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Sammanfattning: 

Uppsatsen syftar till att visa hur manligheten presenteras via livsstilsmagasinet Magazine 

Cafés omslag. Resultat/analys-delen är uppdelat efter frågeställningarna; ”Vilka män täckte 

Cafés omslag 2017? (Personer inom media, mode och design, nöje och sport)” samt ”Hur 

konstruerar Café mannen för sina läsare/målgrupp via omslaget?”. Första frågeställningen 

besvaras med hjälp av diagram som visar vilka män som täcker Cafés omslag samt 

branschtillhörighet. För att bevara andra frågeställningen användes bestämda teoretiska 

infallsvinklar; genus-makt, hegemonisk maskulinitet och den manliga kroppen som 

utgångspunkt. Resultatet visade att män framställs som individer som vill inneha mycket 

makt. Makten signaleras i detta fall ut via posen på personen på själva omslaget, men även val 

av kläder kan ha en påverkan. Kroppen är en viktig del i hur mannen framställs. Då kroppen 

används till mycket, både fysiskt men även psykiskt signaleras manliga attribut just via 

kroppen.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund  

Medierna hämtar in, sorterar och strukturerar informationen innan den når oss (Strömbäck, 

2011). Det leder till att medierna påverkar våra liv om vad vi ska anse vara viktigt. Medierna 

försöker styra vårt beteende samt tankar om verkligheten till deras fördel. De sorterar ut viktig 

information som de anser är viktigt för oss (Strömbäck, 2011). I allt smidigare form har 

median trängt sig in i människors vardag. Via tidningar, radio, internet tv men även sociala 

medier (Gripsrud, 2011). Mitt fokus för uppsatsen är mediet livsstilsmagasin. Enligt Jais-

Nielsen (2004) har magasinen en agenda med utgåvorna, nämligen att sälja så många 

exemplar som möjligt. Säljverktyget är ett så attraktivt omslag som möjligt mot rätt målgrupp 

(Jais-Nielsen, 2004). Kommunikationen magasinet främst använder sig av är bild och form 

som skapar en livsstil (Jais-Nielsen, 2004). Omslagen kommunicerar genom kända personer 

på bild som i sin tur är omges av text och form som skapar en teaser om vad tidningen 

innehåller. Min uppsats avser att påvisa hur media, som en bieffekt av att sälja tidningar, 

skapar en ny syn på vad som är manligt. 

I min studie vill jag undersöka hur mansidealet presenteras utifrån tre teoretiska infallsvinklar. 

Materialet jag har valt att göra min studie är Magazine Café. Café som det också förkortas till 

är Sveriges största livsstilsmagasin för män. Den har tusentals prenumeranter och lika många 

läsare. Mycket av de som Café marknadsför påverkar i sin tur läsarna, vare sig de vill de eller 

inte då läsaren tar del av Cafés innehåll. Med andra ord kan man säga att Café har stor makt 

att påverka många läsare. 

Utgångspunkten för uppsatsen är att titta på begreppet manlighet, utifrån rådande 

uppfattningar och normer. För att sedan undersöka hur media kan påverka och skapa nya 

maskulina normer.  Den intressanta frågeställningen i uppsatsen bli hur media medvetet eller 

omedvetet utmanar synen på vad som är manligt samt hur media påverkar samhällets syn på 

manlighet som begrepp?  

Synen på vad som är manligt utifrån kulturella såväl som sociala arv har länge varit ett starkt 

incitament i hur definitionen av manlighet formats (Angelöw. Jonsson & Stier, 2015). 

Uppfattningen om vad om är manligt, har fram till modern tid främst formats av män själva. I 
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ett, vad vi skulle uppfatta som ett modernt samhälle, med hög grad av frihet och en mångfald i 

befolkningsstrukturen skapas andra ingångar till tolkningen av begreppet manlighet (Ekman, 

1998). Min uppfattning är att media kan vara en mycket stark normsättande instans. 

I detta kapitel förklaras begreppet ”metrosexualitet” och dess betydelse. för att sedan försöka 

påvisa att ”metrosexualitet” som begrepp, fått en samhällsspridning och en acceptans genom 

fria medier som verktyg.  

Jag har valt Magazine Café, för att påvisa min tes i ämnet, som jag uppfattar som en media 

som vågat utmana den klassiska synen på manlighet. Jag kommer också redogöra vilka idéer 

som slutligen skapade tidskriften Magazine Café. Vidare förklaras vad ett livsstilsmagasin är 

och dess betydelse för läsarna och vilka målgrupper som den median främst riktar sig mot.   

1.2 Metrosexualitet 

Metrosexualitet är ett nytt myntat begrepp. Först ut att nämna begreppet var journalisten 

Simpson (2002) där han skriver i artikeln Meet the metrosexual; He’s well dressed, 

narcissistic and obsessed with butts. But don’t call him gay. Det är alltså en man som 

definierar sig heterosexuell och som bryr sig om sitt utseende. Den mannen värdesätter allt 

från parfymköp, ansiktsmasker till andra skönhetsprodukter som tidigare ansågs som något 

som kvinnor främst köper. Simpson (2002) skriver att Englands före detta landslagskapten 

kapten i fotboll, David Beckham, poserar i gaytidningar med udda klädval, trots att han inte är 

gay. Simpsons ser inte det som kontroversiellt med Beckhams posering i gaytidningar men 

menar samtidigt att spelmotståndare kan uppfatta Beckham men även hela landslaget, som 

svaga spelmotståndare då starka sportprestationer inom fotbollen är förknippad med 

manlighet (Salon, 2002). 

Simpsons definition på den typiska metrosexuella; 

 

” The typical metrosexual is a young man with money to spend, living in or within easy reach 

of a metropolis -- because that's where all the best shops, clubs, gyms and hairdressers are. 

He might be officially gay, straight or bisexual, but this is utterly immaterial because he has 

clearly taken himself as his own love object and pleasure as his sexual preference. Particular 

professions, such as modeling, waiting tables, media, pop music and, nowadays, sport, seem 
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to attract them but, truth be told, like male vanity products and herpes, they're pretty much 

everywhere.” (Salon, 2002)  

 

Vidare diskuterar Simpson varför han anser att David Beckham är metrosexuell; 

”Beckham is the biggest metrosexual in Britain because he loves being looked at and because 

so many men and women love to look at him: He's the future, but also a way of adapting 

other, less advanced specimens to that future.” (Salon, 2002) 

 

Cafés målgrupp som nämns längre ner i kapitlet är den definitionen av en metrosexuell man 

som Simpson bryter ner och definierar. För att få in begreppet på marknaden och för att 

framförallt kunna sälja mer med hjälp av begreppet skriver Samuelsson i en krönika på 

Nöjesguiden; När begreppet metrosexualitet plockades upp av marknaden försvann den 

ambivalenta aspekten. För att kunna sälja grooming till straighta män krävdes det att man 

försäkrade att den nya metrosexuelle mannen absolut var straight. Han var så straight att han 

inte behövde oroa sig för om att verka homo bara för att han älskade kläder (Nöjesguiden, 

2012). 

 

1.3 Vad är ett livsstilsmagasin?  

Första livsstilsmagasinet för män lanserades i Storbritannien mot slutet av 80-talet. Den hette 

Arena med undertiteln Style for men. Magasinet riktade in sig på ”the new men”. Fåfänga 

män som var måna om sitt utseende. Trenden fortsatte, alltså fåfänga män som även var 

intresserade av damer, sport och bilar. Tidigare fanns förutom specialtidningar om bilar, 

teknik och liknande mest titlar med en blandning av reportage och pornografi som Playboy 

och i Sverige Fib Akutellt (Jais-Nielsen, 2004). 

Konceptet för mansmagasinen är i stort sätt som kvinnornas. Det ska inkludera mode, hälsa, 

shopping, intervjuer med kändisar och så vidare. I Sverige var det Slitz 1985 och Café 1990. 

Café kallar sig för Sveriges största månadsmagasin för män. Målgruppen är välutbildade 

storstadsbor med hög inkomst och tidningen som skriver om mode, prylar, trender, äventyr 

blandat med samhällsreportage och intervjuer. Cafés nisch är att den utstrålar lite mer pengar 

och exklusivitet än konkurrenterna (Jais-Nielsen, 2004). 
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1.4 Magazine Cafés historia 

Våren 1990 kom första Café-numret ut, och den utgavs av Rosenudde förlag. Grundaren var 

Christina Sollenberg. Målet med Café var att skapa ett exklusivt, välskrivet mode- och 

livsstilsmagasin för män med amerikanska GQ som förebild. Café skulle associera till en 

mötesplats. Med en allt mer globaliserad värld och högkonjunktur fanns de ekonomiska 

förutsättningarna på plats. Mode och lyxvaror lockade unga rika män. (Cafe Magazine, 2014)  

Hösten 1990 kom kraschen. Sverige och en mängd annonsberoende magasin, även Café 

hamnade i kris. Det skedde ett ägarbyte och tidningen togs över av det franska 

tidskriftsförlaget Hachette, som då gav ut modemagasinet ELLE i Sverige. År 2007 sålde 

Hachette sin verksamhet till danska Aller Media. Som är Cafés nuvarande förlag. År 1991 

blev Fredrik Helmertz ny chefredaktör. Han breddade den redaktionella mixen. Målen var att 

nå en manlig läsekrets utanför Stockholm och göra magasinet mindre beroende av 

annonsintäkterna. Fokus låg på att skapa en blandning av starka reportage, slagkraftiga bilder 

och en grundlig, seriös modebevakning (Cafe Magazine, 2014). 1 maj 2018 tillträdde 

Kristofer Steneberg som Cafés nya chefredaktör (Cafe Magazine, 2018).  

”Café strävade efter att bygga upp ett intresse för stil bland unga svenska män. Visa hur de 

på ett enkelt sätt kunde se bättre ut. Vägleda bland kläder, skor, skönhetsprodukter och 

accessoarer.” (Kristofer Stenberg, chefredaktör Magazine Café, 2018) 

 

1.5 Magazine Cafés syfte och målgrupp  

Cafés syfte; 

”Cafés läsare är moderna, urbana män som är intresserade av både stil och 

livsstil - och är intresserade av att vara den första med det senaste. Som 

regelbunden läsare av både Café och Cafe.se kan vi hjälpa honom att möta 

dessa behov. Snabbväxande intressen för Cafés läsare inkluderar mode, mat, 

dryck, träning och resor. På café.se hittar läsare också massor av humor, 

vår prisbelönta journalistik, stora intervjuer och exklusiva erbjudanden.” 

