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Abstract	  
 
Men’s magazine is a form of media that has been present and popular among men for 
decades and even centuries. In the beginning of 1990 the popularity for men’s 
magazines boosted as a new ideal man was presented. The new lad represented a new 
masculinity that was more honest about its ideals and point of views. Media is being 
consumed in order to find an identity of self and be able to partake in a group culture. 
The purpose of this study is to analyze the content of men’s magazines and put that in 
relation to the male consumer’s homosocial quest for male identity and fellowship.  
 
The study analyzes Playboy (US) of three decades being 1990s, 2000 and 2010. The 
method of the study is discourse theory and semiotic theory. Discourses describe how 
people discuss and comprehend their surrounding world through cultures within social 
group formations. The semiotic theory refers to the study of the meaning that is being 
created by people in different contexts.  
 
The theory being used in the analysis of the content in Playboy is the homosocial 
theory. Homosocial theory is based on the notion that men have a need of 
identification and to be a part of a group consisting of other men in a joint male 
culture. 

Through the analysis of the content of Playboy the study has come to the conclusion 
that there is a common pattern in Playboy that presents a homosocial male culture. By 
consuming the magazine, the man partakes in the male fantasy world that is presented 
in the magazine. The study also shows that Playboy preserves an ideal man that is a 
sophisticated gentleman. This culture has flourished over 60 years and shows no signs 
of dying off. 
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Del 1. Introduktion  
 
1.1 Inledning 
 

Att generalisera och skapa stereotypa manliga och kvinnliga kulturer är vanligt 
förekommande i medierna. Individer blir till grupper och representeras så som de 
generellt blir sedda och uppfattade, samtidigt som individen inbjuds att identifiera sig 
med just den gruppkultur som den tilldelats i mediet. Vad som blir extra framträdande 
när dessa gruppbildningar sker är gemenskapen och sammanhållningen inom dessa 
grupper. Svenskar finner gemenskap med andra svenskar, kvinnor finner i regel en 
gemenskap med andra kvinnor och naturligtvis finner då också män en gemenskap 
med andra män. Vad som intresserar en läsare bestäms därmed delvis utifrån våra 
könsroller.  

Homosociabilitet avser en relation mellan likkönade människor. Relationen är inte 
sexuell utan vänskapsrelaterad och begreppet beskriver hur vi finner gemenskap 
tillsammans med andra. (Lipman-Blumen, 1976, s.16) En aspekt i denna gemenskap 
som uttrycks särskilt tydligt i medier där innehållet gjuter den manliga kulturen och 
bilden av en man i en ”one-size-fits-all”-form är tidningar för män, så kallade men’s 
magazines.  Detta är tidningar som är skapade av män och för män, från arton år och 
uppåt, och det är inte många i västvärlden som inte känner till dem på ett eller annat 
sätt.  

En man identifierar sig enligt Jackson, Stevenson och Brooks (Jackson, Stevenson 
och Brooks, 2001, s.11) med den manliga gruppkultur som representeras i medier och 
detta bör då även gälla medier som men’s magazines. Vad är det som gör att en man 
intresserar sig för innehållet i exempelvis Playboy? Innehållet i denna tidning 
uttrycker en specifik typ av manlig kultur, medan andra medier kan erbjuda helt andra 
framställningar av manlighet som en man kan identifiera sig med. Men en grupp män 
väljer alltså - helt eller delvis - men’s magazines. 

Innehållet i men’s magazines innefattar ämnen som en ”typisk” heterosexuell man ska 
tycka om och vara intresserad av; kvinnor, sport, sprit och fordon etc. Men’s 
magazines upprätthåller alltså en sorts machokultur som med tanke på den allmänna 
samhälleliga diskussionen om moderna män, jämställdhet och lika värde skulle kunna 
vara passé. Denna kultur lever dock bevisligen kvar, eftersom män fortsätter att köpa 
tidningarna. Handlar det enbart om nyfikenheten på nakna kvinnor och ett stort 
intresse för sprit och sport eller kan men´s magazines fungera som ett klister som 
håller män samman?  

1.2 Problemformulering och syfte  

Problemet för studien formuleras som följer: 

Hur kan en produkt som men´s magazines fylla en funktion för dagens män som 
söker homosocial gemenskap?  

Studiens syfte blir således att försöka förstå fenomenet men’s magazines som ett 
möjligt verktyg för en manlig homosocial gemenskap.  
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För att besvara forskningsfrågan och uppfylla studiens syfte utgår studien från 
följande problemställningar:  
 

- Vilket innehåll finner man i men’s magazines? 

- Vilken typ av manlig kultur representeras i detta innehåll?  

- Hur byggs manlig homosocial gemenskap upp genom men’s magazines innehåll?  
 
1.3 Centrala begrepp 
 
Men’s magazines  
 
Men’s magazines är ett medialt fenomen som finns världen över. Startskottet för 
Playboy avfyrades i USA 1953 med tidningens första publicering. Sedan dess har 
men’s magazines som Playboy, Penthouse och FHM fått en världsomspännande 
spridning. Medan begreppet herrtidningar i Sverige beskrivs som en tidning som har 
inslag som verkar sexuellt upphetsande på män vid läsning (Allén, 1986) används 
begreppet men’s magazines i denna studie som en tidning med fler ämneskategorier 
än sexuellt material i sitt innehåll. Dessa täcker in ämnen så som livsstil, dryck, teknik 
och sport. Den engelska motsvarigheten till svenskans herrtidningar är girlie 
magazines, vilket snarare definieras som tidningar med nakna flickor. (Berglund, 
Gatehouse, Orrevall, Thiel och Wiman, 2005) I studien är det därmed lämpligare att 
använda begreppet men’s magazines samt undersöka just denna typ av tidning för att 
täcka in det innehåll som kan spegla en manlig kultur. Denna studie kommer 
sedermera undersöka Playboy (US) och använda denna tidning som föremål för dess 
medieanalys. Detta motiveras det för mer utförligt i kap 2.2 och 3.1. 

Eftersom magasinen också publiceras regionalt i Asien, Europa, Sydamerika, 
Nordamerika, Australien och Sydafrika varierar den manliga kulturen som 
förekommer i dem. Tidningarnas innehåll och uttryck varierar beroende på i vilken 
kontext tidningen produceras. Till exempel varierar språkliga uttryck och symboler 
beroende kultur. Detta gör att manlig kultur i dessa tidningar uttrycks olika i olika 
delar av världen. Men´s magazines diskuteras vidare i kap 2.1. 

