, hänger ett guldhalsband och på hans vänstra handled bär han en 
guldklocka från märket Rolex. Berg har en kortklippt frisyr med en rak och kort lugg, samt en 
smal mustasch och skäggstubb. Han har även några rynkor i sin panna. Bakgrundens ljus- och 
färgsättning går i mörka och dova färger med starka kontraster och tydliga skuggor. Högst upp 
är en rubrikrad som lyder: “Bianca Meyer / Köpenhamn / Totême”. Under denna text, 
placerad bakom Berg, ser vi en textrad med Cafés logotyp. Under det, placerat till vänster, ser 
vi några rubriker som lyder “SVERIGES BÄST KLÄDDA MAN 2019”och “Fotbollsstjärnan 
Erik Berg om framtiden med Carina, den skeva machokulturen och sitt ointresse för fotboll”, 
följt av “Hela listan – De är årets mest välklädda män”. I nedre delen läser vi två mindre 
rubriker: “SOMMARENS DRINK” och “SKRÄDDAT SPORTMODE”.  
 
Bilden konnoterar ett antal komponenter som enligt oss bidrar till en känsla av att fotot är 
iscensatt. Berg har en posering där det ser ut som att han försöker sitta naturligt och 
avslappnat, men som snarare framstår som arrangerat och medvetet. Sättet han håller sina 
händer på framstår som iscensatt för att framhäva hans stora händer och den guldiga 
rolexklockan, vilket vi ser som en symbol för rikedom, lyx och kapital. Klockan i kombination 
med poseringen, det stora guldhalsbandet och hans kläder i oversizestorlek får oss att associera 
till amerikansk HipHop & RnB-kultur och stereotypiska avbildningar av svarta rappare och 
basketspelare. Skillnaden är att Berg är vit och att stylingen känns relativt onaturlig då den inte 
stämmer överens med den minimalistisk klädnorm som vi tycker oss se bland män i 
Skandinavien. Berg har anammat en stil som har sitt ursprung från svarta afro-amerikanska 
och socioekonomiskt utsatta områden. Vår tolkning är att Café har haft som syfte att gestalta 
Erik Berg med dessa stereotypiska attribut då de vill representera honom som cool och trendig. 
Utifrån ett intersektionellt perspektiv ställer vi oss frågande till om Café hade representerat en 
svart man på samma sätt, och om det hade skapat samma associationer. Att som vit och rik 
fotbollsstjärna anamma en stil och symbolik som har sina rötter i svart kultur, ser vi som 
problematiskt då Berg profitera på att utnyttja och exkludera en kulturell minoritet. Hall 
(2013:49) menar att den som har makten att representera någon eller något på ett specifikt sätt, 
kan genom representation utöva en symbolisk makt som i sin tur kan bidrar till att 
upprätthålla en maktordning. Utifrån denna argumentation menar vi att omslaget utövar en 
symbolisk makt och upprätthåller en maktordning där svarta underordnas av vita.  
 
Samtidigt som Berg utstrålar maskulinitet och ser macho ut, så kan vi genom rubrikerna utläsa 
att Berg vill tala ut om den skeva machokulturen och sitt ointresse för fotboll. Vi upplever att 
fotboll som kulturellt och politiskt fenomen, ofta präglas av diskussioner om skeva mansideal, 
en farlig machokultur och en utbredd homofobi inom sporten. Vår erfarenhet är att offentliga 
idrottsmän generellt sett saknar intresse och engagemang för politiska frågor. Erik Berg 
framställs dock som en av få idrottsmän som har intellekt nog att sätta sig in i en politisk fråga 
och prata ut om “den skeva machokulturen och sitt ointresse för fotboll”. Vi kan se det här 
uttrycket som en symbolisk kritik mot hegemonisk maskulinitet och kan därför paralleller till 
oppositionell manlighet. Oppositionell manlighet definieras av ett tydligt samarbete med 
kvinnor och uttrycker en symbolisk kritik mot hegemonisk maskulinitet (Johansson (2000.39-
40). På ett sätt kan vi tolka det som positivt att Café vill lyfta och diskutera den rådande 
machokulturen och få män till att prata ut och skapa förändring. Dock tycker vi att detta 
uttalande faller något platt. Vi tolkar det som att Erik Berg tar avstånd från fotbollen och 
uttrycker sitt ointresse för sporten för att han vill framstå som en feministisk och medveten 
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man som är politiskt engagerad. Således menar vi att detta uttalande snarare handlar om hur 
Berg som individ framställs, än att Café som magasin vill föra en aktiv diskussion om den 
skeva machokulturen.  
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7.8 Café #4 2019 - Jonatan Unge  
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Bildens denotation är en man som befinner sig i en utomhusmiljö och han är känd som 
Jonatan Unge. Vinkeln är tagen lite uppifrån och från ett relativt långt avstånd. Unge har en 
mustasch och ojämn skäggväxt. Han bär ett par ljusblå pyjamasbyxor i rutmönster med en vit 
och grårandig pyjamasskjorta, över skjortan bär han en rosa morgonrock. Unges fötter syns 
inte i bild utan täcks av gröna växter. Bildens färg- och ljussättning är mörk, men Unge har ett 
ljus riktat mot sig. Högst upp i bilden är en rubrikrad som lyder “Hur mår svensk humor?” 
och under det ser vi en stor textrad med Cafés logotyp. Till vänster om Unge går det att läsa 
“SVERIGES ROLIGASTE MAN” och under det en text som säger “Det sägs att jag tjänar en 
halv miljon i månaden – Jonatan Unge”. Till höger om mannen står det “CAFE 
HUMORNUMRET – SÅ BLEV KOMIKERN DEN NYA ROCKSTJÄRNAN”. I liten text, 
under Unge står det “Medverkande – Petrina Solange Martin Luuk Nisse Hallberg Ola 
Söderholm Cecilia Stenborg”. 
 