(Ocast, 2018). 
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Café har i snitt månadsvis en räckvidd på 80 000 läsare, 22 600 upplagor, 14 400 

prenumeranter. Café utges 10 utgåvor/år (Ocast, 2018). 

 

Cafémannens målgrupp är; 

• 27 år i genomsnitt • Välutbildad • Köpstark • Vill utvecklas • Framgångsrik • Mycket 

modeintresserad • Storstadsmänniska • Sportig med ett aktivt liv • Reser ofta utomlands 

•Medveten trendsättare (Magazine Café, 2006). 

 

1.6 Syfte, frågeställningar, urval och avgränsning 

Syftet med studien är att undersöka vilka män som täcker Cafés omslag, för att sedan 

analysera hur mansidealet presenteras för deras läsare med bestämda teoretiska infallsvinklar; 

genus-makt, hegemonisk maskulinitet och den manliga kroppen som utgångspunkt. 

Infallsvinklarnas begrepp och tolkningar presenteras under teorikapitlet.  

De olika mansidealen som idealiseras i sin mångfald, upplever jag per definition till mannen 

”Metrosexuell”. Idealen tidningen ger uttryck för läsarna syn på manlighet. Räckvidden 

(Ocast, 2018) utmanar samt utökas genom att budskapet och idealen når fler läsare genom 

t.ex. nätupplagor, sociala medier sin Instagram och Facebook m.m. Vilket i sin tur kan leda 

till fler utmaningar i synen på en enskild syn på vad manlighet är.  

Mina frågeställningar är; 

• Vilka män täckte Cafés omslag 2017? (Personer inom media, mode och design, nöje 

och sport)  

• Hur konstruerar Café mannen för sina läsare/målgrupp via omslaget? 

Anledningen till att jag har valt att undersöka vilka män som täcker omslagen för hela 2017 är 

för att bilda mig en uppfattning om vilka personer Café anser vara intressanta för sin 

målgrupp. Personerna på omslagen representerar mer än bara sig själva, bland annat sitt yrke 

som i sin tur kan leda till konstruktionen av vad som anses vara manligt i samhället förändras. 

Anledningen till det kan vara att personerna är idoler till många läsare. Kopplat till Cafés 

målgrupp (som introduceras under bakgrundskapitlet) anser jag detta är relevant och 
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intressant information att ta del av, för att sedan diskutera det i relation till resultatet jag 

kommer fram till, under diskussionskapitlet. 

 

Avgränsningen för studien blir att jag enbart kommer behandla Magazine Cafés omslag. De 

val jag stod emellan var Magazine Café och Kingsize Magasin. Det sistnämnda magasinet är 

andra största livsstilsmagasinet för män i Sverige, som var ett alternativ till uppsatsen. Valet 

av att välja Café föll naturligt då de har mest läsare. Omslagen hämtades från Cafés 

Facebooksida. Jag tycker Magazine Café är ett intressant magasin då det har varierande 

omslagspersoner vilket ökar räckvidden bland deras läsare. Tidningen är unik på så sätt att de 

behandlar ämnen som inget annat herrmagasin gör. Till exempel ämnen som; olika krig i 

världen, psykisk ohälsa och politik. Just för att magasinet berör ovanliga ämnen än andra 

livsstilsmagasin är det den främsta anledningen till att jag valt Magazine Café.  

För att bevara första frågeställningen; Vilka män täckte Cafés omslag år 2017? Personer inom 

media, mode och design, nöje och sport)” valde jag att räkna med alla omslag för år 2017. 

För att besvara andra frågeställningen; Hur konstrueras de mansideal som presenteras via 

omslagen? Valde jag att enbart analysera första omslaget för 2017.  
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 2. Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras forskningsläget som berör min studie. För att förstå min studie ur 

ett större samhällsvetenskapligt perspektiv har jag gjort ett aktivt urval av vilket forskning 

som ska presenteras.  

Författarna Laura Hurd Clarke, Erica V Bennet och Chris, har skrivit artikeln Aging and 

masculinity: Portrayals in men's magazines. Artiklen mynnar ut i att undersöka text och 

synliga representationer av äldre män i annonserna i sex nordamerikanska manliga tidningar 

(Squire, GQ, Maxim, Men's Health, Men's Journal, och Zoomer). Via kvalitativ 

innehållsanalys samt visuell textanalys undersöktes hur äldre män skildras i tidningsbilderna 

och medföljande texter (textpuffar). Urvalet baserades på män mellan 35-40 år och uppåt. 

Resultatet visade att äldre mäns ålder identifierades via symboler, till exempel rynkor, grått 

hår eller kroppsformen. Äldre män fick generellt mindre plats i annonserna än vad yngre män 

fick. Men när de äldre männen syntes i annonserna avbildades dem som erfarna, kraftfulla 

eller som friska och glada personer som levde ett hälsosamt liv (Clarke. Laura. Bennett. Liu, 

2014) 

 

Magdalena Petersson Mcintyres artikel syftar till att belysa hur parfymer och 

parfymförpackningar konstrueras beroende på vilket kön mottagaren tillhör. Samt att 

undersöka hur samspelet mellan marknadens olika aktörer kan förstås och vad det har för 

betydelse för tolkningar av genus utifrån ett större perspektiv. Undersökningen bygger å en 

etnografisk studie där kvalitativa intervjuer har genomförts med personer som arbetar som 

försäljningsassistenter i parfymaffärer (Persson. Mcintyre, 2011). Slutsatsen är att parfymer 

och parfymförpackningar konstrueras och marknadsförs beroende på vilket kön mottagaren 

tillhör. 

 

Persson och Mcintyre, (2011) dofter och förpackningar har inga givna betydelser i sig, utan 

måste sättas i samband med de maktrelationerna som uppstår, praktiker och processer för att 

skapa en mening. Resultatet visar att utformningen av manliga parfymer är ”kantiga” och 

färgerna är gråa, svarta och silver. Färgen guld uppfattas däremot som feminint. En typisk 

herrfalska är vart och ganska hög, den ska vara stilren med stora korkar. Flaskan bör vara tung 

och kännas påkostad (Persson. Mcintyre, 2011).  
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Persson. Mcintyre, (2011) menar att den maskulinitet som presenteras i studien kallas för 

hegemonisk maskulinitet. Alltså en framgångsrik, vit heterosexuell man i sina bästa år. Så ser 

i alla fall de modeller ut som representerar dofterna i reklamkampanjerna. När det kommer till 

marknadsföring av herrdoft i livsstilsmagasin skriver Petersson och Mcintyre om bland annat 

Magazine Cafés tips på bästa dofterna sommaren 2008. Det presenterades sex dofter och de 

beskrivs med orden kraftfull, excentrisk, sportig, sexig, stenhård och ledig. Även ord som 

potent, maktspråkskantig flaska, alfahanne, brunstig, självraggande, ”får som du vill” och ren 

förekom (Persson. Mcintyre, 2011). 

 

En studie som är intressant att nämna är Anja Hirdmans doktorsavhandling. Den handlar om 

föreställningar av vad som utgör manlighet, kvinnlighet och hur vi ska förstå dem i relation 

till varandra (Hirdman, 2001). Mitt fokus på Hirdmans studie kommer att vara hur männen 

presenterades i tidningarna. 

 

Hirdmans syfte är att undersöka hr män och kvinnor och relationen dem emellan framställs i 

två veckotidningar; Veckorevyn och Fib aktuellt. Författaren har granskat alla nummer från 

1965, 1970, 1975 och 1995. Analysmetoden var tematisk innehållsanalys uppdelad efter 

kategorier ”Hon”, ”Han” och deras relation ”paret” (Hirdman 2001). 

 

Resultatet som Hirdman kommer fram till är hur FIB aktuellt naturaliserat mäns betraktande 

av kvinnor, där kvinnan blir kamerans främsta objekt medan mannen blir kamerans öga och 

bärare (Hirdman, 2001) Veckorevyn år1965 beskriver Hirdman mannen som heroen, sida 

efter sida klarar utmaningar och erövrar såväl flickor som guldmedaljer i andra länder. Han 

beskrivs som äventyrare och playboy. Mod och kompetens är hans främsta egenskaper och i 

bilder visas mäns presentation på rallybanan, i boxningsringen och i krig. Till skillnad från 

Aktuelltflickornas mötande blickar är majoriteten av männens blickar inte riktad mot publiken 

och ansiktsuttrycken är allvarliga. Bilderna och texterna presenteras som dramatiska i form av 

känsloladdade ord (puffar) (Hirdman, 2001). 

 

I Veckorevyn år 1970 beskrivs däremot han som en husfar. Mannen är hemma med barnen 

medan hon jobbar. På bilderna synd hur hemmamannen dammsuger medan frun är på arbetet 

(Hirdman, 2001). I Fib Aktuellt år 1970 beskrivs mannen som återigen äventyrlig som lever 

ensam och farligt. Han besegrar allt ifrån naturkrafter och motorers centrifugalkrafter. 

Gruppbilder på män har minskat. Istället fotas enskilda personporträtt vilket också ger 
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individualiteten ökad betydelse. Kameran har kommit närmare och ansiktsbilder kan uppta en 

helsida (Hirdman, 2001). I Veckorevyn år 1995 är det kända svenska män, fotomodeller, tv-

kändisar och musiker som är med i annonserna och täcker omslagen. Han beskrivs inte längre 

som hjälten eller äventyraren, utan den potentiella säng-partnern. Han är mer erotiserad än 

tidigare. Barbröstad och småleende poserar han. Det maskulina är att hela kroppen syns vid en 

strand, och att han lever äventyrliga liv men själva äventyret syns inte på bilden menar 

hirdman (Hirdman, 2001). 
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3. Teori 

3.1 Inledning  

I denna del presenteras de teoretiska ramverk som uppsatsen bygger på. För att få en bredare 

förståelse hur kommunikation och massmedia fungerar samt relationen emellan valde jag att 

inleda kapitlet, 5.1.1 - 5.1.2 med två övergripande teman. Först kommunikationsmodellen – 

avsnittet behandlar hur media kommunicerar med konsumenter. Andra avsnittet; 

kombinationen av bild och text – hur media kommunicerar via bild och text med 

konsumenten. I avsnitten 5.2.1 - 5.2.4 behandlas teorier som direkt berör min uppsats. Jag 

kommer att använda mig av dessa teoretiska ramverk för att analysera hur Magazine Café 

konstruerar manligheten via omslagen. 