Dagens män– The new lad 
 
Den moderna idealtypen av mannen finns representerad i nutidens men’s magazines 
enligt Crewe. (Crewe, 2003, s. 3) The new lad uppstod ur den nya manliga kultur som 
uppkom efter den s.k. maskulina krisen i början på 1990-talet. The new lad är en man 
som kan njuta av heterosexistiskt och pornografiskt innehåll i men’s magazines 
samtidigt som han är intelligent, sofistikerad och utnyttjar sina ekonomiska och 
materiella resurser. Begreppet diskuteras utförligare i kap 2.2. 

Homosocial gemenskap 

Homosociabilitet innebär som nämndes i inledningen sökandet efter, glädjen av och 
föredragandet av umgänge med människor av samma kön. Detta behöver 
nödvändigtvis inte innefatta sexuellt umgänge, trots att begreppet kommer från ordet 
homosexuell. (Lipman-Blumen, 1976, s. 16) Homosocial gemenskap innebär att män 
dras till och intresserar sig för andra män. På så vis känner de en annan typ av 
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gemenskap än vad de gör i sällskap med blandade eller motsatta kön. 
Homosociabilitet diskuteras utförligare i kap 2.2. 

1.4 Generella avgränsningar 

Studien är en studie av tidningars innehåll. Hur män själva kan uppleva, beskriva eller 
förklara fenomenet men´s magazines studeras inte. Inte heller undersöks fenomenets 
utbredning, d.v.s. hur många eller vilka grupper av män som läser, eller när och hur 
mycket man läser. 

 

Del 2. Teori 

2.1 Men’s Magazines 

Men’s magazines har länge haft en plats i den populärkulturella tryckvärlden. Redan 
1692 publicerades en representant för denna typ av tidning när The Gentleman’s 
Journal utgavs och beskrevs som ett brev till gentlemannen. Detta brev innehöll 
nyheter, historia, filosofi, poesi och musik. Därefter kom dock tidningsmagasin att 
domineras av den kvinnliga publiken fram till 1930 när en betydande stilsättare inom 
tidningsmagasin för män uppkom. Detta var magasinet Esquire, som lanserades i 
USA och som anses ha varit en motor för en presentation av manlig stil. (Jackson, 
Stevenson och Brooks, 2001, s. 25) Tjugo år senare när Playboy lanserades utgjorde 
denna tidning en allvarlig konkurrent till Esquire och tidningen visade sig bestå fram 
till idag. Under den senare delen av 1900-talet såg man försök till liknande 
tidningsmagasin på marknaden. Dessa försök, så som The Hit, misslyckades och man 
hade svårt att hitta en väg in på marknaden för men’s magazines. (Jackson, Stevenson 
och Brooks, 2001, s. 27) Det skedde dock en stor förändring i början på 1990-talet när 
populariteten för men’s magazines ökade. Vad alla dessa tidningar hade gemensamt 
var att de främst riktade sig till heterosexuella män på ett tydligt sätt. (Jackson, 
Stevenson och Brooks, 2001, s 29) Mediets växande framgångar på marknaden hade 
en etablerat ansedd koppling till krisen vad gällde västerländsk maskulinitet som 
uppstod under denna tid. På grund av brister på definitioner av manlighet (som 
uppstod efter jämlikhetens upplysning främst under de sista trettio åren av 1900-talet) 
uppstod en maskulin kris. (Jackson, Stevenson och Brooks, 2001, s. 32) 

För att fastslå vad som hände med den maskulina identiteten efter upplysningen om 
jämlikhet på 1970-talet kan man identifiera idealmannen som uppstod. The new man, 
så som denna typ kallades, var en känslosam man som anpassade sig efter 
flickvännens feministiska upplysning. Han var inte enbart i nära kontakt med sina 
egna känslor. Han umgicks också hellre med flickvännen än att ta en öl ute med 
kompisarna. The new man var stark, men ändå känslosam och vårdande. Denna nya 
typ av man sågs bland många män som en hycklare som var orealistisk och oärlig om 
sina behov. (Jackson, Stevenson och Brooks, 2001, s. 17) The new man blev en myt 
som männen inte kunde identifiera sig med, vilket alltså ledde till den maskulina kris 
som exploderade på slutet av 1900-talet. Männen började eftersom söka sig efter 
andra mansideal som de lättare kunde identifiera sig med. De fann the new lad, som 
var en identitetstyp med realistiska sexuella behov och ett socialt beteende som också 
var realistiskt. (Jackson, Stevenson och Brooks, 2001, s. 17) The new man är inte 
heller våldsbenägen, vilket också ingår i en på tok för passiv och känslosam 
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manlighet som the new lad inte kan identifiera sig med. Man skapade därmed en ny 
form av manlighet som presenterades genom de nya men’s magazines. Dessa skulle 
alltså tilltala the new lad. (Crewe, 2003, s. 1ff)  

Enligt Crewe ska denna utveckling av manlig identitet utgå från ett bestämt uttryck av 
den post-frigjorda maskulina heterosexuella stilen. Detta är en stil som karaktäriseras 
av män som är upplysta med den post-feministiska diskursen. De är intelligenta, 
tydliga och insatta i den moderna kulturen. Dessa män beskrivs också som motvilliga 
att omfamna den första renässansen för the new man, då denna typ av man ansågs 
vara för känslosam, balanserad och löjligt icke-sexistisk. (Crewe, 2003, s. 30) 

Under 1990-talets början fanns det en generell uppfattning om att men’s magazines 
var en extremt nischad marknad som enbart fanns på grund av ett intresse från en 
mindre publik. Man började dock diskutera huruvida dessa tidningar användes på rätt 
sätt och om de med vissa ändringar kunde nå en större publik. Dessa diskussioner 
uppstod när man började se uppskjutande tendenser på marknaden. Det fanns en 
tydlig upprymdhet inför framtida möjligheter i och med den nya tekniken. Teknikens 
utveckling kunde därmed ge en ny arena där konkurrenter kunde utveckla konceptet 
men’s magazines. (Crewe, 2003, s. 30) 

Medan annonsörer och publicister lyfte fram att det fanns ett för litet omfång och för 
lite variation på men’s magazines, var tidningsindustrin skeptisk till eventuella 
framgångar för genren i framtiden. Det skulle dock visa sig att publicisterna hade rätt. 
Enligt Crewe konstaterade man, efter en tids uppgång för de ökade men’s magazines, 
att tiden för mediet hos en bredare publik till slut hade kommit. (Crewe, 2003, s. 30) 