Vi tolkar bildens konnotation som att Unges kroppsspråk är avslappnat då han står med 
händerna i fickorna samt med ett nedsjunket axelparti. Ansiktsuttrycket signalerar 
uppgivenhet, hjälplöshet och frånvaro. Unge är porträtterad uppifrån och med relativt långt 
avstånd, vilket resulterar i att han framstår som kort och att han upptar en liten yta av bilden. 
Det stora trädet, de höga växterna och det höga planket bakom honom bidrar också till att han 
framstår som kort och liten. Denna porträttering bryter mot den generella 
porträtteringsnormen av män då de ofta porträtteras underifrån samt att han framstår som 
passiv, ett attribut som ofta tilldelas kvinnor. Det faktum att han är iklädd missmatchande 
pyjamas och morgonrock upplever vi signalerar obryddhet och lathet, vilket ger oss en känsla 
av att han har gett upp. Unges fötter täcks även av växter vilket vi tolkar som en symbol för att 
han har tappat fotfästet. Vi tolkar det dock som att Unge har råd att framställas på detta sätt, 
då rubrikerna berättar för oss att han har hög status i form av att vara en framgångsrik 
komiker, höginkomsttagare och tituleras som “Sveriges roligaste man”.  
 
Om vi ser på omslaget utifrån intertextualitet så ser vi grönskan och den ensamma Unge som 
referenser till religiösa bilder av Edens lustgård och naturen som en symbol för liv. Den mörka 
ljus- och färgsättningen i kombination med Unges förvirrade uppsyn och klädsel, signalerar 
enligt oss att han befinner sig i ett förvirrat och sökande sinnestillstånd. Det ser ut som att 
Unge har legat sömnlös och grubblandes under natten och att han har gått ut i trädgården för 
att söka efter sin identitet. Även fast bilden är mörk så har han ett starkt ljus riktat över sig. Vi 
tolkar det som att ljuset som han träffas av, representerar ett själsligt uppvaknande och att han 
har vänt sig till naturen för att finna svar om vem han är. Således anser vi att detta omslag 
reproducerar två kulturella myter. Primärt är det myten om självförverkligandet och 
identitetssökandet som en del av manligheten, och sekundärt är det myten om mannens 
relation till naturen och att det är där mannen finner svar på sina frågor.  
 
Likt tidigare nämnt, tolkar vi det som att porträtteringen av Unge delvis bryter mot den 
maskulina porträtteringsnormen då han framstår som både passiv och liten. Att vara 
avslappnad, frånvarande och klä sig i omatchande kläder anser vi är egenskaper och beteenden 
som män kommer undan med i större utsträckning än kvinnor. Vi tolkar bilden som 
humoristisk och ironisk, och att män snarare än kvinnor tillåts vara roliga och skapa humor. 
Vi menar att Café i detta omslag gestaltar en mer varierad version av maskulinitet. Om vi 
utifrån det performativa könet tolkar porträtteringen av Unge så upplever vi inte att omslaget 
bidrar till en stereotypisering av hur män bör vara och agera. Vi vill dock förtydliga att vi inte 
tror att Café haft en politiskt syfte med att porträttera Unge på ett feminint sätt, utan snarare 
att det kan kopplas till Unges personliga varumärke och komiska retorik.  
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Johansson (2000:38) skriver att hegemonisk maskulinitet karaktäriseras av ouppnåeliga ideal.  
Vi argumenterar för att fotografiet av Unge inte representerar ett ouppnåeligt ideal. Snarare är 
det rubriker som “Så blev komikern den nya rockstjärna” och “Det sägs att jag tjänar en halv 
miljon i månaden” som upprätthåller ett ouppnåeligt mansideal som definieras av status och 
framgång. Det ouppnåeliga mansidealet i det här omslag ligger enlig oss inte i hur män ser ut 
eller klär sig, utan ligger i att män kan upprätthålla en dominant position i hierarkin så länge 
de uppnår någon typ av framgång. Utifrån ett intersektionellt perspektiv, med fokus på klass, 
blir det tydligt att vi kan dra ett antal slutsatser. Unge som “tjänar en halv miljon i månaden”, 
utstrålar vid en första anblick inte överklass då han bär missmatchande kläder och ser förvirrad 
ut. Vi vet dock att Unge har en överklassbakgrund och menar att han har råd att porträtteras 
på ett sätt som, utifrån våra fördomar, inte stämmer överens med överklass, då han som vit 
och rik man har en dominerande position i den samhälleliga hierarkin.  
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7.9 Café #5 2019 - David Dencik 
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Bildens denotation är en man som är känd som skådespelaren David Dencik. Dencik sitter 
med benen isär, underarmarna lutade mot sina lår och lutar sig mot läsaren. Han har en 
hopbiten mun och blicken är riktad mot läsaren. Denciks händer är stora och nära kameran. 
Han är tunnhårig med en framträdande panna och några rynkor. Han har en mörk och fyllig 
mustasch, samt skäggstubb och polisonger. Han bär vita manchesterbyxor, orangea polotröja, 
ljusbrun mockajacka samt pilotglasögon med silvriga bågar och oranget glas. På sitt högra 
ringfinger bär han en guldring. Bakgrundens ljus- och färgsättning är mörk och suddig, vilket 
är i kontrast till Dencik som är i fokus. Högst upp är en rubrikrad i mindre textstorlek som 
lyder: “Alba August / Paris / Quentin Tarantino”. Under denna text, placerad bakom Dencik, 
ser vi en stor textrad med Cafés logotyp. Under det, placerat till vänster, lyder rubriken: “UR 
DÖDLIG SYNVINKEL – David Dencik om Bond, Quick och dagiset Dramaten”. På vänster 
sida, lyder en rubrik: “Folkmordet som Facebook gömde – Martin Gelin granskar”. På höger 
sidan syns två rubriker som lyder: “HÖSTMODE – Snyggaste prylarna och bästa plaggen” och 
“VI VAR 60-TALETS GRETA THUNBERG – Charles Mansons närmaste berättar”.  
 