3.2 Järnvägsmodellen – kommunikationsmodell 

Denna del handlar hur förbindelser och missförstånd kan förklaras utifrån teckenteori eller 

semiotiken (grekiskans semeion = tecken).  

 

Semiotiken är inriktad på att avslöjande av den dolda mening som finns i texter (tolkade i vid 

mening). Semiotikens huvudsakliga styrka ligger i att den uppmanar analytikern att se bortom 

och bakom den uppenbara vanligheten i vardagen och dess manifestationer. Den vanligaste 

svårigheten man upplever i samband med resultaten från en semiotisk analys är att det – även 

om man alltid får en sakkunnig och fängslande redogörelse för en eller annan aspekt av det 

vanliga – är det svårt att undvika en känsla av det godtyckliga i den analys som beskrivs 

(Bryman, 2011).  

 
Konstruktionen av Cafés omslag och dess innehåll med andra små bilder eller bokstäver som 

sammansätts till ord och meningar fungerar som tecken. Enligt Ferdinand Saussure 

språkteoretikern som myntade begreppet semiologi (teckenlära), där tecken är en helhet 

bestående materiellt uttryck (på engelska = signifier) och immateriellt (tankemässigt) innehåll 

(på engelska = signified). Uttrycket kan bestå av streck, prickar, figurer eller andra mer eller 

mindre handfasta fysiska fenomen som vi förbinder med en viss idé eller föreställning. Vi 

funderar inte över denna förbindelse eftersom den försiggår enligt en viss regel eller kod som 

vi lärt oss för länge sedan. En kod är en regel eller konvention som förbinder ett uttryck med 
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ett innehåll (Bryman, 2011). 

De flesta känner till den enklaste kommunikationsmodellen; Avsändare -> Budskap -> 

Mottagare. Kommunikation är det som försiggår när en avsändare skickar ett budskap till en 

mottagare (samspel mellan människor). Bra kommunikation behöver inte nödvändigtvis vara 

en plats där människor pratar mycket och är vänliga mot varandra, utan budskapets 

huvudsakliga syfte ska nås fram utan störningar (Gripsrud, 2011).  

Järnvägsmodellen jämför kommunikation av ljud, skrift och bilder med det att skicka paket 

via järnvägen. Paketet blir i detta fall en synonym för budskap/signaler som i detta fall Café 

skickar ut till läsarna. 

 När avsändaren paketerar något och skickar iväg det med tåget kommer paketet oftast fram i 

samma skick mottagaren. Dock är det inte så när medierna står för transporten speciellt inte 

när bilder och texter är paketet. Budskapet tolkas inte alltid lika av alla mottagare (Gripsrud, 

2011).  

Ett exempel är samspelet mellan människor. Båda förutsätter att de blir förstådda till vardags, 

det vill säga att paketet kommer fram i bra skick.  Även medierna förutsätter att de blir 

förstådda via bilder och texter. Dessvärre kommunicerar medierna sällan med enkla uttryck 

vilket försvårar kommutationen (Gripsrud, 2011). Texten i början på en film. Där syftet är att 

förmedla filmens innehåll och genre kan tolkas av olika tittarna (Gripsrud, 2011). Ett exempel 

är slogan ”Blade Runner” som kännetecknas av röd text och en rak ihålig linje som om ett 

rakblad skurit genom hela texten. Alla science fiction-intresserade känner direkt igen texten 

och kan sätta genre på filmen. Speciellt nu när uppföljaren lanserades efter 36 år. Dessa drag i 

grafiken kallas för tecken, och de förknippar vi med i detta fall filmgenren science fiction.  

När bild och ljud sammansätts i texten kan de enkelt avläsa vad för slags film det är. Ordet 

läsa hänger samman med det latinska ordet legre, på svenska; legering som är en 

sammansmältning av olika metaller till en ny helhet. Läsning är att man sätter samman olika 

element till en ny enhet (Gripsrud, 2011). Likt när textpuffar och bilder på omslaget i Café 

sammankopplar av läsaren och skapar en ny betydelse. Istället för att läsa bilden för sig och 

texten för sig. Läsaren förknippar och förbinder tecknen och sedan sätter den i en ny mening. 

Författaren menar att fotografier och realistiska teckningar är kodade tecken: de är utformade 

i enlighet med vissa perceptionskoder eller uppfattningskoder, som vi använder i vardagslivet 

men som kanske inte är gemensamma för alla kulturer (Gripsrud, 2011). 
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Tecken - Ikon, index och symbol Tecken finns i tre olika typer. Beroende på vilken sorts 

logisk förbindelse som finns mellan tecknet och det som det står för. Tecken där förbindelsen 

är godtycklig och konventionell kalls för symboler. Så som verbala språket, liksom 

trafikljusets färger, vissa logotyper och andra fenomen om förutsätter att vi lärt oss en viss 

kod för att kunna förstå deras betydelse. Den andra typen kallas för ikoner.  En skylt med en 

gående man är en ikon för betydelsen här kan man gå. Den tredje och sista kallas för index, 

vilket är det engelska ordet för pekfinger.  Index är tecken som så att säga ”pekar på” det som 

de står för. Detta beror på att det råder en kasual relation eller ett orsaks-verkan-förhållande 

mellan tecknet och det som det tår för. Skidspår i snön är tecken på att någon har åkt sidor 

där. Rök visar att något har brunnit (Gripsrud, 2011). Begreppen är spännande menar 

Gripsrud, eftersom de säger något om att vår kulturs tecken.  De omfattar mer än det 

verbalspråkiga, och att vår kulturella kompetens gäller både flera typer av tecken och 

kombinationer av dem (Gripsrud, 2011).  

3.3 Kombination av bild, text samt puffar 

Bilder är sammansatta element som inte är lika klart avgränsande som till exempel verbala 

språkets ord. Bildernas betydelse är också genomgående mer oklara, flytande och 

sammansatta. Det är ibland därför som bilder ofta är kombinerade med verbalt språk. Bilder i 

tidningar uppträder tillsammans med bildtexter eller ihop med en artikel. Reklambilder brukar 

därför åtföljas av en eller annan text åtminstone av en logotype för ett företag eller varumärke. 

Konstnärliga bilder brukar ha en titel, men ibland markerar man att bilden kan tolkas som 

man vill genom att låta den bära texten ”utan titel” (Gripsrud, 2011).  

Det finns två typer av funktioner som det verbala språket kan ha i kombination med bilder. 

Förankring och avlösning. Med avlösning menas det förhållande av att texten säger något som 

inte framgår av bilden och därmed tillfogar ett nytt betydelsebärande element till helheten. 

Förändring kan däremot sägas vara den grundläggande funktionen; att blanda bildens många 

betydelsemöjligheter och peka ut den som är huvudsaken. Bildens funktion är även att 

förankra texten. Bilden formar eller präglar vår uppfattning av texten (Gripsrud, 2011). 

Kopplat till min studie, är textpuffarna på omslaget exemplet på avlösning. Förankring blir 

vad bildens många betydelse-möjligheter som når nytt innebörd.  

Jais – Nielsens definition på bild är: 



	   15	  

”Bild, föremål som för synsinnet återger en del av verkligheten 

eller något sim kunde vara verkligt; in teckning, målning, 

fotografi m.m. (Jais-Nielsen, 2004:37)  

Puffar är rubriker och undertexter som står på omslaget. Det beskriver vad som står i 

tidningen, en så kallas teaser för att både locka läsaren men även för att läsaren ska få en 

uppfattning av vad hen kan förvänta sig läsa. Jais – Nielsen skriver att det ska vara så många 

puffar som möjligt på omslaget för då känner läsaren att hen får mycket för pengarna. 

Puffarna kan både vara textsnuttar men även tonplattor, stjärnor med extra budskap, små 

bilder etc. Om det inte är mycket puffar så lockas konsumenten med att få fysiska grejer på 

köpet (Jais-Nielsen, 2004).  

Det finns ingen tidning som inte har åtminstone några puffar. De kan vara mer eller mindre 

framhävande, många stora eller bara några få små. De kan vara enbart i svart eller vitt varvat 

med loggans färg eller alla i olika färger. Den gyllene medelvägen är att ha många puffar i 

välordnat och vältypograferat arrangemang runt det centrala i bilden. Då utstrålas en 

kombination av exklusivitet och bredd (Jais-Nielsen, 2004). 

 

3.4  Genus som teori 

Jarlbo skriver att begreppen kön och genus är centrala inom genusforskningen. Förenklat kan 

man säga att begreppet genus betecknar det sociala könet: föreställningen att 

könskategorierna man respektive kvinna är sociala konstruktioner medan begreppet kön 

betyder biologiskt kön. Det traditionella sättet att betrakta förhållande mellan kön och genus 

är att biologiska kön bestämmer genus. Ett manligt biologiskt kön innebär ett manligt genus 

(Jarlbro, 2013). Castell, (2000) menar att sexualiteten är social konstruerat. Regleringen av 

begäret ligger till grund för sociala institutioner, som därmed kanaliserar överskridanden och 

organiserar bland annat herraväldet. 

Nationalencyklopedin (2018) väljer att definiera genus som ett begrepp inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de 

föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön. 

Angelöw. Jonsson & Stier, (2015) skriver att personen föds i en könsroll och får olika 

rollförväntningar beroende på om individen är pojke eller flicka. Om alla könsskillnaderna 

enbart skulle bero på biologiska faktorer, skulle alla män och kvinnor från olika kulturer, 
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samhällen och tidsperioder ha ungefär samma beteende och egenskaper, vilket de inte har. 

Undersökningar visar att mannen förväntas vara självständig och dominerande medan 

kvinnan skulle vara mer bunden och underdånig. Könsrollernas utformning sker inte enbart 

genom föräldrar, utan även genom exempelvis massmedia efter som det sitter på makt via 

räckvidden och kommunikationsstrategier. Enligt Hirdman, (2001) skapar och upprätthåller 

varje samhälle ett ordningssystem där kvinnor och män tillskrivs olika uppgifter, roller och 

positioner. 