Enligt Crewe får den första renässansen för men’s magazines samt detta medias 
framställning av the new man ett slut 1994 när magasinet Loaded nådde stora 
framgångar och en hög popularitet. Anledningen till denna popularitet låg i att Loaded 
omdefinierade presentationen av manlighet i sina nummer. Crewe belyser denna 
omdefiniering när han menar att Loaded transformerade the new man till just the new 
lad. Tidningarnas övergång skedde gradvis i form av ett ökat sexuellt bildspråk och 
granskningar av kvinnor. Crewe berör även den pornografiska aspekten i tidningarna 
och hur the new lad ställer sig inför dessa: ”He finds pornography funny. Of course 
he’s aware of all the arguments about pornography. But he’s capable of treating 
women as sex-objects without being sexist.” (Crewe, 2003, s. 3) 

Den övergång som skedde mellan the new man och the new lad och den succé som 
presentationen av den sistnämnda hade i men’s magazines i början på 1990-talet 
påvisar den föränderliga naturen av vår samtida manlighet. 

Men’s magazines kan inte bli standardiserade produkter, men de bör ses som 
kulturella produkter av ett alldagligt liv. Själva konsumtionen går därmed också hand 
i hand med produktionen av meningsskapande för läsaren. (Jackson, Stevenson och 
Brooks, 2001, s. 17) På grund av mäns oro i sin identitet på 1990-talet försågs de nya 
men’s magazines-läsarna med en konstruerad visshet om den manliga kulturen i 
modern samtid. (Jackson, Stevenson och Brooks, 2001, s.11) Enligt Crewe fungerar 
men’s magazines även som en tillverkare av manlig kultur. (Crewe, 2003, s. 15) 
Jackson, Stevenson och Brooks beskriver detta som en kulturell värld som upplevs 
med hjälp av fantasi: ”Men’s magazines are largely a fantasy, the glossy pornography 
of aspiration”. (Jackson, Stevenson och Brooks, 2001, s. 65) 
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2.2 Homosociabilitet – en manlig kris och räddningen The new lad 

Ur ett historiskt perspektiv har män länge kontrollerat ekonomin, politiska, lagliga 
samt utbildningsmässiga resurser i samhället. Detta har enligt Lipman-Blumen varit 
en enorm drivkraft när män identifierat sig med och sökt hjälp från andra män. Män 
söker tillfredsställelse för de flesta av sina behov genom andra män. Detta kan 
sedermera grunda sig i intellektuella, fysiska, politiska, ekonomiska, makt- och 
statusrelaterade behov. (Lipman-Blumen, 1976, s. 16) 

Under en kris behöver män i den homosociala miljön lokalisera och fixera resurser för 
att behålla ett status quo. Sociala roller är en stor resurs i detta avseende under en kris. 
Lipman-Blumen kallar detta fenomen the stratification system, vilket innebär att man 
kategoriserar och rankar individer och grupper i samhället utifrån specifika värden. 
Han fortsätter med att denna typ av systematisering är något som är vanligt under 
kriser. Rankingen utgår således från vem som intar rollen, snarare än vem som 
förtjänar rollen utifrån resurser och uppnådda mål. Resultatet av detta är att de 
tidigare sociala grupperna och rankingen börjar ruckas på i en krisperiod, och 
individer som tidigare inte tillåtits vissa roller på grund av social struktur, kan i krisen 
få tillgång till dessa roller och identiteter. (Lipman-Blumen, 1976, s. 22)  

I början på 1990-talet gick den traditionelle mannen inte i linje med rådande ideal. 
När män befinner sig i en kris lokaliserar de enligt Lipman-Blumen resurser utifrån 
specifika värden för att uppnå en ranking bland de sociala rollerna. Denna tendens 
identifieras således i the new man-krisen, när denna idealtyp ersattes av the new lad. 
The new lad behäftades med resurser som utbildning, materiell lyx, förmögenhet och 
traditionellt manliga egenskaper så som drickande och oförutsägbarhet. 
Systematiseringen, det vill säga Lipman-Blumens stratification system, uppstod alltså 
i Playboy när tidningen började representera the new lad och den nya manliga 
kulturen i sitt innehåll.   

Enligt Kiesling är manliga grupper som utesluter kvinnor, så som s.k. brödraskap, 
eller fraternitys, vanligt förekommande idag. Lipman-Blumen beskriver dessa miljöer 
som en plats för män att uttrycka sin homosociala gemenskap, och på samma sätt 
förklarar Kiesling att sådana grupper utgör en social homosocial struktur där män kan 
känna sig trygga i att socialisera med andra män utan att vara rädda för homosexuella 
undertoner. (Kiesling, 2005, s. 6) Dessa brödraskap skapar en frizon där männen 
känner sig säkra, där de kan göra vad de vill. (Kiesling, 2005, s. 10) Lipman-Blumen 
förklarar att den så kallade mansklubben i överklassen har strukturella likheter med 
maffian vad gäller kulturen i grupperna. De båda har sina egna systematiserande 
attityder vad gäller territorium, exklusivitet, dominans, resurser, bevarande och 
utökning. Genom att använda olika mansdominerande grupper i samhället, så som de 
ovan nämnda mansgrupperna och maffian, så menar Lipman-Blumen att det finns ett 
starkt mönster som påvisar ett behov av en manlig homosocial värld i modern tid. 
(Lipman-Blumen, 1976, s. 30) Manliga homosociala uttryck adresseras dessutom 
aldrig mellan två män, utan en homosocial atmosfär sker bland en grupp män. 
(Kiesling, 2005, s. 14) Detta styrker att den homosociala manliga världen som delas 
mellan män sker i en kollektiv konsumtion av kulturen.  