Vi tolkar bildens konnotation och rubriker som “Ur dödlig synvinkel — David Dencik om 
Bond, Quick och dagiset Dramaten”, “Folkmordet som Facebook glömde” och “Charles 
Mansons närmaste berättar”, bidrar till att både mannen och omslaget i sig signalerar en 
hotfull retorik. Tittar vi närmare på rubriken “Ur dödlig synvinkel — David Dencik om Bond, 
Quick och dagiset Dramaten” finns det ett antal tolkningar och paralleller vi kan dra till 
maskulinitet. Termen “Ur dödlig synvinkel” referera från ett intertextuellt perspektiv till 
filmerna och böckerna om den brittiske agenten James Bond. Bond som populärkulturellt 
koncept, riktar sig enligt vår erfarenhet, primärt till en manlig målgrupp, samt att konceptet 
innehåller två av de mest etablerade maskulina mytena, hjälten och skurken. Dencik ska i 
nästkommande film om James Bond spela den onda motparten och därför tror vi att Café har 
valt att gestalta honom som hotfull och ondskefull.  
 
Denciks kroppsspråk och hållning utstrålar pondus och självförtroende. Han sitter avslappnat 
med armarna lutade mot sina lår och ser både trygg och van ut vid att ta plats. Att ha benen 
brett isär och ta plats är enligt oss en typisk manlig posering som ofta förekommer i 
porträtteringar av män. Denciks blick signalerar allvar men även nonchalans, samtidigt som 
munnen är stängd och ingen ansträngning till ett leende görs. Detta är ett ansiktsuttryck som 
vi upplever att vi har sett tidigare bland män och hur de porträtteras. Utifrån våra erfarenheter 
tolkar vi det som att män inte behöver flirta med betraktaren för att uppfattas som attraktiva. 
Våra erfarenheter säger också att det inte existerar samma krav på attraktivitet på män, som det 
gör på kvinnor. Även om mannen bär trendiga och noga utvalda kläder, vilket kan uppfattas 
som feminint, så utstrålar han maskulinitet i sitt kroppsspråk och ansiktsuttryck. Bilden är 
tagen underifrån vilket bidrar till att vi som betraktare ser upp på honom och att han ser ner 
på oss, vilket inger att han har ett maktövertag. Vinkeln bidrar även till att händerna blir 
centrerade och framstår som oproportionerligt stora, vilket vi uppfattar som hotfullt. Som 
betraktare får vi en känsla av att han iakttar oss med en skeptisk blick samtidigt som han ser 
fundersam ut. Detta inger en känsla hos oss av att man väntar på hans nästa drag och att man 
som betraktare bör vara på sin vakt. Den mörka ljus- och färgsättningen i bilden bidrar också 
till att en mörk och dramatisk stämning i bilden och förstärker den hotfulla retoriken. Att 
tolka Denciks kroppsspråk, blick och stora händer som hotfulla, kan bidra till att vi gör en 
stereotypisk tolkning och att vi därmed upprätthåller och rekonstruerar en stereotyp om män 
som hotfulla. Vi vill dock betona att den hotfulla tolkningen kan bero på intertextuella 
referenser. Vi är inte säkra på att fotografiet i sig, utan dess rubriker, skulle uppfattas lika 
hotfullt.  
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Vi kan inte se att representationen av Dencik bryter från några maskulina 
porträtteringsnormer, utan istället normaliseras män som hotfulla. Utifrån Butlers (2007) 
begrepp om det performativa könet, kan vi se hur Café är med och bidrar till ett mansideal där 
det anses vara acceptabelt att som man uppfattas som hotfull. Detta leder till att omslaget är 
med och bidrar till en uppfattning kring hur män bör vara och agera utifrån sitt kön. Vi tror 
inte att en kvinna på ett omslag för ett kvinnligt magasin, eller i tidningen Café, skulle 
gestaltas på samma hotfulla vis då ett hotfullt beteende inte går i linje med samhället 
förväntningar på kvinnor. Vi anser därför att Café i det här omslaget bidrar till att 
rekonstruera en manlighet som präglas av hot och våldsamhet och att dessa egenskaper 
fortsätter att associeras med det manliga könet.  
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7.10 Café #6 2019 - Charlie Gustafsson & Hedda Stiernstedt  
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Bilden denoterar en man och en kvinna som är kända som skådespelarna Charlie Gustafsson 
och Hedda Stiernstedt från tv-serien Vår tid är nu. Charlie står på vänster sida, med händerna i 
fickorna och har mörkbrunt kortklippt hår. Hedda står till höger och har mörkbrunt långt hår 
och glansiga läppar. Charlies mun är stängd och blicken riktad mot betraktaren. Hedda har 
ena låret upphöjt mot Charlie och hon stödjer sin ena arm mot hans axel och har handen 
ovanför sitt huvud. Hennes mun är halvöppen, samtidigt som hennes ögon är halvslutna och 
blicken är riktad mot läsaren. Båda bär helsvarta kläder. Charlie bär en skinnjacka och ett par 
kostymbyxor och Hedda en bred och kort klänning. Nertill bär hon ett par svarta höga stövlar 
som går upp över knät. Vinkeln är tagen underifrån, vilket gör att betraktaren ser dem från ett 
underperspektiv. Bakgrundens ljus- och färgsättning går i svart och mörkgrått. Högst upp finns 
en rubrikrad som lyder: “Joel Alme / Madrid / Andy Warhol”. Under denna text, placerad ser 
vi en stor textrad med Cafés logotyp. Under det, placerat till vänster, ser vi några rubriker där 
den översta lyder: “DELA ORDET - Barn och cancer hör inte ihop. I samarbete med 
barncancerfonden.”, följt av “Hedda & Charlie – Duon tar farväl av vår tids största tv-
klassiker” och “På en annan planet – Har Elon Musk blivit galen?” samt “Uppdatera bokhyllan 
– proffsen tipsar om bästa läsningen”. I nedre delen av omslaget, centralt placerat, lyder en 
rubrik: “Mörkare tider – Plaggen, prylarna och produkterna som piggar upp”.  
 