Genus används för att betona relationen mellan könen, dvs. att uppfattningar, normer och 

idéer om kön skapas relationellt, samt som ett redskap för att studera de i tid och rum 

varierande formerna av vad som uppfattas som manligt och kvinnligt. Genuskonstruktioner 

utmärks av ett motsatstänkande som skapar skillnader, isärhållande och makt. Könens olika 

kroppar, de fysiologiska könsskillnaderna, är det material som framför allt används för dessa 

varierande former. Föreställningar om en förgivet tagen och naturaliserad heterosexualitet ses 

som en avgörande komponent i konstruktionen av kvinnlighet och manlighet (Hirdman, 

2001).  

 
Könet får symbolisera norm där den förväntas vara bättre. Detta leder till att identiteten och 

normer förväntas uppfyllas av könet så som egenskaper, utseende och beteende (Westerberg, 

1998). 

”Genus kan användas på olika nivåer, t.ex. människors relationer (familj och parrelationer), 

på individnivå som könsidentitet, olika organisationer och institutioner (företag, politiska 

partier, medier och klasser) samt strukturella förhållanden (ekonomi, arbetsmarknad, politik, 

makt och vetenskap)” Nationalencyklopedin (2018). 

3.5 Hegemonisk maskulinitet 

Begreppet hegemoni härstammar från Antonio Gramscis analys av klassrelationerna. Det 

hänvisar till den kulturella dynamik som gör att en grupp kan hävda och upprätthålla en 

ledande position i samhällslivet (Connell, 2008). Den hegemoniska maskuliniteten förstås 

som en idealnorm som ingen kan leva upp till (Nationella sekretariatet för genusforskning, 

2018). Hegemonisk maskuliniteten kan definieras som den konfiguration av genuspraktik som 

innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet. På så sätt 

förmodas mäns dominanta position och kvinnornas underordnande. Individer med som 
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skådespelare, musiker, sportister eller fantasifigurer som besitter oftast denna typ av ideal. 

Det är troligt att hegemoni skapas om det finns ett samband mellan kulturella ideal och 

institutionell makt, kollektivt eller individualitet (Connell, 2008). 

Hegemonisk maskulinitet är inte någon specifik låst karaktärstyp som alltid och överallt ser 

likadan ut. Snarare är det så att maskuliniteten upprätthåller den hegemoniska positionen i ett 

visst mönster av genusrelationer, en position som alltid kan sättas i fråga (Connell, 2008). Via 

makt uppstår maskuliniteten. Den dominanta samt och underordnande mannen är två exempel 

på maskuliniteter (Beynon, 2002). Connell (2008) delar upp delar upp hegemonin i två 

motliggande kategorier som förklarar hur och när hegemonin praktiseras. 

Underordnande;  

Hegemoni är att hänföra till kulturell dominans i samhället som helhet. Det finns särskilda 

genusrelationer byggda på dominans och underordning mellan olika grupper av män. Det 

handlar mest om heterosexuella mäns dominans gentemot homosexuella män. Homosexuella 

män är underordnande heterosexuella män genom ett uppbåd av tämliga påtagliga praktiker. 

Att vara homosexuell är i den patriarkalistiska ideologin en förvaringsplats för allt som 

symboliskt har utestängts från den hegemoniska maskuliniteten. Vissa heterosexuella män 

och pojkar är också utestängda från legitimitetcirkeln. Processen markeras av en rik flora av 

hånande ord: mes, sillmjölk, tönt, klant, morsgris, fegis, ynkrygg, mammas gosse, nolla och 

så vidare. Även här är det uppenbart att det är feminitet som utgör grunden för det symboliska 

nedvärderandet (Connell, 2008). 

Delaktighet; 

Maskuliniteten står inför problemet att få män lever upp till den normativa standarden. Det 

finns få män som ständigt praktiserar hegemoniska mönstret, trots det så drar majoriteten av 

män fördel av det. De tar del av den patriarkalistiska utdelningen, det vill säga de fördelar 

som män vinner av kvinnors underordnande ställning. Om en stor grupp män har någon form 

av samröre med det hegemoniska projektet, men inte i sig själva utgör sinnebilden av den 

hegemoniska maskuliniteten. Då behövs ett sätt att teoretisera över deras specifika situation 

(Connell, 2008). Många män som erhåller utdelningen av patriarkatet respekterar kvinnor till 

fullo (Connell, 2008). 
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3.6 Den manliga kroppen som utgångspunkt 

Genus är en social praktik som hela tiden refererar till kroppar och det kroppar gör; det är inte 

en social praktik reducerad till kroppen(Connell, 2008). Göransson skriver om kropp, 

sexualitet och känslor att somliga kroppar sexualiseras, de görs till objekt för andras begär. 

Kroppar förväntas också ha en sexuell identitet och de förväntas vara sexuella snarare än 

asexuella. Sexuella identiteter knyts dessutom till känslor som kärlek och förälskelse. 

Människor förmodas vara kännande varelser. Olika typer av känslor förknippas med olika 

grupper och individer. Om somliga görs möjliga att älska, görs andra hat- bara eller 

förknippas med fara. Detta är några av anledningarna till att genusforskning och feministisk 

forskning varit så intresserad av manliga kroppar, sexualitet och känslor (Göransson, 2016). 

Sann maskulinitet förväntas nästan alltid utgå från männens kroppar – den finns inneboende i 

den manliga kroppen eller den uttrycker något om den manliga kroppen.  Kroppen driver på 

och leder handlandet, det vill säga att män är av naturen aggressivare än kvinnor (Connell, 

2008). Hjärnor är konstruerade för att producera maskulinitet, männen är genetiskt 

programmerade för dominans, aggression är något som finns i våra biogram(Connell, 2008). 

Männens kroppar är bärare av naturlig maskulinitet som har skapats genom det evolutionära 

tryck som utövas på det mänskliga släktet. Tillsammans med våra maskulina gener ärver vi 

också tendenser till aggression, familjeliv, tävlings-lusta, politisk makt, hierarki, 

revirtänkande, promiskuitet och lusten att bilda herrklubbar. Connell menar att kroppen är en 

duk att måla på, en yta att sätta märken på, ett landskap att stapla ut (Connell, 2008).  
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4. Metod 

4.1 Inledning  

För att utföra min studie har jag valt att genomföra en kvalitativ semiotisk bild och text-analys 

där presentationen av mannen är det som står i fokus. Tillvägagångsättet inbegriper ett 

sökande efter bakomliggande teman (Bryman, 2011). Men för att få en övergripande bild av 

vilka typer av män som täcker omslagen har jag valt sammanställa omslagen baserat på två 

faktorer. Namn på personerna samt vilket yrke de tillhör. Det kommer att sammanställas på 

ett diagram. 

Materialet som analyserats (första numret 2017, Erik Niva) som bryts ner och analyseras med 

hjälp av tre teoretiska utgångspunkter. Valet av material är Magazines Café omslag. Jag 

tycker att det är ett intressant magasin då det har varierande omslagspersoner vilket ökar 

räckvidden bland deras läsare. Tidningen är unik på så sätt att de behandlar ämnen som inget 

annat herrmagasin gör. Till exempel ämnen som; olika krig i världen, psykisk ohälsa, 

ekonomi och politik. Just för att magasinet berör ovanliga ämnen än andra livsstilsmagasin är 

det den främsta anledningen till att jag valt Magazine Café. De teoretiska utgångspunkterna 

jag har valt att utgå ifrån är; genus-makt, hegemonisk maskulinitet och den manliga kroppen 

som utgångspunkt. Målet är att få en förståelse för hur mannen presenteras för läsarna. Med 

hjälp av bildanalys kan mönster klarläggas.  

4.2 Semiotisk bild och tecken-analys 

Det är semiotiken som innebär ett vetenskapligt stadium av tecken, en syn på analysen av 

dokument och andra företeelser som lägger vikten vid betydelsen av att man hittar eller 

kommer fram till en djupare liggande mening (Bryman, 2011). I mitt fall hur Café presenterar 

mansidealet på omslaget.  

Semiotik brukar definieras som läran om tecken och deras betydelse. Samt symboler i 

vardagen i form av text och bild (Byrman, 2011). Synsättet menar Bryman är inriktat på att 

hitta eller avslöja processer som rör meningsproduktion samt hur tecken avses få en effekt på 

nuvarande och blivande konsumenter/läsare (Bryman, 2011). Semiotiken utgår från att det 

aldrig är självklart vad ett meddelande har för betydelse. Språket är en social konstruktion där 
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olika ord väcker olika associationer eller konnotationer som det också kallas för.   

De viktigaste termerna som används i samband med semiotiken enligt är de följande: 

• Tecknet, det vill säga det som står för något annat. 
Tecknet består av det som betecknar (en signifikant) och det som betecknas (de 
signifierade).  
 

• Signifianten (det betecknade) är det som pekar på den bakomliggande meningen. 
 

• Det signifierade (det betecknade) är den innebörd eller mening mot vilken det 
betecknade pekar. 

 
• Denotativ mening är det manifesta eller mer uppenbara mening som signifianten 

rymmer och som därför pekar mot dess funktion. 
 

• En teckensfunktion är ett objekt som står för en viss funktion. 
 

• Konnotativ mening är den mening eller innebörd som förknippas med en viss social 
kontext; den konnotativa meningen återfinns tillsammans med den denotativa 
meningen. 

 
• Polysemi rör tecknens kvalitet, att de alltid kan tolkas på många olika sätt (Bryman, 

2011). 
 
 
4.3 Bildanalys 
 
Bildanalys kan användas som sammanfattande benämning på alla de metoder och 

förhållningsätt som används för att karaktärisera och tolka bilder. Begreppet omfattar både 

normativa förhållningsätt, där man utgår från bestämda värderingar och söker bekräftelse på 

dem i bilden och system med anspråk at objektivt göra reda på vad bilden innehåller av 

faktisk kommunikation eller estetiska påverkningsmedel (Cornell, Dunér, Millroth, 

Nordström, Roth-Lindberg, 1985). 