Enligt Kiesling inkluderar manligt idealbaserade diskurser fyra områden: 
könsskillnader, manlig solidaritet, heterosexism och dominans. (Kiesling, 2005, s. 3) 
Kvinnor, vars resurser finns begränsade till sexualitet, skönhet, charm, service och 
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föräldraskap måste alltså prioritera dessa resurser för att distrahera män från deras 
ändlösa lockelse till den manliga homosociala världen. Kvinnorna framhäver således 
vad de tror män helst vill ha från dem, det vill säga sex, moderskap och service, för att 
få vara en del av männens värld. (Lipman-Blumen, 1976, s. 31) Kvinnor ses som 
okvinnliga om de gör anspråk på dominans och makt och när de följer sin feminina 
roll på grund av detta slutar de helt maktlösa. (Kiesling, 2005, s. 13) 

I en manlig homosocial miljö är det vanligt att kommunikationen till stor del berör 
sport. Ämnet används som ett sätt att skapa kontakt med andra män samtidigt som 
sport kan fungera som en hjälp att uttrycka status. Med detta menas att män tar sitt 
sportintresse på stort allvar och att man exempelvis når en status om det laget man 
stödjer, når framgång under en säsong. Kiesling understryker att detta är en diskurs 
som inte alla män använder sig av, men att den är vanlig i homosociala miljöer. 
(Kiesling, 2005, s. 19) Kiesling tillägger senare att det inte enbart är status som bidrar 
till den homosociala atmosfären när det rör sig om sport, utan även det kamratskap 
som uppstår mellan supporters och bland lagspelare. (Kiesling, 2005, s. 26) I och med 
att sporten beskrivs som så pass central är det av intresse att undersöka denna sociala 
diskurs. 

Att vara en man är att ha makt och att som man inneha makt bland andra män kräver 
att mannen är heterosexuell. För att skapa en maskulin identitet i linje med de 
strukturella sociala mönster i diskurser som rör maskulinitet bör man inte skapa 
kärlek, beroende eller begär bland andra män. Det som skapar en maskulin identitet i 
en homosocial miljö är solidariteten som uppstår mellan männen. (Kiesling, 2005, s. 
32)  

Homosociabilitet är alltså ett sätt för män att umgås med varandra i en heterosexuell 
trygg zon där de inte påverkas av yttre omständigheter så som kvinnor eller 
homosexualitet. I denna homosociala miljö kan männen tillfredsställa de behov som 
tillfredsställs tillsammans med andra män, så som ekonomiska, makt - och 
statusrelaterade behov. Om man använder detta teoretiska sätt att förstå den manliga 
kulturen i Playboy finns det därmed anledning att undersöka hur diskurser och 
innehållet i Playboy även gestaltar sig i den manliga homosociala världens kultur och 
diskurser.  

I men’s magazines uppstod en ny typ av manlighet i början på 1990-talet. Ur denna 
kultur uppstod en ny idealman kallad the new lad. (Crewe, 2003, s. 3) Profileringen 
av the new lad så som den har beskrivits ovan, visar på en presentation av manlighet 
som ökade mediet men’s magazine’s popularitet. I och med detta var det the new lad-
kulturen som män ansåg passa dem när de sökte en manlig kultur i men’s magazines.  

2.3 Diskursteori 

En diskurs innehåller värderingar och tolkar världen utifrån en bestämd kontext och 
synvinkel. Diskursen bli alltså en regelstyrd praxis som utvecklar olika sätt att 
uttrycka kunskap och handling. (Hansson, Karlsson och Nordström, 2006, s. 18) 
Diskurser är alltså sättet som människan talar om och förstår världen. Dessa har tre 
funktioner. För det första konstruerar de sociala identiteter, för det andra konstruerar 
diskurser sociala relationer och för det tredje konstruerar de ett kunskaps- och 
betydelsesystem. (Jörgenssen, Phillips, 2011, s. 73) En människas kunskap om 
världen bör inte ses som objektiv då verkligheten enbart utgörs av en människas 
specifika världsbild. Världsbilden blir ett sätt för människan att kategorisera intryck 
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och upplevelser. De tre funktioner som diskurser har finns representerade i en 
konsumtion av men’s magazines. Mannen skapar sin sociala identitet med hjälp av 
läsningen samtidigt som innehållet med dess diskurser konstruerar sociala relationer 
och en gemenskap mellan män. Dessutom är men’s magazines meningsskapande för 
läsaren vilket visar hur diskurser skapar ett betydelsesystem i tidningens innehåll. En 
individs kunskap utgår samtidigt från kulturella och historiska faktorer vilka skiljer 
sig utifrån kontext. Världsbilder och identiteter är alltså dynamiska och kan förändras 
med tiden. Det diskursiva beteendet är således en form av socialt handlande vilket 
konstruerar den sociala världen utifrån kunskap, identiteter och sociala relationer. 
Därmed bevarar också det diskursiva beteendet sociala mönster. (Jörgenssen, Phillips, 
2011, s. 11) Men’s magazines kan alltså ses som ett forum där en manlig kultur och 
manliga diskurser bevarar det sociala mönstret i en manlig kontext. 

Det är i socialiseringsprocessen som människan får kunskap, vilket gör att det byggs 
upp gemensamma värderingar om vad som är sanning och vad som är falskt. Olika 
världsbilder har en varierande syn på vad som är otänkbart och inte vilket innebär att 
den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får sociala konsekvenser. 
(Jörgenssen, Phillips, 2011, s. 12) De gemensamma värderingar som finns i en manlig 
kultur borde därmed finnas presenterade i men’s magazines innehåll.   

Det är språket som används när konstruktioner av verkligheten skapas samtidigt som 
dessa konstruktioner enbart är speglar av verkligheten. (Jörgenssen, Phillips, 2011, s. 
15) Dessa speglar av verkligheten borde därmed alltså finnas i den världsbild som 
men’s magazines formulerar i sitt innehåll. Idag används de flesta diskursanalytiska 
angreppssätten med utgångspunkten att diskurser är något som sätter gränser för vad 
som ger livet mening och inte. Diskurser bidrar till att skapa identiteter samt de objekt 
som människan vet något om. (Jörgenssen, Phillips, 2011, s. 21) Vad studiens 
diskursanalys således har som funktion är att undersöka hur den manliga sociala 
världen konstrueras i men’s magazines med hjälp av dess diskurser.  

Alla praktiker är diskursiva. Det är inte enbart text och tal som utmärker en diskurs 
utan även materiella företeelser så som infrastruktur, institutioner och ekonomi. 
(Jörgenssen, Phillips, 2011, s. 25) Detta innebär för denna studie att det inte enbart är 
diskurserna i språket som bör undersökas i innehållet i Playboy, utan även de 
diskursiva sociala praktiker som kan visa sig i materiella företeelser. 