Ser vi på bildens konnotation anser vi att Charlie och Hedda representeras på olika sätt. Hedda 
visar mer hud, vilket gör att hennes lår får fokus och drar uppmärksamhet till sig. En annan 
skillnad är att Hedda har ett inbjudande leende och halvslutna ögon med intensiv blick, vilket 
gör att hon uppfattas som lockande, förförisk och lekfull. Charlie däremot, uppfattas varken 
som förförisk eller lekfull, utan utstrålar snarare ett allvar med hopbiten mun. Charlies 
avslappnade och enkla kroppsspråk gör att vi uppfattar honom som maskulin. Medan Hedda 
utstrålar femininitet i sin lekfulla posering som även är ansträngd och onaturlig då hon håller 
sin hand ovanför sitt huvud. Heddas posering har vi utifrån ett intertextuellt perspektivet sett 
tidigare bland kvinnor i reklambilder och modefotograferingar. Även hennes klädsel utstrålar 
femininitet då den korta klänning har en liten slits på ena sidan vilket gör att hennes lår 
framhävs ytterligare. De höga stövletterna i kombination med att hon inte har några byxor 
under, resulterar vid en djupare analys, en sexuell laddning. Samtidigt menar vi att bilden 
konnoterar att både Charlie och Hedda framstår som trendmedvetna och att de följer rådande 
modeideal.  
 
Kameravinkeln är tagen med ett underperspektiv. Detta är en vinkel som män ofta blir 
porträtterade från medan kvinnor ofta blir porträtterade uppifrån så att kvinnan tittar upp 
mot kameran och läsaren ser ner på kvinnan (Fagerström & Nilsson 2008:129). ven om Charlie 
och Hedda blir porträtterade från samma vinkel så tolkar vi det som att de uppfattas olika. 
Vinkeln gör att Heddas lår framhävs och hennes klänning ser kortare ut vilket låter betraktaren 
fantisera om vad som döljer sig undertill. På så sätt framställs Hedda betydligt mer som ett 
sexuellt objekt jämfört med Charlie. Utifrån en maktanalys av deras kroppsspråk framstår det 
som att Charlie är den dominanta och Hedda den undergivna.  
 
Vi kan koppla omslagets representation av Charlie och Hedda med Butlers (2007) begrepp om 
det performativa könet och hur pojkar respektive flickor från födsel lär sig att agera sitt kön. 
Vi kan även koppla omslagets representation till Beauvoirs tes om att man inte föds till kvinna, 
man blir det (Beauvoir 2002:325). Vi menar att omslaget är ett exempel på hur människor lär 
sig att imitera sitt kön. Vi vet inte om Charlie och Hedda har fått välja sin posering själva eller 
om de fått instruktioner från fotografen. Oavsett tolkar vi det som att de båda poserar enligt 
sitt kön och att de inte strider mot varken maskulina eller feminina portätteringsnormer och 
att omslaget därför representerar Charlie och Hedda på ett könsstereotypiskt sätt. Vidare anser 
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vi att omslaget representerar heterosexualitet genom en sexualisering av Hedda. Omslaget 
reproducerar den heterosexuella matrisen genom att representera Charlie och Hedda som 
varandras motsatser och bidrar till normen om att män ska begära kvinnor, och tvärtom. 
Således påminns läsaren om att heterosexualitet är det socialt accepterade och obligatoriska i 
samhället.  
 

8. Trestegsanalys 
I det här avsnittet kommer vi sammanfatta våra analyser av omslagen från 2003 respektive 
2019 och tydliggöra vilka mönster vi ser i representationen av män och maskulinitet under 
respektive år. Avslutningsvis kommer vi ställa dessa analyser mot varandra och göra en 
komparativ analys för att svara på våra frågeställningar.  
 
8.1 Sammanfattande analys av 2003 
Ett av det tydligaste mönstret vi kan se 2003, är bilder av vita, lättklädda och halvnakna 
kvinnor. Kvinnorna har ofta blont och långt hår, stora bröst och en lätt solbränna. 
Kvinnornas blickar är riktade mot betraktaren och upplevs som intensiva och lekfulla, vilket 
resulterar i en stark sexuell framtoning. Tidigare forskning visar att utvikningsmagasinet 
Playboy har kritiserats för att ha representerat kvinnor på ett diskriminerande sätt, där det 
manliga könet framstår som överlägset det kvinnliga (Beggan & Allison 2001:342). Vi menar att 
Cafés representation av kvinnor, likt Playboy, är diskriminerande gentemot kvinnor och får att 
män framstå som överlägsna. Även Hirdmans (2001) tidigare forskning visar att herrmagasinet 
Fib aktuellt år 1965 använde sig av lättklädda flickor på omslagen och att kvinnornas blick 
ofta var riktad mot betraktaren, vilket gjorde att de uppfattades som inbjudande (Hirdman 
2001:88-90). Trots att året var 1965 så kan vi se en liknande kvinnoportättering hos Café 2003.  
 