 

Cornell (1985) hävdar att bilder används på många olika sätt i det moderna samhället, till 

exempel affischer, som dekorativt syfte och i reklam eller presentation av någon eller något. 

Det viktigaste är att bilden är bärare av information oavsett hur den presenteras eller i vilket 

sammanhang den syns. Bilden används i de flesta fall som kommunikationsmedel, som bärare 

av betydelser, kan man säga att den nyttjas i en specifik kommunikationssituation. 
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Bildanalysen och kommunikationen struktur bygger på att; A visar en bild av B för C i avsikt 

att meddela C något om B:s utseende (Cornell, 1985) 

 

4.4 Omslaget och streckkoden – hur, vart och varför? 
Den vanligaste omslagsbilden är ett porträtt där betraktaren får ögonkontakt med objektet. 

Fotomodell eller kändis. Personen ler nästan alltid, är ung och konventionellt vacker. Bilden 

är i färg och den spelar på våra värderingar, drömmar och behov. Läsaren får först kontakt 

med personen på omslaget, som sedan talar till oss via texten – puffarna (Jais-Nielsen, 2004). 

Magasinen sorterar ut och väljer noga ut vilka som ska vara med på omslaget. De vill ha 

kändisar som passar in och kan stärka den attityd tidningen önskar utstråla. Kändisarna vill i 

sin tur inte förknippas med vilket magasin som helst. Majoriteten av alla magasin använder 

sig en fotografisk bild som är utfallande (bilden täcker hela sidan) på omslaget(Jais-Nielsen, 

2004). 

Café använder sig av fotografiska omslag. Dessa omslag kännetecknar att bilden är tagen i en 

studio eller annan miljö där den regisserade fotografen tillsammans med bland annat stylister 

och sminkörer. Fotografen skapar bilden med hjälp av hjälpmedel i form av professionell 

fotostudio och retuscheringsprogram eller att bilden tas i redan befintlig miljö(Jais-Nielsen, 

2004). Enligt Hirdman erbjuder fotografier fantasin fiktiva fält belägna i trovärdiga rum, 

sannolika scenarier och fantastiska möjligheter (Hirdman, 2001). Personen på omslaget är 

medveten om att bilden tas. Vanligare är det att fotografen registrerar bilden så att den ska få 

en dokumentär känsla och personen är medveten om att bilden tas (Jais-Nielsen, 2004). 

Porträttet kan vara närbild, halv, eller helfigur. Närbild dominerar män alla varianter som 

förekommer. Många livsstilsmagasin har strikta regler för hur bilden ska se ut, vilket bidrar 

till tämligen liknande poseringar (Jais-Nielsen, 2004). 

På streckkoden finns utgivningsnummer eller datum och pris. Utgivningsnumret kan vara den 

aktuella månaden tillsammans med året eller både månad, år och nummer. Den är oftast 

integrerad med logotypen eller placerat i närheten. Informationen ska finnas med, men får inte 

stjäla för mycket uppmärksamhet från de övriga omslagselementen. Många tidningar upplever 

den som ett problem, medan andrar integrerar även den i omslagsdesignen (Jais-Nielsen, 

2004). 
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4.5 Sammanställningsmall 

För att besvara min första frågeställning ”Vilka män täckte Cafés omslag år 2017? (Personer 

inom media, mode och design, nöje och sport)” har jag valt att sammanställa det i fyra 

kategorier beroende på personens yrke/sysselsättning. Sammanställningen presenteras på ett 

stapeldiagram.  

Sammanställningen av omslagen har delats in i följande kategorier: 

Media: Personen är sysselsatt inom media, reklam och foto. 

Mode och design: Personen är sysselsatta inom modedesign och modellbranschen. 

 Nöje: Personen är sysselsatt inom musik- och filmbranschen. 

Sport: Personen är eller har varit professionella idrottsmän.  

 

4.6 Analysmall 
Det som analysen ha som grund på är enbart omslaget och dess innehåll. Alltså; 

personen/personerna som täcker omslaget och textpuffarna. Analysen byggs på samspelet 

mellan personen och puffarna i relation till varandra utifrån utvalda teoretiska begrepp för att 

besvara frågeställningen; Hur konstruerar Café mannen för sina läsare/målgrupp via 

omslaget? 

Analystabell 1.  

Tabellen visar de teoretiska ramverk som används i analysen.  

Analystabell/analysbegrepp Genus- makt Hegemonisk 

maskulinitet  

Den manliga kroppen som 

utgångspunkt 

 

Analystabellen ovan grundar sig i de teoretiska ramverk som presenterades under teori-

kapitlet. Strukturen i resultat-analyskapitlet delas upp utifrån tre teoretiska begrepp; Genus 

med makt som utgångspunkt, hegemonisk maskulinitet samt den manliga kroppen som 

utgångspunkt. Motiveringen till valen av begreppen, grundar sig på litteraturen som jag har 

kommit i kontakt med under kursen. Jag anser även att det är viktigt att tillämpa breda 
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begrepp för att ta hänsyn till alla faktorer omslaget kan bestå av. Det gör att analysen blir 

objektiv samt trovärdig då jag inte kan utelämna detaljer som finns på omslaget, eller 

försköna omslaget.  

4.7 Validitet och reliabilitet  
Bryman, (2011) skriver att validitet och reliabilitet går ut på en bedömning om de slutsatser 

som genererats från en undersökning hänger ihop eller ej. Ekologisk validitet handlar om hur 

samhällsvetenskapliga resultat är tillämpliga i människors vardag och i deras naturliga sociala 

miljöer. Det är bra om undersökningsinstrumenten fångar vardagslivets betingelser, åsikter, 

värderingar, attityder och kunskaper hos dem vi studerar (Bryman, 2011). Bryman (2011) 

skriver att kriteriet ekologisk validitet rör problemet med att samhällsforskningen ibland 

producerar resultat som kanske är teknisk sätt valida, men som har litet att göra med det som 

händer i människors vardag. 

 

En viktig punkt att ta hänsyn till är att man assimilerar reliabiliteten och validiteten i den 

kvalitativa forskningen utan att i grunden ändra begreppets betydelse men däremot lägga 

mindre vikt vid frågor som rör mätning (Bryman, 2011).  I min studie handlar det om hur man 

observerar och identifierar det jag faktiskt ska mäta. Jag har förutbestämt vad jag ska titta på, 

för att sedan faktiskt använda mig av det och bygga upp studien med hjälp av teorier.    

 

Innehållsanalys av bilder kan bli problematiskt då det inte går att frysa en social miljö och de 

sociala betingelser som gäller vid inledande studie för att göra den replikerbar. För att öka 

validiteten behöver forskaren gå in i en liknande social roll som den första forskaren. Ett 

annat sätt för att öka validiteten är att forskaren definierar begreppen som ska användas i 

studien. Extern validitet, det rör sig om utsträckningen i vilken resultatet kan generaliseras till 

andra sociala miljöer och situationer.  

 

För att öka validitet och reliabilitet (Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014) har jag valt att 

grunda analysen på tre begrepp; genus-makt, hegemonisk maskulinitet och den manliga 

kroppen som utgångspunkt. Där jag kontinuerligt hänvisar till teorierna när omslaget 

analyseras vilket gör att läsaren tydligt kan se hur jag bygger upp analysen samt vad jag 

baserar den på. 
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Jag vill även poängtera att resultatet av omslagsanalysen som jag kommit fram till 

representerar inte generella bilden av mannen Café kan signalerar till läsarna. En personlig 

stämpel sätts på resultatet då varje personen som analyserar omslagen via semiotisk 

innehållsanalys är unik. Och det kan leda till olika resultat torts liknande tillvägagångsätt 

(Bryman, 2011). Kön, bakgrund, miljön och samhället har format mig till den jag är vilket 

leder till att samma analys som görs av någon annan student kan se annorlunda ut. Jag har 

försökt hålla mig professionell genom hela uppsatsen och inte blanda in personliga åsikter. 

För att nå ett ännu mer objektivt resultat hade semiotisk kvantitativ innehållsanalys (Bryman, 

2011) varit ett alternativ. Analysen hade kunnat bygga på att undersöka antalet kraftfulla ord 

som puffarna lyder, för att sedan analysera vilken bild som förmedlas via orden. 

 

Sammanfattning metod; Tillvägagångsättet är att jag noggrant granskar första omslaget 

utifrån bestämda teoretiska ramverk. Jag arbetar med ett begrepp i taget, då undersöks 

omslaget med just den bestämda teorin. Sedan tillämpas nästa bestämda teori och så vidare. 

Mitt mål är att rättvist fördela omslaget mellan de teoretiska begreppen för att skapa en bred 

bild av hur mannen framställs. Den bestämda teorin blir som ett filter över hela omslaget. Där 

jag med hjälp av litteraturen hittar det huvudsakliga tecknen som anses vara manligt och 

sedan presenteras det under varje kategori.  
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5. Resultat och analys 

5.1 Sammanställning av omslagen i kronologisk ordning med 
första upplagan överst 

Resultatets första del berör alla omslag år 2017, det vill säga första frågeställningen (Vilka 

män täckte Cafés omslag 2017?)(Personer inom media, mode och design, nöje och sport). Jag 

kommer att sammanställa omslagen baserat på två faktorer. Namn samt branschtillhörighet. 

Resultatets andra del bygger på tolkning utifrån teoretiska begrepp på hur Café presenterar 

Erik Niva (första omslaget år 2017).  

Erik Niva, sportjournalist – media 

Adam Pålsson, skådespelare – nöje  

Henrik Schyffert, komiker, nöje 

Johan Renck, musiker – nöje 

Zlatan Ibrahimovic, fotbollsspelare – sport 

Kim Källström, fotbollsspelare – sport  

Bill Skarsgård, skådespelare – nöje  

Sverrir Gudnason, skådespelare – nöje 

Stefan Löven, politiker – övrigt  

Ruben Östlund, filmregissör – nöje 

    Jag konstaterar att Café enbart har kända personer på omslagen. Alltifrån politiker, Stefan 

Löven, till unga talangfulla skådespelare, Adam Pålsson och Sevrrir Gudnason. Läsarna får 

varierande innehåll i sina magasin vilken kan vara anledningen till att magasinet är störst i 

Sverige. De har något för alla. Café har en stor blandning bland olika branscher, men även 

åldrar. Äldsta personen är Löven född 1957, yngst är Bill Skarsgård född 1990. 