Individens identitet är en struktur som aldrig blir färdig utan konstant försöker att bli 
hel. (Jörgenssen, Phillips, 2011, s. 49) Utifrån denna utgångspunkt, att individen 
ständigt försöker hitta identitet och bli hel, kan man koppla detta till att identitet är 
detsamma som att identifiera sig med något. Detta ”något” är alltså de direktiv vad 
gäller socialt och övrigt beteende som individen tilldelas av diskurserna. Detta 
beteende – och uttrycksmönster styr alltså individens konstruktion av identitet samt 
kommunikationsmönster. För att finna identitet beter sig individen efter ett specifikt 
handlingsmönster som konstruerats utifrån en viss världsbild. Detta handlingsmönster 
bör individen efterleva för att uppfattas som en del av den specifika kulturen i sin 
omvärld. (Jörgenssen, Phillips, 2011, s. 50f) Omvärlden och den manliga kulturen 
finns utifrån denna studie sedermera presenterad i men’s magazines.  
 
Gruppbildning sker när individer identifierar sig med varandra och skiljer sig från 
”den andre”. Man förtränger även skillnader inom gruppen och lyfter fram likheter för 
att stärka sammanhållningen. (Jörgensen, Phillips, 2011, s.52) Utifrån detta kan man 
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konstatera att de manliga läsare som tar del av den homosociala gemenskapen som 
erbjuds i Playboy tar del av just en sådan gruppbildning. ”Den andre” blir kvinnan då 
man stänger ute kvinnor från den manliga gruppen för att kunna socialisera med 
samkönade på ett tryggt sätt.  

En grupp som bildats utifrån en viss världsbild har även ofta olika representanter. 
Dessa representanter ska förkroppsliga gruppens vilja och när en grupp representeras 
på detta sätt följer det med en hel samhällsbild i och med att gruppen konstrueras 
utifrån andra grupper, det vill säga ”den andre”. (Jörgenssen, Phillips, 2011, s. 52f) 
Om den sociala gruppbildningen är läsarna av t.ex. Playboy, så är Playboy gruppens 
representant. Det är just tidningen som med sitt innehåll förmedlar och förkroppsligar 
den manliga kulturen som florerar i den homosociala gruppen. Enligt Jörgenssen och 
Phillips finns det specifika begrepp i diskursteorin som på ett bra sätt kan fungera som 
redskap i en diskursanalys. Till att börja med finns det utöver nodalpunkter och 
mästersignifikanter även myter i samband med subjektets identifiering. Dessa tre 
begrepp bildar tillsammans knuttecken. Vad knuttecken har gemensamt är att de 
själva inte har specifika innebörder men att de tillsammans skapar en innebörd. 
Utifrån dessa kartläggningar av knuttecken kan man i sin diskursanalys karakterisera 
diskurser samt individuella och kollektiva identiteter. (Jörgenssen, Phillips, 2011, s. 
57) 

För att en presenterad manlig kultur ska ha effektiv påverkan på männen som läser 
tidningen bör presentationen genljuda på specifika sätt med verkliga eller 
fantasistyrda manliga identiteter. Vad som ligger i fokus för studiens medieanalys är 
att finna den balansgång som sker mellan ett sexuellt samt heterosexuellt drivet 
diskursmönster tillsammans med de intelligenta och sofistikerat framtonade diskurser 
som finns i tidningsinnehållet. Dessa diskurser och deras balansgång representerar 
därmed the new lad. (Crewe, 2003, s. 29f)  

Samtidigt menar Jackson, Stevenson och Brooks att de nya visuella symbolerna, 
koderna, annonserna och övriga tidningskulturerna som uppstod ur konstruktionen av 
the new lad konsumeras ur ett homosocialt behov. (Jackson, Stevenson och Brooks, 
2001, s. 11) Men’s magazines och manlighet är en del av ett socialt område. Samtidigt 
är media en del av en kultur. (Jackson, Stevenson och Brooks, 2001, s. 46) De 
symboler, bilder, diskurser och ramverk som vi tar från media använder vi för att 
förstå våra egna liv. (Jackson, Stevenson och Brooks, 2001, s. 50) Dessa intryck utgör 
alltså konstruerade kulturer som lånas in av de manliga läsarna för att de ska förstå sin 
(manliga) identitet. 

I moderna samhällen ses massmedia som en effektiv motor vad gäller att vidhålla, 
förkasta och förnya diskurser. Media konstruerar alltså verkligheten och därmed 
också olika identiteter i samhället. Den manliga identiteten representeras således i 
men’s magazines, och mannens identitet påverkas av konstruktionen av en manlig 
kultur. Med hjälp av citatet nedan beskrivs detta på följande sätt: 

Representation refers to the process by which signs and symbols are made to 
convey certain meanings. Importantly, this term refers to the signs and 
symbols that claim to stand for, or re-present, some aspects of ’reality’, such 
as objects, people, groups, places, events, social norms, cultural identities and 
so on. (Newbold, Boyd-Barrett, Van Den Bulck, 2002, s.260) 
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Maskulinitet är en diskursiv konstruktion som är dynamisk och påverkas av kontexter 
så som plats och tid. (Jackson, Stevenson och Brooks, 2001, s. 12) I och med detta 
finns det således olika typer av maskuliniteter, men denna studie syftar till att 
undersöka om den manliga kulturen i form av the new lad-manligheten finns 
representerad i Playboy. Detta kräver att man undersöker vissa nivåer och diskuterar 
ett samband mellan dessa. Den första nivån är de kulturella former som produceras 
genom idéer så som internetsidor, böcker, posters, radiointervjuer och nyhetsartiklar. 
Nästa nivå består av faktorerna som gör att kulturella former blir en del av läsarens 
vardag. Tidningarna ger dessutom män en kulturell säker zon som ger dem diskursiva 
resurser att hantera föränderliga omständigheter och upplevelser, (Jackson, Stevenson 
och Brooks, 2001, s. 156) vilket gör det logiskt att undersöka diskurserna inom den 
manliga kulturen som denna studie definierar utifrån det teoretiska begreppet the new 
lad och den kultur som skapats ur manstypen. 

2.4 Semiotisk teori 

Den semiotiska teorin syftar till att förstå betydelser som skapas av människan i olika 
sammanhang. Semiotiken undersöker således kommunikation i samhälleliga 
kontexter. Det verbala tecknet består utifrån detta resonemang av två komponenter, 
uttryck och innehåll. Ett tecken har enligt den semiotiska teorin två betydelsebottnar. 
Den första betydelsen som tecknet har är denotativ. Med en denotativ betydelse 
innebär det att tecknet har en manifesterad betydelse, en så kallad kärnbetydelse.  Den 
andra betydelsebottnen är den konnotativa. Medan en denotativ betydelse är objektiv 
och har en generell innebörd, har den konnotativa betydelsen en subjektiv innebörd 
som avgörs utifrån kontext. En konnotation är en kulturell association som styrs av 
koder utifrån ett kollektivt språksystem. (Hansson, Karlsson och Nordström, 2006, s. 
28) För att förstå detta teoretiska begrepp i studiens kontext kan den kulturella 
associationen av tecknet ses som formad utifrån en manlig homosocial kultur. Denna 
kultur delas alltså av den grupp män som läser men’s magazines och deras 
konnotativa associationer av tecknet sker utifrån den manliga kulturella kontexten.  