Varje omslag har minst en rubrik som bidrar till att upprätthålla den heterosexuella matrisen. 
Hos samtliga omslag ser vi hur den heterosexuella normen upprätthålls och bidrar till att den 
homosexuella sexualiteten exkluderas. Hirdmans (2005) tidigare forskning visar att media är 
med och skapar idéer om den manliga sexualiteten, där tittandet på kvinnor är förekommande. 
Sexualiserande bilder på kvinnor är naturaliserat inom den maskulina sexualiteten. Det är 
vanligt att herrtidningar använder sig av lättklädda bilder på kvinnor och att det har bidragit 
till tidningarnas kommersiella framgång. Användningen av dessa lättklädda bilder på kvinnor 
påminner mottagaren, det vill säga männen som läser herrtidningen, att de är och ska vara 
heterosexuella (Hirdman 2005:143-15). Därför kan vi utesluta att Café 2003 inte använder sig 
av ett intersektionellt perspektiv vad gäller representation av sexualitet.  
 
Café 2003 saknar även ett intersektionellt perspektiv vad gäller representationen av ras och 
etnicitet, då vi kan se en tydlig vithetsnorm i representationen av kvinnor. Vi kan därför se att 
ojämlikheter inte endast existerar beroende på kön, även etnicitet och ras spelar in och bidrar i 
detta fall till en exkludering av svarta och icke vita. Ser vi på omslaget med Zlatan, upplever vi 
att det narrativ som använd för att porträttera honom, exotifierar hans etniska bakgrund och 
resulterar i en stereotypisk representation.  
 
Samtliga omslag porträtterar genom sina rubriker stereotypiskt manliga intressen som 
exempelvis krig och vapen, sport och fordon. Dessa intressen anser vi gestaltas på ett exklusivt 
och äventyrligt sätt, som i sin tur kan ses som en uppmaning om att män bör ha en aktivt, 
exklusiv och äventyrlig livsstil. Hirdmans (2001:122-123) forskning visar att män som 
representeras i Fib aktuellt, gör det i samband med skidor som voltar eller i bilar eller båtar 
som välter. En annan studie visar att magasin som riktar sig till män generellt sett har varit 
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antingen pornografiska eller fokuserade på specifika intresse som till exempel fiske, bilar eller 
sport (Jackson, Brook & Stevenson 1999:353). Vi menar att rubrikerna från 2003 bidrar till att 
upprätthålla dessa intressen som stereotypiska och normativa för män. Samtidigt skriver fyra 
av fem omslag om mode och stil som ett manligt intresse, vilket vi har beskrivit som en 
eventuell tolkning på en mer feminiserad manlighet. Däremot ser vi det även som en symbol 
för att män genom mode och konsumtion kan förverkliga sig själva och då positionera sig 
inom den manliga hegemonin. 

8.2 Sammanfattande analys av 2019 
Alla omslag från 2019 pryds av framgångsrika män. Generellt sett är omslagsbilderna tagna 
med en undervinkel och går i en mörk färg- och tonsättning. Utifrån bildmiljöerna och 
personernas posering tolkar vi bilderna som iscensatta, deras kläder, smycken och frisyrer 
upplevs som väl uttänkta och signalerar enlig oss exklusivitet. Påsar från Nordiska Kompaniet, 
rolexklockan och guldsmycken bidrar också till att signalera ekonomiskt kapitalt och att 
männen är framgångsrika. Nixon (2013:292) skriver att estetisering och nya representationer av 
män och maskulinitet kan kopplas till den kommersiella utvecklingen för män inom 
herrmode, skönhetsartiklar och tidningar. Vi anser att de noggrant utvalda poseringarna, 
kläderna och hårstylingarna reflekterar en estetisering av den manliga kroppen.  
 
Endast en av omslagsmännen ler och utstrålar glädje. Resterande upplevs som allvarsamma 
eller frånvarande i sitt ansiktsuttryck, medan Hedda Stiernstedt upplevs som sensuell och sexig. 
Vi menar att Stiernstedts lår, blick och leende drar ett sexuellt fokus till sig. Vi kan se en likhet 
i hur hon porträtteras med Hirdmans forskning. Hirdman (2005:143-151) beskriver att 
“tittandet på kvinnor” är vanligt förekommande hos herrtidningar och inom föreställningen 
om maskulinitet. Även om Stiernstedt inte har stora bröst och är lättklädd, som flickorna i 
Hirdmans forskning, så porträtteras hon på ett sexuellt sätt medan Charlie Gustafsson inte gör 
det. Detta upplever vi som en påminnelse till läsaren om att den ska vara heterosexuell, vilket i 
sin tur upprätthåller den heterosexuella matrisen. Utifrån omslaget med Stiernstedt och 
Gustafsson ser vi att Café saknar ett intersektionellt perspektiv vad gäller sexualitet.  
 
Fyra av fem omslag tar upp stil och mode som ämne, vilket vi har tolkat som en indikation på 
en mer feminiserad manlighet. Tidigare forskning visar att det råder delade meningar om 
livsstilsmagasin representerar en stereotypisk och gammalmodig bild av män, eller om det är så 
att de representerar och erbjuder nya variationer av manlig identitet (Gauntlett 2008:165). Vi 
ser ett mönster av att mode och konsumtion kan användas som ett verktyg för mäns 
självförverkligande och ett sätt för män att positionera sig i den manliga hegemonin. Vidare 
innehåller omslagen intressen som mat, resor och kändisar. Dessa intressen upplever vi delas av 
både män och kvinnor och kan ses som ett steg mot en mer varierad manlighet. Nixon (2013) 
menar att det finns en styrka i att undersöka manlig representation i mode- och 
livsstilsmagasin, då det historiskt sett är i dessa magasin som bilder av nya manligheter dyker 
upp först. Vidare menar Nixon att det även råder en variation i hur man visualiserar och 
representerar män i dessa magasin (Nixon 2013:293).   
 