Majoriteten av personerna som täckte omslagen jobbar främst inom nöjesbranschen (personen 

är sysselsatt inom musik- och filmbranschen) hela sex omslag av tio. Två stycken är 

sysselsatta inom sport, en inom media (sportjournalisten Erik Niva) och en under kategorin 

övrigt (politiker). Resultatet av att det är flest personer inom nöjesbranschen som täcker 
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omslagen tolkar jag att det är den bilden av mannen som Café vill visa för läsarna vid just den 

tidpunkten. Via personens sysselsättning kan tecken på manlighet försöka förtydligas för 

läsarna, just för att kunna samarbeta (bild och text) med personen på omslaget och 

textpuffarna. Min analys grundade sig på Erik Niva som är känd inom sportjournalistik. Vid 

till exempel omslagsanalys på Cafés sista nummer år 2017, där regissören Ruben Östlund 

täcker omslaget tror jag att film skulle vara utgångspunkten hur manlighet presenteras. 

 

En gemensam faktor är att alla omslagspersonerna är män. Det är kända män som är på väg 

att göra karriär eller håller på att avsluta sin framgångsrika karriär. Alla personer har bidragit 

med sin talang till Sverige med även till omvärlden, det är deras talang som gjort personerna 

kända och till en viss del respekterade. Via personerna kan manligheten presenteras för 

läsarna. Manligheten kan presenteras via kläderna, kroppshållningen (hur personen poserar 

framför kameran) men även kombinationen av textpuffarna samt personens yrke. Vissa 

signaler kan Café medvetet förstärka medan andra kan läsarna tolka och ta åt sig individuellt. 

Det breda utbudet och variationen på omslagen kan fler läsare känna igen sig i, vilket kan leda 

till att intresset för magasinet ökar.  Därmed kan Café fortsätta vara Sveriges största 

livsstilsmagasin för män och att en ”bra” och realistisk bild av mannen gestaltas.  
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Figur 1.  

  

Diagrammet ovan visar hur många personer av Cafés omslag tillhör bestämd bransch.  

5.2 Analys – Erik Niva 

Personen som täcker omslaget är Erik Magnus Niva, född 28 november 1978 i Malmberget, 

Lappland. Arbetar som sportjournalist (Magazine Café, 2016). 

Beskrivning av första omslaget (se bilaga 1) 

Det är en grå/ljusblå bakgrund genom hela omslaget. Centrerat högst upp på bilden kan man 

se att det står café med små bokstäver och tjockt typsnitt. Läsaren ser inte hela texten. Den är 

bakom Erik Niva. Det är som lager på varandra då översta lagren syns mest. Första lagret är 

bakgrundsfärgen, Andra är lagret texten café, där endast c, halva f och é syns, tredje lagret är 

Erik Niva, fjärde lagret är alla textpuffar som är runt om och på Erik Niva. Textpuffarna är 

svarta, rosa och vita färger. Längst ner till vänster syns streckkoden med dess information; 

pris i svenska, norska, danska-kronor och Euro. Utgåvans år och månader, i detta fall 

januari/februari 2017. 
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Textpuffarna som är på omslaget; Café. Alexander Isak – om sitt livs viktigaste val. De 

ensamkommande - Därför flyr de unga från Iran. Hitta din stil – 2017. Årets stora 

klockspecial. + Andrew Walden: 25 nya filmer du inte får missa. Silvana Imam – Sveriges 

starkaste röst. Kläderna och kreatörerna som visar dig vägen. Erik Niva – karriären, kärleken, 

och konflikterna av Emil Persson.  

 

Omslaget är täckt av sportjournalisten Erik. Endast midjan och uppåt syns på bilden. Han är 

klädd i en avslappnad beige bomullsskjorta. Över skjortan har han på sig en mörkblå väst med 

brun-ljusblå mönstrad krage. Skjortärmarna är uppvikta till armbågen. Vänsterhanden syns 

inte i bild då den är rakt nedsträckt under midjan. Högerhanden syns då han håller i 

tandpetarliknande pinne nära munnen. Han tittar in i kameran. Slutligen har han en kort 

ostylad hårfrisyr.  

 

Genus – makt 

Jarlebo (2013) skriver att fotografen i samarbete med redaktionen gör ett val dagligen att 

presentera/förtydliga budskapet de vill nå ut till läsarna. Detta beror helt klart på vad syftet 

med fotografiet är och vad Café i detta fall vill signalera.  

 

Niva står rakryggad med fast kroppshållning som enligt min tolkning inte visar något tecken 

på svaghet hos personen på grund av sättet kroppen visas upp samt presenteras. Det gör att 

posen förstärks och det skapas dominant attityd som i sin tur signalerar styrka och kraft. 

Redaktionen kan via objektets kroppsspråk gest och hållning framhäva egenskaper hos 

objektet som i detta fall tyder på makt (Jarlebo, 2013). Han tittar ner på läsaren med seriös 

blick, vilken jag anser tyder på makt och dominans. Niva är en känd och respekterad 

fotbollsjournalist som ofta medverkar i tv-program för att kommentera stora internationella 

matcher.  Hans respekterade ställning i yrket gör att han förmedlar kontroll över situationen 

när det kommer till just hans område, fotboll. Då fotot är taget nerifrån så tolkar jag Niva som 

stor och dominant ut.  Skillnaden på när män och kvinnor i samma position blir fotade är 

vinkeln på kameran. Kvinnorna blir fotade uppifrån för att se mindre dominanta ut, medan 

männen blir fotade nerifrån för att se dominanta ut för att i sin tur förmedla makt (Jarlebo, 

(2013). 

 

Även avståndet hur bilden ska tas eller placering på objektet kan ha en avgörande betydelse 

hur redaktionen vill framställa objektet (Jarlebo, 2013). I detta fall är bilden tagen nära, 
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ungefär från midjan och uppåt. Trots det syns inte alla delar, till exempel vänsterhanden. Men 

fokus ligger på tandpetaren som pekar mot Nivas ansikte. Tandpetaren blir i detta fall pil som 

pekar mot ansiktet för att läsaren ska fokusera på det. 

 

Enligt min tolkning av Niva är att han är allvarlig och beslutsam. Han ler inte med munnen, 

det syns inga veck i ögonen som tyder på någon form av leende eller glädje. Samtidigt 

används tandpetaren för att få Niva i rörelse och inte bara stå till och vänta på att bli 

fotograferad. Utan det är kameran som är där Niva är, istället för tvärt om (att Niva poserar 

för kameran). Tandpetaren skapar ett syfte och rörelse i bilden. Min tolkning är att Niva ska 

skapa mening med bilden. Omslaget signalerar någon form av gestikulation för att de 

omslaget en makt-auktoritet. Connell skriver om män och kvinnor följer en allmän 

uppsättning förväntningar som är knuta till deras kön, som i sin tur kan leda till fördelar i livet 

beroende på vilket kön du tillhör(Connell, 2008). I nyhetsbilder enligt (Jarlebo, 2013) där 

män presenteras så gör det någonting, de talar, de gestikulerar. Det menar författaren för att 

påvisa makt mot/för läsaren. Män ler inte, de visar inga tecken på känsla eller relation till 

läsaren. Männen gestaltas tvärt om mot kvinnorna. Där den typiska kvinnliga blicken är 

kontaktsökande, mjuk och inåtvänd. Den manliga blicken förespråkar makt och beslutsamhet. 

Ett annat tecken på makt och övertag som jag tolkar av Cafés gestaltning är hur Niva med 

båda händerna blottar sig. Han täcker varken för ansiktet, bröstet eller magen. Ifall det skulle 

vara någon fiende framme är inte Niva beredd på att skydda sig. Min tolkning av Niva är att 

han är inte är rädd för någon. Det kan även tolkas att han känner sig trygg i sin tillvaro och 

inte behöver skydda sig. Hirdman skriver att kroppsspråk används för att förmedla olika 

känslotillstånd, sinnesrörelser, allvar, sorg eller makt för läsarna Hirdman, (2001). 

 

Hegemonisk maskulinitet 

Via Nivas klädsel kan man se tecken på maskulinitet, då han bär en beige skjorta och mörkblå 

väst med mönster på kragen. Klassiska manliga överklass-klädsel som tyder på maskulinitet 

som högre uppsatta personer har på sig. Till exempel manliga politiker enligt Jarlebo. Connell 

skriver att det inte är en tillfällighet att det är män och inte kvinnor som kontrollerar de större 

bolagen. Anledningen till männens dominerande kontroll är en del av den sociala 

konstruktionen som uppkommit i samhället över tid (Connell, 2008). Vilket i detta fall kan 

betyda att Niva är en hårt arbetade journalist som har arbetat sig upp och är något slags 

överhuvud för svenska fotbollsjournalistkåren vilket betyder att han besitter mycket makt av 
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sitt yrke. Eller att Nivas kön har gjort honom framgångsrik på grund av den historiska sociala 

konstruktionen som (Connell, 2008) menar.  

 

Omslaget visar hegemonisk maskulinitet via kombinationen mellan Niva som person – 

klädseln han har på sig – textpuffarna. Connell skriver att män får utdelning av patriarkatet i 

termer av ära, prestige och rätten att bestämma. I detta fall står det i puffarna ”Kläderna och 

kreatörerna som visar dig vägen” samt ” 25 nya filmer du inte får missa” Omslaget 

kommunicerar direkt med Cafés målgrupp och bestämmer vad målgruppen bör tycka är snygg 

och intressant. Omslaget sätter agendan för sina läsare för vad som är trendigt just nu, ”detta 

gäller för att du ska vara inne”. 

 

Connell, (2008) tar upp maktrelationerna mellan kvinnor och män men även män gentemot 

andra män. Tecken på hegemonisk maskulinitet är att de vill skapa en kollektiv bild av 

mannen (Connell, 2008). Den kollektiva bilden som Café vill skapa är bland annat via 

puffarna ”Hitta din stil – 2017”.  Enligt min uppfattning är det ett tydligt tecken på manlighet 

som omslaget förmedlar via puffarna. Connell (2008) diskuterar även att hegemonisk 

maskulinitet inte är någon låst karaktärstyp som alltid och överallt ser likadan ut. 