Estetik i mediesammanhang bör analyseras utifrån bakgrunden av koder som den 
presenteras i. (Hansson, Karlsson och Nordström, 2006, s. 20) Dessa koder styrs av 
den kontextuella bakgrund som de figurerar i. I och med detta blir estetik beroende av 
identitet, klass och kultur. Exakt samma estetiska uttryck kan alltså tolkas olika 
beroende på till exempel vilken kulturell bakgrund individen har. Detta gör alltså att 
marknaden bestämmer koden. (Hansson, Karlsson och Nordström, 2006, s. 20) Detta 
är något som skedde när ett nytt innehåll i men’s magazines presenterades på 1990-
talet i samband med introduktionen av the new lad. Innehållet och koderna nådde 
således en stor popularitet på marknaden då individen som läste tidningarna kunde 
relatera innehållet till sin egen identitet och kultur. 
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Del 3. Empiri och Metod 

3.1 Avgränsning av studien och val av tidning. 

Denna studie ska undersöka hur en manlig kultur presenteras i Playboy från USA, och 
medieanalysen kommer att utgå från profilen the new lad. Eftersom det är denna 
presentation med tillhörande bildspråk som blev populär hos konsumenten under 
tidigt 1990-tal är detta anledningen till att medieanalysen kommer lyfta fram ämnen 
och teman i Playboy med anknytning till den manliga kultur som uppstod ur the new 
lad-idealet. Medieanalysen kommer således utgå från olika ämneskategorier som 
kommer undersökas och analyseras i Playboys innehåll från 1990 till 2012. Dessa är 
”Mode”, ”Dryck” ”Motor och teknik”, ”Sport; hälsa och sexliv”, ”Kvinnor” samt 
”Reklam”.  

Det är även viktigt att markera ett tidsspann för undersökningen där samtliga nummer 
representerar samma manliga kultur. Medieanalysen omfattar alltså empiri från 1990 
och fram till 2012. Detta motiveras med att den nya manliga kulturen med dess 
tillhörande the new lad exploderade i popularitet i men’s magazines innehåll under 
1990-talets början. Därefter är det viktigt att medieanalysen behandlar exempel som 
täcker hela perioden. I och med detta bör det inte vara större glapp vad gäller 
tidningarnas årtal. Det bör alltså vara ett jämnt kronologiskt flöde i empirin. 
Medieanalysen har i övrigt behandlat empirin genom slumpmässiga exempel och utan 
inbördes ordning för att påvisa att diskurserna och de kulturella mönstren är enhetliga 
för hela tidsperioden som analyseras. Playboy erbjuder även såkallade ”Playboy’s 
Book of” vilken är en serie publikationer som enbart innehåller bildreportage på 
kvinnor i form av utvik. (Playboy, oktober, 1992) Detta visar att konsumenten kan 
välja mellan att köpa en Playboy med enbart bildinnehåll eller en Playboy med dess 
fulla textinnehåll i form av artiklar och reportage. Den manliga identitetssökande 
individen är därmed intresserad av det innehåll i form av text som därmed presenterar 
en manlig kultur.  
 
Empirin visade sig ha störst tillgänglighet i USA vilket har gjort att materialet är 
amerikanskt. Detta motiveras med att empirin därmed blir enhetlig och att de 
amerikanska tidningarna finns tillgängliga från nummer till nummer, år till år från 
1990 fram till idag. Playboy finns tillgänglig internationellt och finns att köpa världen 
över. Eftersom den homosociala manliga kulturen ses som en egen värld som 
konsumenterna av Playboy ingår i oavsett nationell tillhörighet, så är Playboys 
internationella spridning en fördel för studien. Studien blir även som följd av detta 
präglad av anglosaxisk kultur. 

3.2 Presentation av utvald empiri – Playboy	  (US)	  
 
I Chicago första veckan i november 1953 släpps det första numret av Playboy (Watts, 
2008, s. 69) för 50 amerikanska cent. Mannen bakom tidningen, Hugh Hefner, var till 
en början orolig över huruvida tidningen skulle bli en framgång eller inte, men det 
visade sig att han inte behövde oroa sig. Playboys första upplaga sålde 54 000 
nummer. Detta ansågs vara oerhört bra för en tidning som hade kommit till med en 
minimal budget och nästan ingen marknadsföring. Tidningens karaktäristik 
utstrålades redan från början. Tidningen var vågad, provokativ och ”stygg”, men inte 
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farlig eller samhällsomstörtande. I december samma år släpptes den andra upplagan 
av Playboy vilken sålde 56 000 nummer. Siffrorna visade ett tydligt resultat. 
Amerikansk kultur och de manliga läsarna var redo för Playboy. Tidningens innehåll 
uppvisade många av de normer som fanns i USA under efterkrigstiden. Dock gjordes 
detta på ett nytt och uppfriskande sätt. Tidningen riktade sig till män som försökte 
navigera på det främmande vatten som innebar nya välmående sociala förhållanden 
och en stabil ekonomisk miljö. Innehållet porträtterade det goda livet samtidigt som 
innehållet lyfte upp det kollektivt nedtryckta samhället till ytan. (Watts, 2008, s. 70)  
 
Hefner var tillfreds med Playboys framgång, men tidningen var inte det han hade 
föreställt sig vad gällde kvalité och stil. Den första publikationen var grovt 
sammanställd. Samtidigt gav den inte det sofistikerade intryck som man haft som 
ambition tidigare. Det första numret av Playboy bestod dock av de komponenter som 
genom åren raffinerades och förstärktes i tidningen. (Watts, 2008, s. 70)  
 
I ett uttalande av Hefner 1954 berättade han vilken vision han hade för tidningens 
innehåll och till vilken konsument han talade; ”I wanted to create a breezy, class 
entertainment magazine for the city-bred guy”. (Watts, 2008, s. 75) Han trodde också 
att hans vision delades med andra. Med ett annat uttalande förklarade Hefner:  

The whole focus of the magazine was the notion of living unmarried in a city 
with your own apartment, with a nice car, with good food and drink, where 
you’d actually prepare something for a romantic dinner. It was all in the first 
issue. (Watts, 2008, s. 75) 