Avslutningsvis ser vi en vithetsnorm som ett återkommande mönster i omslagen från 2019 och 
att Café saknar ett intersektionellt perspektiv vad gäller etnicitet. Majoriteten av 
omslagsmännen är vita förutom Fares Fares, som i sin porträttering exotifieras som 
“invandraren”. Vi menar att detta leder till att omslagen från 2019 upprätthåller den vita 
mannen som manligt ideal och att vita män fortsätter ha den dominerande maktpositionen 
inom den manliga hegemonin. Likt Hall (2013:247-248) kan vi se hur stereotypisering handlar 
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om att upprätthålla en social eller symbolisk hierarki genom att exkludera andra och därmed 
upprätthålla en hegemoni.  
 
8.3 Komparativ analys av 2003 och 2019 
På vilket sätt representeras män och maskulinitet i Cafés omslag 2003 respektive 2019? 
Och vilka eventuella likheter och skillnader finns mellan åren?  
Likheter som vi kan urskilja från omslagen 2003 respektive 2019 är att båda åren exotifierar 
män med invandrarbakgrund. Vi tolkar 2003s omslag med Zlatan som att Café använder sig av 
ett narrativ där de valt att porträttera honom som en förortskille. Vi kan se en likhet mellan 
Zlatans representation och omslaget med Fares Fares från 2019. Vår tolkning av narrativet som 
används i porträtteringen av Fares Fare är att Café lägger stor vikt vid hans ursprung medan 
det används ett annat narrativ i porträtteringen av vita män. Utifrån ett intersektionellt och 
hegemoniskt perspektiv befinner sig män med invandrarbakgrund lägre ner i den manliga 
hierarkin och vi menar att Cafés representation av Zlatan och Fares Fares bidrar till att 
upprätthålla en manlig hegemoni där vita män fortsätter att dominera.  
 
Män och maskulinitet representeras 2003 primärt genom en objektifiering och sexualisering av 
kvinnor, men vi ser även en sexualisering av den manliga kroppen 2003 i samband med den 
muskulösa porträtteringen av Zlatan. 2019 ser vi ingen direkt sexualisering av den manliga 
kroppen i omslagen men vi kan se en tydlig estetisering av män genom mode och kläder. 
Designerkläder, rolexklockan och guldsmycken används för att uttrycka framgång och 
ekonomiskt kapital. I princip alla omslag från 2003 och 2019 nämner mode och stil i sina 
rubriker, vilket kan tolkas som ett tecken på en mer varierad manlighet. Däremot kan vi se att 
mode och stil, från Cafés sida, används som ett verktyg för mäns självförverkligande och att 
män genom konsumtion kan positionera sig själva i den manliga hegemonin.  
 
Vi upplever att omslagen från 2019 uttrycker ett större känslospektrum för män jämfört med 
2003. Männen från 2019 uttrycker sig mer känslosamt och framstår som mer resonerande. Berg 
pratar ut om machokulturen, Unge söker efter sin identitet och Fares uttrycker glädje. Hos 
2003 såg vi endast en rubrik som tyder på ett något mer varierat känslomässigt spektrum för 
män, men överlag är det en endimensionell och stereotypisk representation av mäns 
emotionalitet. Enligt vår erfarenhet kan män som bryr sig om sitt utseende, samt har kontakt 
med sina känslor, uppfattas som homosexuella. Vi menar att Café, genom att ta upp ämnen 
som rör utseende och känsloliv, kan vara med och bidra till en minskad homohysteri hos 
heterosexuella män. Eric Anderson (2009) påstår att om en kultur skulle få minskad 
homohysteri så skulle det vara lättare för heterosexuella män att uttrycka sin känslomässiga 
intimitet inför varandra. Andersson (2009) menar att en mer tillåtande kultur och större bredd 
av heterosexuella beteenden kommer leda till uppluckrade gränser mellan maskulina och 
feminina beteenden (2009:97).  
 
Även om Café 2019 tar upp, vad som stereotypiskt sätt, skulle kunna ses som feminint kodade 
ämnen och uttrycker ett större känslospektrum för män, så kan vi utifrån vår studie se att Café 
har kvar ena foten i machokulturer genom till exempel objektifieringen av Hedda Stiernstedt 
och den hotfulla porträttering av David Dencik. Utifrån Johanssons argumentation om den 
oppositionella respektive den nostalgiska manligheten, kan vi se att Café 2003 nästintill bara 
representerar en nostalgisk manlighet. Johansson (2000:39-40) menar att den nostalgiska 
manligheten kan ses som en antifeministisk manlighet där män inte har ett intresse att 
involvera sig i feministiska frågor. I Café 2019 ser vi främst en nostalgisk manlighet som 
representeras, men som innehåller inslag av oppositionella aspekter. Den väsentliga skillnaden 
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är att 2019 paketeras den nostalgiska manligheten genom en estetisering av män, istället för 
genom en utbredd objektifiering av kvinnor som vi ser 2003.  
 
Vilka kulturella myter och/eller stereotyper rekonstrueras i Cafés omslag?  
Café 2003 reproducerar myter om att läsaren ska vara heterosexuell, ha ekonomiskt och 
sexuellt kapital för att vara framgångsrik. De reproducerade även myten om att män är i behov 
av vägledning för att förstå sig på det kvinnliga könet, samt myten om att invandrarmän är 
nonchalanta och hotfulla. Café 2003 reproducerar även myter om kvinnor, till exempel att 
kvinnor inte kan göra karriär utan att förföra branschen, myten om “The girl next door” och 
Hora-madonna-komplexet. Café 2019 reproducerade inte lika många myter om kvinnor, utan 
där ser vi främst myter om män. Bland annat myten om självförverkligande och 
identitetssökande som en del av manligheten och myten om mannens relation till naturen och 
att det är där han finner svar på sina frågor. Likt 2003 kunde vi se hur Café 2019 
reproducerade en myt om invandrarmän och att invandrare måste anpassa sig efter 
vithetsnormen för att kunna nå framgång. Hall (2013:247-248) skriver att stereotypisering inom 
media kan definieras av att medier uppmärksammar skillnader mellan olika typer av grupper 
och sprider en uppfattning om att det finns ett vi och “de andra”. 
 