 

Connell rangordnar underkategorier i hegemonisk maskulinitet, underordnande och 

delaktighet. Jag anser att Niva tillhör den delaktiga kategorin då han är heterosexuell man 

med sambo och barn. Enligt författaren visar det tecken på hegemonisk manlighet och 

auktoritet, då heterosexuella mäns dominans över homosexuella är betydligt starkare. Det 

innebär mycket mer än en kulturell stigmatisering av ens identitet som homosexuell eller bög 

då homosexuella män är underordnade heterosexuella män genom ett uppbåd av tämligen 

påtagliga praktiker (Connell, 2008). I och med att omslaget täcks av en heterosexuell man. Så 

bidrar det till normen i samhället. När i sin tur Café presenterar Niva på ett visst sätt kan det 

leda till det blir ett ideal i övriga samhället. Auktoritet samt hegemonisk maskulinitet kan bli 

förknippat Niva av läsarna. Då Niva ofta sammankopplas med fotboll kan det leda till att 

fotboll i sin tur förknippas med manlighet. Det avspelar mer än bara känd fotbollsjournalist 

som poserar med en tandpetare i beige skjorta och blå väst utan en norm hur en man lever, val 

av yrke, familjestatus.  
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Den manliga kroppen som utgångspunkt 

Connell (2008) skriver att männens kroppar är bärare av naturlig maskulinitet, och det har 

skapats genom det evolutionära tryck som utövas på det mänskliga släktet. Tillsammans med 

våra maskulina gener ärver vi också tendenser till bland annat aggression, tävlings-lusta, 

familjeliv, hierarki politisk makt och promiskuitet. Författaren menar även att det uppstår 

skillnader när det gäller intellekt och temperament men att det är små variationer inom de 

båda könen. Det finns även belägg för tvärkulturella, sociala och historiska skillnader 

(Connell, 2008). Kombinationen av Nivas kroppsliga ställning, tandpetaren som pekar mot 

munnen och nu även textpuffen ”Erik Niva – karriären, kärleken och konflikterna” (se bilaga 

1). Texten är i samma vågräta linje som tandpetaren och munnen. Min tolkning är att ordvalen 

görs starkare samt synligare för läsaren på grund av platsen på omslaget. Connells 

beskrivning av mannens genetiska och sociala drag som omslaget kan ha använt sig av för att 

gestalta manligheten för sina läsare.  

 

De starka och betydelsefulla textpuffarna tolkar jag som förtydligande/förstärkning av 

manligheten. ”Erik Niva – karriären, kärleken och konflikterna”. Kroppen kan klara av en 

jobbkarriär och försörja familjen, trots att Niva inte är avklädd och barbröstad så visar 

omslaget (bild och textpuffarna) att han har en frisk och kropp som kan klara av de 

grundläggande behoven på jorden för att överleva. Kärlek, att kroppen klarar av att föröka sig 

för att få starka och friska barn. Konflikterna, att kroppen klara av att skydda sig själv och sin 

familj från fienden.  

 

Connell (2008) menar att kroppen används som ett annat ord för maskin. Kroppen fungerar 

och opererar som biologiska mekanismer i beteendet då hjärnor är konstruerade för att 

producera maskulinitet och det är männen genetiskt programmerade för. Författaren menar 

även att det finns olika typer av manlighet och kvinnlighet, maskulinitet och femininitet som 

även varierar över tid (Connell, 2008). Det kan betyda att manligheten anpassar sig till 

omgivningen. De manliga dragen/kläderna som är populära just nu kan Café förstärka för sina 

läsare som i sin tur påverkar manligheten i större utsträckning. Kombinationen via bild och 

text menar Hirdman är utformade för att attrahera olika publiker efter kön, ålder och 

ekonomisk status. Det finns en tendens att bilder och text skapas och utformas utifrån 

publikens önskningar, medvetna eller omedvetna (Hirdman, 2001). 

 



	   32	  

Idrotten är organiserad på ett sätt som innebär tydliga och bestämda sociala relationer: 

tävlingar och hierarki bland unga män, exklusion och dominans. Det leder till att kroppen 

realiserar och symboliserar manlighet (Connell, 2008). Niva är inte känd för sin muskulösa 

kropp, snarare tvärt om. Han är kort och otränad. Men Niva kan istället associeras till fotboll, 

en möjlig tolkning är att Niva genom ställning som fotbollsjournalist kan leda till att 

manligheten presenteras till just elitfotbollspelare som till exempel Alexander Isak som har en 

vältränad kropp för att kunna spela fotboll och tackla andra män på planen för att visa 

dominans, styrka samt kämparanda för laget. Niva får manlig status samt association till detta 

då fotbollen är en sport som innehar tacklingar, skällsord och dominans mellan män där det 

går ut på att besegra motståndaren och vinna matcher för att sedan vara bäst. 

 

Kopplat till Simpsons (2002) metrosexuella-begrepp kan jag se att Niva bär ett eller flera 

lager av något slags smink på ansiktet. Sminket gör att hyn ser ljus och ren ut. Han har även 

noppade ögonbryn som går i jämn kurvig linje vilket kan tyda på att omslaget vill signalera 

att det är okej att män bryr sig om sitt utseende trots att de inte jobbar med smink och mode. 

De vill sälja in den metrosexuella mannen i sporten. Liksom Simpsons (2002) nämner att före 

detta fotbollsspelaren David Beckham är en metrosexuell man, så skriver Connell att kroppen 

som helhet måste betraktas för vad den är, som kropp. Kroppar åldras, blir sjuka, får 

genusprägel och ger liv. Samtidigt säger Connell (2008) att kroppen är en duk att måla på, en 

yta att sätta märken på, ett landskap att staka ut vilket kan tolkas som att det är okej att med 

smink och annan styling som innebär en viss förändring. 

 

5.3 Slutsats/diskussion  

Majoriteten av personerna som täckte omslagen jobbar främst inom nöjesbranschen (personen 

är sysselsatt inom musik- och filmbranschen) hela sex omslag av tio. Två stycken är 

sysselsatta inom sport, en inom media (sportjournalisten Erik Niva) och en under kategorin 

övrigt (politiker). Resultatet av att det är flest personer inom nöjesbranschen som täcker 

omslagen tolkar jag att det är den bilden av mannen som Café vill visa för läsarna vid just den 

tidpunkten. Via personens sysselsättning kan tecken på manlighet försöka förtydligas för 

läsarna, just för att kunna samarbeta (bild och text) med personen på omslaget och 

textpuffarna. Min analys grundade sig på Erik Niva som är känd inom sportjournalistik. Vid 
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till exempel omslagsanalys på Cafés sista nummer år 2017, där regissören Ruben Östlund 

täcker omslaget tror jag att film skulle vara utgångspunkten hur manlighet presenteras. 

 

Min tolkning på Cafés presentation av mannen är att han gestaltas som dominant samt 

auktoritär person som har koll på läget. Personen är mode, sport och till en viss del 

intresserade av samhällsfrågor (för att kunna delta i samhällsdebatten). Mannen presenterades 

som allvarlig/seriös samtidigt som han vet vad som är trendigt på marknaden alltifrån filmer, 

prylar och kläder. Mannen presenteras som heterosexuell, som är den del av klassiska 

kärnfamiljen; mamma, pappa, barn.  

 

Mannen och kroppen är ett. Kroppen gestaltas trygg och säker samt att den ska vara förberedd 

för eventuella faror (överlevnad och skydd av familj), men även kunna tillfredsställa en 

kvinna och skaffa barn. Avslutningsvis presenteras mannen som tävlingsinriktad, han ska vara 

på topp fysiskt men även psykiskt för att just kunna delta i tävlingar. För att kunna prestera i 

fysiska tävlingar behövs det muskler. Men även koncentrationsförmåga för att bemöta andra 

typer av hinder som inte kräver styrka, till exempel schackspel. Bilden som Café indirekt 

visar för läsarna är att männen sysslar många aktiviteter. Mannen presenteras händig, som kan 

både sköta hushållssysslor och samtidigt yrket mannen behärskar. De hinder som männen 

kommer i kontakt med leder till att tävling uppstår om vem som utför uppdraget bäst. 

Tävlingen kan vara män sinsemellan men även mot kvinnorna. Jag tolkade inget tecken på att 

Café exkluderade kvinnorna i just det området. Anledningen till att tävling uppstår är för att 

män tycker om sporter vilket leder till hierarki och prestationsångest uppstår mellan männen 

vid utförandet av sporten. Handlingen (tävlingen) är symbolisk tecken till det (Connell, 2008). 

 

Hirdmans studie som syftade att undersöka hur män och kvinnor framställdes i två 

veckotidningar, Veckorevyn och Fib aktuellt. År 1965 presenterades mannen som heroen 

(hjälten på svenska), sida efter sida klarar utmaningar och erövrar såväl flickor som 

guldmedaljer i andra länder (Hirdman 2001). I Fib Aktuellt år 1970 beskrivs mannen som 

återigen äventyrlig som lever ensam och farligt. Han besegrar allt ifrån naturkrafter och 

motorers centrifugalkrafter. Enskilda personporträtt istället för gruppbild fotograferas vilket 

också ger individualiteten ökad betydelse. Kameran har kommit närmare och ansiktsbilder 

kan uppta en helsida (Hirdman 2001). Jämförelse med Cafés presentation av mannen där han 

presenterades som kunnig och tävlingsinriktad, stämmer det till en viss grad med Hirdmans 

resultat. Liksom i Fib Aktuellt som Café fotograferas mannen själv i närbild, dock inte hel 
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ansiktsbild i min analys, utan till midjan. Café gestaltade dock inte mannen som alfahane eller 

”hunk” vilket Hirdman (2001) beskriver mannen som, utan mer ödmjuk och egocentrerad. I 

Cafés gestaltning av Niva, med allvarliga blick vänd mot läsaren, i liknande kroppsställning 

poserar mannen i Hirdmans studie. Det som skiljer det åt är att mannen år 1965 inte blickar 

mot publiken, utan istället från publiken.  