Playboys delvisa syfte var att fungera som en del i en strid mot konformitet och 
förtryck som förekom i 1950-talets USA. Detta beskrevs av Hefner: ”Before Playboy, 
the only moral, proper way for a middle-class person to live their life was to settle 
down, get married have babies and live happily ever after, whatever that meant”. 
(Watts, 2008, s. 75) Han tillade även: ”We dared to suggest that there are other ways 
to live your life”. (Watts, 2008, s. 75) Samtidigt som Playboy ämnade vara en 
motståndare till dåtidens förtryck i USA under 1950-talet, var tidningens syfte att 
samtidigt tillfredsställa den manliga läsaren som var besluten att både finna 
ekonomisk välgång samt njuta av sina materiella och emotionella tillgångar. (Watts, 
2008, s. 75f) Hefner uttryckte att Playboy förkroppsligade social fantasi likväl som 
verkligheten. (Watts, 2008, s. 77)  

Under den maskulina identitetens kris i slutet på 1990-talet seglade Playboy oberört 
genom krisen. Den provokativa och stygga men samtidigt sofistikerade kulturen som 
tidningens innehåll hade presenterade således en manlig kultur som the new lad kunde 
identifiera sig med. Så som the new lad beskrivits innan, är detta en man som kan 
njuta av heterosexistiskt och pornografiskt innehåll samtidigt som han är intelligent 
och njuter av ekonomiska och materiella resurser. Detta är en manlig profil som alltså 
presenterats i Playboy sedan tidningens start.  

Mannen som läser Playboy beskrivs som högre utbildad samt med högre inkomst än 
de som inte läser Playboy. (Watts, 2008, s. 76) Beskrivningen av den här mannen är 
återkommande en porträttering av mannen som en hedonist som gärna njuter av sina 
materiella resurser. Detta är sedermera en diskursbeskrivning som även passar in i den 
homosociala teorin. För att avsluta denna anknytning till den homosociala teorin kan 
man tydligt se en profilering av the new lad i en beskrivning av mannen som läser 
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Playboy.  Detta är ett utdrag från en reklamkampanj som Playboy utförde 1956 i 
USA. Utdraget lyder som följer:  

Is he simply a wastrel, a ne’er-do-well, a fashionable bum? Far from it: he 
can be a sharp-minded young business executive, a worker in the arts, a 
university professor, an architect or engineer. He can be many things, 
providing he possesses a certain point of view. He must see life not as a vale 
of tears, but as a happy time; he must take joy in his work, without regarding 
it as the end and all of living; he must be an alert man, an aware man, a man 
of taste, a man sensitive to pleasure, a man who – without acquiring the 
stigma of the voluptuary or the dilettante – can live life to the hilt. (Watts, 
2008, s. 77) 

Det görs här tydligt att kulturen i Playboy lyfter fram egenskaper hos mannen som går 
i linje med den homosociala diskursen där egenskaper som hedonism, intellekt samt 
makt och statusrelaterade resurser framhävs och styr värdesystemet i social ranking.  

3.3 Analysmetoder 

Denna studie ämnar använda just denna typ av diskursanalys för att peka ut det 
innehåll i Playboy som utgör en homosocial manlig kultur. För att analysera diskursen 
är det därför nödvändigt att peka ut de nodalpunkter, mästersignifikanter och myter 
som knyts samman som knuttecken och bildar ett diskursivt och kulturellt 
homosocialt mönster i Playboy. Om the new lad och manlighet utgör studiens 
nodalpunkt, är mästersignifikanten följaktligen begreppet ”man” medan myter är de 
sociala rum som beskrivs i tidningarnas innehåll. 

De diskurser som kombineras för att producera en text som läsaren sedan ska tolka 
har en särskild struktur som ligger till grund för både produktion av texten samt 
läsning av texten. Utifrån detta bör analysen bestå av tre nivåer. Man bör undersöka 
vilka diskurser och genrer som uttrycks samt textens språkliga uppbyggnad. 
Diskursanalysen bör också analysera om den diskursiva praktiken reproducerar eller 
omstrukturerar den existerande diskursordningen. Vid en analys av den diskursiva 
praktiken är det också av vikt att undersöka hur texten är producerad och hur den 
sedan konsumeras. (Jörgenssen, Phillips, 2011, s. 75) 

För att analysera texten finns det flera verktyg att använda sig av. Bland annat kan 
man analysera en text genom etos. Vad som är intressant i en sådan analys är hur 
identiteter konstrueras genom språk och kroppsliga drag. (Jörgenssen, Phillips, 2011, 
s.87) Etos lämpar sig därefter i denna studies medieanalys då studien har som syfte att 
undersöka hur manliga identiteter skapas med hjälp av läsning av men’s magazines. 
Andra textanalytiska verktyg som kommer utnyttjas i medieanalysen är metaforer och 
ordval. Detta är två verktyg som också anses vara användbara i en diskursiv 
textanalys. (Jörgenssen, Phillips, 2011, s. 87) 

En semiotisk undersökning utgår från specifika analysobjekt som valts ut för tolkning 
och analys. Studiens val av modell ställer diskursiv praktik mot social praktik. Bild 
och text är alltså grunden i den diskursiva praktiken samtidigt som den utgår från de 
produktions- och konsumtionsbaserade förutsättningar som förknippas med den 
specifika språkhandlingen. Playboys innehåll bör alltså tolkas utifrån vad som utgör 
den specifika bilden och texten, vad som påverkar produktionsprocessen och vad som 
sker i konsumtionsprocessen.  
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Angående sändar- och mottagarkontext så är det av vikt att beakta hur vetskapen om 
sändaren påverkar tolkningen av budskap och innehåll.  Exempel på sändare är 
distributörer, redaktörer, journalister och ägare. Att kunskap om sändaren påverkar 
tolkning och läsning av men’s magazines finns det ett tydligt exempel på när James 
Brown och Tim Southwell startade tidningen Loaded, som tidigare har beskrivits, som 
en av drivkrafterna till den nya manliga kulturen och the new lad. Det beskrivs att de 
själva i media presenterade livsstilen som de konstruerade i tidningen Loaded, och att 
detta ökade pålitligheten i tidningens innehåll. (Crewe, 2003, s. 134). 
Mottagarkontexten innebär hur en mottagare vilket i denna studies fall är läsaren av 
men’s magazines, tolkar tecken och kombinationer av dessa utifrån personlig eller 
social identitetsskapande kontext. 