I Café 2003 framgår en stereotypisering av manliga intressen. Återkommande intressen som 
lyfts är bland annat fordon, sport och krig, vi kan även se att kvinnor framställs som ett 
manligt intresse. Vi tycker oss se en tydlig koppling mellan de intressen som omnämns och 
mäns självförverkligande. Genom att bli rika på internet, ha sex med två tjejer eller flyga 
helikopter kan män skapa sin identitet. Vi ser även att omslagen representerar en traditionell 
manlighet där män förväntas vara heterosexuella och begära kvinnor. Den främsta 
stereotypisering som vi kunde se hos Café 2019 är omslagmännens ansiktsuttryck och 
poseringar. Bilderna är ofta tagna lite underifrån och männen har generellt sett allvarsamma 
ansiktsuttryck och hopbiten mun. Vi kunde även se att Hedda Stiernstedt blir porträtterad på 
ett könsstereotypiskt sätt, där hon med halvöppen mun hade en flirtig och inbjudande blick.  
 
Utifrån Butlers begrepp om det performativa könet kan vi se att Café är med och skapar kön. 
Butler (2007:11-12) menar att vi människor lär oss agera vårt kön utifrån de förväntningar som 
finns på oss som man eller kvinna, samt att kön och genus är en social konstruktion där 
“kvinna” och “man” ständigt omskapas. Efter att studerat Cafés omslag 2003 och 2019 kan vi 
dra slutsaten att Café använder sig av en könsstereotypisk representation och bidrar till att 
upprätthålla de förväntningar som samhället redan har på män respektive kvinnor.  

På vilka sätt konstrueras den maskulina hegemonin i Cafés omslag 2003 respektive 2019? 
Sammanfattningsvis kan vi se att omslagen från Café 2003 och Café 2019 rekonstruerar en 
maskulin hegemoni där den heterosexuella, rika och vita mannen innehar den dominerande 
positionen. 

I samtliga omslag från båda åren, representeras heterosexualitet som norm. Upprätthållandet av 
den heterosexuella matrisen framkommer tydligast 2003 genom rubrikval och objektifiering av 
kvinnor och 2019 framkommer det främst i porträtteringen av Hedda Stiernstedt. Genom sin 
exkludering av homosexualitet, 2003 såväl som 2019, så upprätthåller omslagen den 
heterosexuella mannens dominerande position i den maskulina hegemonin. Vi kan därför se 
att Café 2003 respektive 2019 saknar ett intersektionellt perspektiv vad gäller sexualitet. 
Johansson (2000:38-39) menar att den manliga hierarkin handlar om att män deltar i en 
maktutövning och i ett könsförtryck mot kvinnor och underordnade maskuliniteter, och på så 
sätt ingår i en allians med makten.  
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I samtliga omslag, från respektive år, kan vi se att ekonomiskt kapital och rikedom har 
inflytande över mannens position i den manliga hierarkin. Båda åren uppmuntrar enligt oss 
till konsumtion av mode och stil, vilket vi har tolkat som en symbol och ett verktyg för det 
manliga självförverkligandet. Vi menar att män som lyckas förverkliga sig själva utifrån dessa 
mansideal, hamnar högre upp inom den maskulina hegemonin. Café 2003 och 2019 saknar ett 
intersektionellt perspektiv vad gäller klass, då de endast inkluderar välbärgade profiler.  

Respektive år representerar enlig oss en tydlig vithetsnorm, vilket indikerar på att Café även 
saknar ett intersektionellt perspektiv vad gäller etnicitet och ras. Därmed upprätthålls vita 
mäns position inom den maskulina hegemonin. Samtidigt kan vi inte säga att det sker en totalt 
exkludering av rasifierade kroppar då båda åren har omslag med porträtteringar av icke vita 
män.   

Avslutningsvis ser vi att Cafés omslag 2003 respektive 2019 inte utmanar den manliga 
hegemonin, utan snarare rekonstruerar den manliga dominansen.  
 
9. Slutdiskussion 
I detta avslutande avsnitt för vi varsin individuell diskussion utifrån frågor som har dykt upp 
under arbetet med vår studie, samt förslag på framtida forskning.   
 
9.1 Lina Josefsson: Slut med utvik – anpassning efter det politiska klimatet 
eller den kommersiella marknaden? 
Innan jag blickar framåt vill jag börja med att blicka bakåt. Magasinet Café grundades 1990 
och då pryddes omslagen av porträttbilder av män och så höll det på fram tills magasinet 
började med utvik av kvinnor 1993. Efter 13 år av utvik så slutade Cafe år 2006 med utvik och 
återgick till att primärt ha män på omslagen. I arbetet med denna studie har jag ställt mig 
frågande till varför Café slutade med utvik – är det en anpassning efter det politiska klimatet 
eller den kommersiella marknaden? Eller både och?  
 