 

Bilderna och texterna år 1965 och 1970 presenteras som dramatiska i form av känsloladdade 

ord (puffar) (Hirdman, 2001). I Magdalena Petersson Mcintyres (2011) studie hur parfymer 

som vänder sig till män beskrivs, nämner författaren bland annat vilka ordval 

livsstilsmagasinen använder sig av vid framställningen av parfymerna för läsarna. Parfymerna 

beskrivs med kraftfulla ord (sexig, brunstig, alfahane). Cafés puffar var inte lika kraftfulla 

som parfymbeskrivningarna. Å andra sidan försökte Café inte sälja produkter via omslaget 

där av tolkar jag de mer neutrala ordvalen. 

 

Castell (2000) menar att identitet är människors källa till mening och erfarenhet. Vid 

konstruktion av identitet skapas och används byggstenar från historia, från geografi, från 

produktiva samt reproduktiva institutioner, från kollektiva minnen, personliga fantasier, 

maktapparater och religiösa uppenbarelser. Med projektidentitet menas när sociala aktörer 

(Café är nationell informationsställe) på basis av kulturellt material som finns tillgänglig för 

dem bygger en ny identitet som omdefinierar deras position i samhället och därmed 

eftersträvar en omvandling av hela samhällsstrukturen (Castell, 2000). På omslaget 

presenterar Café innehållet i månadens upplaga. De sätter agendan för sin målgrupp om vad 

de ska tycka är roligt och intressant samt framställningen av huvudpersonen. Via omslaget 

framställs männen på ett visst sätt som kan leda till att det avspeglas på samhället vilket i sin 

tur kan leda till att identiteter omkonstrueras, både på gott och ont. Raka ansiktslinjer, 

trendiga hårfrisyrer och klädseln är några tecken på manlighet som brukar förmedlas i media 

enligt Mörck och Nordberg, speciellt inom modebranschen då de sprider föreställningar om 

vad som anses vara maskulin (Mörck. Nordberg, 2007). Konsumenterna är villiga att 

efterlikna de identiteter som finns på marknaden (Castell, 2000). Det tror jag kan leda till att 

de lockas till att köpa tidningen, vilken kan leda till att det Gripsrud (2011) menar; nya 

identiteter kan konstrueras beroende på hur väl informationen/budskapet når läsaren. 

Det som förvånade mig var att de manliga detaljerna var svåra att hitta i Cafés omslag. Till 

skillnad på Hirdmans resultat som visade på direkta manliga presentationer. Både i bild, där 
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männen fotograferades barbröstad. Men även textpuffar som löd; alfahenen och killen är här 

för att erövra tjejernas hjärta. För att analysera Cafés omslag krävdes det teoretiska ramverk 

och mycket läsning för att kartlägga underförstådda presentationen av mannen. Det tolkar jag 

som att läsarna inte alltid är medvetna om vilka signaler som når ut till dem. Det kan leda till 

positiva effekter anser jag, att identiteter inte omkonstrueras och då uppstår det inte en så 

kallas identitetskris utan de omedvetna läsarna är nöjda med sig själva och ifrågasätter inte sin 

identitet. Samtidigt är Cafés målgrupp Ocast (2018), Café Magazine (2006) framgångsrika 

storstadsbor, välutbildade modemedvetna trendsättare. Det är definitionen av en metrosexuell 

man som Simpsons (2002) beskriver. Det som går att tolka och diskutera är att läsarna kan 

vara medvetna om hur Café medvetet eller omedvetet presenterar mannen för dem, vilket kan 

leda till positiva och negativa effekter för identitetsskapandet som i sin tur kan påverka 

mansidealet och normerna.  

Resultatet kan tolkas på olika sätt beroende på vilken forskningsfrågan är samt vilka 

teoretiska utgångpunkter som används. Jag valde att kategorisera personerna efter yrke för att 

sedan analysera ett omslag hur Café presenterar mannen. Jag anser att uppdelningen är 

relevant för uppsatsens syfte och frågeställning. För specifikare yrkeskategorisering kan 

underrubriker på sysselsättningen tillämpas. Exempel på underrubriker till ”Nöje” kan vara; 

Regissör, skådespelare, musikartist. Men jag valde istället att applicera grövre kategorier på 

grund av få antal upplagor per år (10st). 

Personerna på omslagen är kända och respekterade inom sitt yrke vilken jag tror är en faktor 

till att Café vill presentera personerna för sina läsare. Samtidigt tror jag det är ömsesidigt. Då 

personerna har tackat ja till förfrågan att bli plåtade för omslagssyfte, och därmed kommer bli 

förknippade med Café som livsstilsmagasin, men även bli associerade med Cafés urval samt 

sätt att gestalta information/nyheter/reklam. Jais – Nielsen (2004) skriver att magasinen 

sorterar och väljer noga ut vilka som ska vara med på omslaget just för att stärka den attityd 

som magasinet önskar utstråla. 

Personerna på omslagen representerar mer än bara sig själva. Bland annat sitt yrke som i sin 

tur kan leda till att uppfattningen vad som anses vara manligt i samhället förändras beroende 

på hur framställningen av mannen i just det yrket/aktiviteten/sysselsättningen gestaltas, då 

personerna är idoler/förebilder till många. Hur omslag-personernas uppfattas av läsarna är 

individuellt. Framför allt konnotativa meningen (Bryman, 2011) som är den innebörden som 
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förknippas med en viss social kontext av läsaren. Cafés redaktion har gjort ett aktivt val vilka 

personer som ska täcka omslagen, det leder i sin tur att omslagen inte uppfattas likadant av 

läsarna. Men det är enligt Jais – Nielsen (2004) magasinet medveten om.  
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6. Framtida forskning samt användning av temat i skolan  

6.1 Framtida forskning 
Ett intressant förslag till framtida forskning är att jämföra innehållet hur första upplagan av 

Café disponerades (innehållsförteckning, reklambilder, gestaltningen av mannen, intervjuer 

och så vidare) jämförelse med den senaste upplagan (maj 2018). Jag tror det skulle vara 

märkbara skillnader i framför allt vilken reklam som syns men även vilka som medverkar i 

intervjuerna och vilka frågor som ställs till personerna.  

 

6.2 Användning av temat i skolan 

För att tillämpa min uppsats i ämnet samhällskunskap har jag valt att utforma en konkret 

uppgift till eleverna om just detta denna del i ämnet. Samhällskunskap är till sin karaktär 

tvärvetenskaplig. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder kan komplexa 

samhällsfrågor förstås och förklaras (Skolverket 2018) 

 

Samhällskunskapsämnets syfte enligt Skolverket skriver att: 
 

”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt 
förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det 
vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Dessutom ska 
undervisningen bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. Ett komplext samhälle med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt 
förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett 
sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera 
information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser 
utifrån informationen.” 

(Skolverket 2018) 

Centralt innehåll samhällskunskap 1b från Skolverket, (2018);  

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i 

att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och 

utanförskap. 

• Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att 

påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor 

att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.  
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Motiveringen till elevuppgiften (se uppgiften nedan) är att jag vill inspirera och motivera 

eleverna med intryck från deras vardag. Bronäs och Runebou (2010) skriver att läraren måste 

göra ämnet mer tillgängligt för eleverna och skapa olika aktiviteter, men att allt detta görs 

tillsammans. Det är även viktigt att läraren styr eleverna lite i början. 

Vid inledningen av arbetsområdet är tanken att jag som lärare startar momentet via lärarledd 

lektion. Det är viktigt att förklara hur man har tänkt med arbetsområdet (massmedia) för att 

sedan gemensamt gå igenom syftet och målet med kommande lektionerna, samt 

tidsplaneringen. Det är viktigt att eleverna får en konkret uppstart samt tydligt avslut just för 

att inte förlora deras uppmärksamhet och medverkan i ämnet.  

De delar och begrepp som jag anser är viktigt att ta upp för att eleverna ska få kunskap i detta 

område är bland annat om medians roll i samhället, lagstiftning och etiska regler, media och 

demokrati och kommunikationsmodellen. Men även normer och genus då de genomsyrar hela 

samhällskunskapsämnet.  

Bronäs och Runebou (2010) är att underlätta den gemensamma förståelsen av något i 

omvärlden har begrepp skapats, men begreppen måste klargöras så att vi uppnår ett liknande 

tankeinnehåll. Via begrepp-förståelse kan vidare kunskap byggas som tillslut gör att eleverna 

kan använda sig av det i sin egen analys. Bronäs och Runebou (2010) menar att om elever 

utvecklar begreppsligt tänkande ökar förmågan att analysera, granska och forma synteser, 

färdigheter som anses nödvändigt att utveckla i skolan. Ett ämne som samhällskunskap är 

svårt att förstå om sådana generiska eller allmänna färdigheter saknas (Bronäs och Runebou, 

2010)  
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Uppgift till eleverna 

Para ihop er med en klasskamrat.  

A. Välj tillsammans ut en bild som ni vill analysera (checka av med mig att bilden är 

OK) 

B. Analysera sedan bilden enskilt  

C. Jämför sedan era analyser.  

Svara på frågorna när ni analyserar bilden: 

1) Vad föreställer bilden? Vad händer i bilden? (Figurer, föremål, miljö, 
händelser; denotationer) 

2) Vilka känslor väcker bilden? (Upplevelsen) 

3) Vilka är med i bild och vad har de för relation till varandra? 

4) De viktigaste detaljerna. 

5) Hur har man gjort för att ge bilden det uttrycket? Hur är bilden uppbyggd 
(komposition, färg, form, ljus) och hur är den framställd, vilken teknik? 
(Denotationer) 

6) Vad kommer man att tänka på när man ser på bilden? (Konnotationer) 

7) Vem har gjort/beställt bilden (avsändaren)? Vem skall titta på bilden? Vem är 
bilden avsedd för? (målgrupp) 

8) Vilket syfte (budskap) har bilden främst? (Vill den propagera, underhålla, göra 
reklam osv?) 

9) Vilken effekt har bilden på mottagaren? 

10) Är det något annat du vill ta upp? (Larare, hämtad 2018-06-11) 
 

Nu ska du och din arbetskamrat sätta er tillsammans och jämföra era 

analyser. 

1. Likheterna i era analyser? 

2. Skillnaderna i era analyser? 

3. Vad kan skillnaderna och likheterna bero på? (Tänk efter och skriv ner era 

tankar) 

 

Glöm inte att ta hjälp av begreppslistan som ni har fått av mig!  Lycka till!  
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