Café grundades som ett magasin med ambition att rapportera om mode och stil. Jag tycker 
mig se ett mönster där herrmagasin har lämnat sin urpsrungsidé och istället lägger stor vikt vid 
utvik av kvinnor. Magasinet GQ grundades som en mode och livsstilstidning men började 
inkludera utvik av kvinnliga kändisar som en del av konceptet. Även de svenska magasinen 
Slitz, som grundades som en musiktidning, och Fib aktuellt, som började som en 
reportagetidning, började inkludera halvnakna kvinnor på sina omslag. Det upplevs helt enkelt 
som en trend att manliga herrmagasin, någon gång under sin verksamhetstid, har anammat 
utvikningskonceptet. Denna trend tror jag sågs som normativ och kan har varit med och 
bidragit till den kommersiella framgången för herrmagasin. Även Hirdman (2005:143-151) 
skriver att användandet av lättklädda kvinnor har bidragit till en kommersiell framgång för 
tidningar riktade till män. Men jag ställer mig frågande till varför man slutade.  
 
Jag menar att utvikningskonceptet delvis har försvunnit från tidingshyllorna, men att det har 
förflyttats till internet. Män konsumerar fortfarande sexuella porträtteringar av kvinnor, men 
det görs inte längre offentligt. Istället har utvikningsmarknaden digitaliserats. I samband med 
digitaliseringen tror jag att utvikning av kvinnor i de fysiska herrtidningarna inte längre var 
lika relevant. Edwards (2003:134) skriver att utvecklingen av manliga livsstilsmagasinen kan 
kopplas till flera olika processer, som exempelvis maskulinitets- och sexualpolitik eller till 
marknadsföring och konsumtionskultur. Utifrån min erfarenhet upplever jag att feminism och 
jämställdhet fick större politisk uppmärksamhet under 2000-talet samt att en ny, medveten 
manlighet började träda fram och att Café delvis anpassade sig efter detta. Primärt tror jag 
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dock att anledningen till att Café slutade med utvik var för att det inte längre hade samma 
kommersiella effekt. Jag tror att det var en anpassning efter marknaden snarare än ett politiskt 
ställningstagande där välvilja ligger bakom beslutet.  
 
Att studera representationen av män och maskulinitet i manliga livsstilsmagasin har relevans 
då de kan ses som en kulturell och symboliskt viktig plats eftersom de artikulerar och beskriver 
aspekterna av den moderna maskuliniteten (Benwell 2003:6). Men blickar jag framåt så tror jag 
att det finns ett stort värde i att undersöka hur män förhåller sig till herrtidningarnas 
representation och vilket värde de har för både den manliga individen, men även för män som 
grupp. Då vi sett att Café har slutat med utvik, men fortfarande använder sig av objektifiering 
av kvinnor, så tyder det på att en sexualisering av kvinnor fortfarande lever kvar. I en framtida 
studie tror jag som sagt att det är väsentligt att undersöka hur män förhåller sig till 
sexualiseringen av kvinnor i livsstilsmedia, men även hur Cafés redaktion tänker kring sin 
representation av kvinnor.  
 
9.2 Axel Berggren: Intresse för mode och stil - symbol för en feminiserad 
manlighet?  
I arbetet med vår studie blev det tydligt att mäns intresse för mode, stil och utseende 
kontinuerligt ses som en indikation på en mer varierad maskulinitet. Tidigare forskning talar 
om en feminisering av män och att män har börjat bry sig om skönhet och utseende, precis 
som kvinnor, och att män spenderar allt mer tid på att estetisera sina kroppar (Herz & 
Johansson 2011:42: Johansson 2000:110). Vi har själva tolkat Cafés fokus på mode och stil som 
en indikation på en mer feminiserad manlighet, men jag vill i denna slutdiskussion lyfta frågan 
om mäns intresse för mode och stil, fortfarande kan ses som en symbol för en mer feminiserad 
manlighet? 
 
I vår studie blev det tydligt att Café 2019 använder mode och stil som ett verktyg för mäns 
självförverkligande och ett sätt för män att positionera sig i den manliga hegemonin. 
Johansson (2000:99-102) skriver att den moderna maskulinitets besatthet av utseende kan ses 
som en strävan efter att självförverkliga och visualisera sin identitet. Jag tycker denna 
argumentation är relevant då den inte bara talar om mode och stil som feminina eller 
maskulina intressen, utan vidtar ett större och flerdimensionellt perspektiv där identitet och 
självförverkligande vägs in.  
 
De källor som talar om en mer varierad och feminiserade version av manlighet i relation till 
mode och utseende anser jag har en stor relevans men upplevs enligt mig som endimensionella. 
Utifrån min personliga erfarenhet, som en modeintresserad man, anser jag att det behövs en 
mer nyanserad och samtida diskussion om vad som definierar en feminiserad manlighet. Mode 
och stil är enligt mig ett intresse som idag delas av unga män på samma sätt som sport eller 
fordon. I en artikel från Business of Fashion (2018-06-26) framgår det att lyxvarumärken 
investerar allt mer i herrkläder och att tillväxten för herrkläder förutspås öka. Därför ställer jag 
mig frågande till hur länge man kan kalla mäns intresse för mode och stil, för en feminiserad 
manlighet. Jag tror expansionen av herrmode handlar om en generationsfråga och att mode 
som intresse, i framtiden, kommer kategoriserar som könsneutralt.  
 
Avslutningsvis vill jag även förtydliga att jag tror att man i framtida forskning behöver se på 
mäns intressen för mode och stil utifrån klass, snarare än kön, då jag upplever att män 
använder mode mer för att uttrycka sin ekonomiska status, snarare än sin könstillhörighet. I 
en framtida studie skulle jag även vilja se en tydligare definition av vad en mer varierad och 
feminiserad manlighet innebär. Jag tycker även att det vore intressant och av värde att studera 
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hur män förhåller sig till mode och stil och vilken roll det har för det manliga 
identitetsskapandet, samt undersöka hur Café reflekterar över sitt inflytande över det manliga 
identitetsskapandet. 
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