3.4 Tillvägagångssätt  

Medieanalysen genomfördes med en utgångspunkt att samtliga nummer i tidsspannet 
bör representera samma manliga kultur för att ge medieanalysen korrekthet. Empirin 
från 1990 och fram till 2012 motiveras tidigare i studien med att the new lad med 
tillhörande manliga kultur ökade i stor omfattning i men’s magazines innehåll under 
1990-talets början. Medieanalysen skulle även analysera nummer som representerar 
hela perioden utan större glapp rörande tidningarnas årtal.  

För att få en överblick över samtliga nummer under studiens utvalda tid krävdes en 
bedömning. Bedömningen pekade på att innehållet genom tidningarnas (för sin tid) 
aktuella företeelser var relevanta och intressanta för en medieanalys utifrån denna 
studies syfte. Därefter var det viktigt att finna nummer som hade ett innehåll som 
starkt representerade både sin tid samt innehåll som eventuellt skulle bevisa en 
representerad manlig kultur i Playboy. Medieanalysen skulle samtidligt behandla 
empirin genom slumpmässiga exempel utan inbördes ordning för att påvisa att 
diskurserna och de kulturella mönstren är enhetliga för hela tidsperioden som 
analyseras. Efter att översikten gjorts valdes slumpmässigt olika nummer ut, med en 
jämn spridning över studiens valda tidsspann. Sedermera valdes nummer från 1992 
(nummer 8, 9 och 10), 1993 (nummer 3, 4 och 10), 1994 (nummer 8 och 10), 1995 
(nummer 10), 1996 (nummer 7 och 8), 1997 (nummer 3, 8 och 10), 1999 (nummer 2), 
2002 (nummer 8 och 9), 2003 (nummer 4 och 9), 2006 (nummer 8) samt 2012 
(nummer 1 och 3). 

De 22 nummer som analyserats har en större koncentrering på 1990-talet, men 
innehållets mönster gick även över i 2000-talet och det innehåll som analyseras i 
Playboy från den senare delen av tidsspannet visar att samma kultur representeras så 
som under 1990-talet. 

Själva medieanalysen av specifika nummer utgick från en semiotisk - och 
diskursteoretisk metod. De exempel i tidningarnas innehåll som togs upp för analys 
valdes ut med utgångspunkten att innehållsmässigt genomgående samt semiotiska 
framtonade företeelser i tidningens innehåll var prioriterat och ansett som viktigt i 
Playboys innehåll. I och med detta har medieanalysen en hel del exempel i form av 
olika bildreportage, artiklar och återkommande ämnesavsnitt som finns framträdande 
i tidningens nummer. Därefter analyserades dessa utifrån studiens utvalda metod för 
att se över möjligheten att innehållet i Playboy speglar en manlig kultur med det 
tillhörande the new lad-idealet. 
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Del 4. Medieanalys 
 
4.1 Elegans och tidlöshet – Mode i Playboy 
 
Mannen i men’s magazines presenteras som en upplyst och intelligent man, men han 
kan även falla tillbaka i tidigare manliga attityder. Crewe beskriver detta som följer: 
”New lads were ’not quite as boorish/tribal/drunken or loud as their prehistoric 
predecessors’ but had neither the will nor the nerve to embrace the new mans more 
stringent behavioural demands”. (Crewe, 2003, s. 3) The new lad beskrivs även som 
modemedveten, kulturell och sportintresserad. (Crewe, 2003, s. 3) Han dricker gärna 
och manlighet är tätt sammankopplat med oförutsägbarhet och spänning. Dessa 
egenskaper balanseras dock med en gentlemannamässig attityd. The new man, så som 
typen tidigare har beskrivits, ansågs som en hycklare som var orealistisk och oärlig 
vad gällde hans behov. Medan the new man sågs som en myt ansågs the new lad inom 
den nya manliga kulturen vara en realistisk man med sexuella behov samt ett socialt 
beteende som var realistiskt. (Jackson, Stevenson och Brooks, 2001, s. 35) Samtidigt 
söker män tillfredställelse av de flesta av sina behov från andra män. Dessa behov kan 
vara intellektuella, politiska, ekonomiska, makt eller statusrelaterade. (Lipman-
Blumen, 1976, s. 16) Dessutom är en vanligt förekommande tendens i men’s 
magazines att lyfta fram behov såsom konsumtion och njutbara materiella 
upplevelser. (Jackson, Stevenson och Brooks, 2001, s. 81) Den manliga kroppen 
symboliserar en konsumentkultur som både är disciplinerad och hedonistisk. Den 
homosociala kulturen gör alltså kroppen till ett verktyg till njutning, ungdom och 
hälsa. Kroppen blir alltså en nyckel till ett gott liv. (Jackson, Stevenson och Brooks, 
2001, s. 91) Detta avsnitt i medieanalysen kommer därmed undersöka hur det 
materiella njutandet presenteras samt hur (ekonomiska, makt och statusrelaterade) 
resurser som uppskattas i den homosociala kulturen framhävs i innehållet i Playboy. 
Ämnen inom livsstil som kommer beröras utifrån denna materiella hedonistiska 
aspekt är: mode, dryck, teknik och motor.  
 
En manlig kultur speglas inte enbart i mäns livsstil. En man presenterar även sin 
manlighet genom sitt yttre. Mode är något som återkommer genomgående i Playboys 
innehåll. Genom att ämnet har en självständig spalt i varje nummer signalerar Playboy 
vikten av att en man klär sig medvetet och med stil. För att ge en överskådlig inblick i 
hur Playboys innehåll presenterar det manliga modet är det gynnsamt att se över och 
analysera vad modekategorin tar upp genom åren.  
 
I Playboys augustinummer från 1992 kommer man tidigt i kontakt med hur Playboy 
anser att en man ska klä sig och se ut. Under kategorin ”Style” som är ett avsnitt som 
ingår i kapitlet ”Playboy After Hours” presenterar Playboy fem olika mindre artiklar 
om det manliga modet. (Playboy, augusti, 1992) Under titeln ”Hog Wild” uppmanar 
Playboy att män ska införskaffa en motorcykeljacka för att framhäva attityd. Man 
lyfter fram traditionella motorcykeltillverkare som Harley Davidson som tillverkare 
av dessa jackor. De nämner också olika typer av läderjackor för olika kroppstyper och 
attityder.  På samma sida får läsaren även ta del av artikeln ”Hair and Now”. Artikeln 
fokuserar på hur män ska se ut i håret. De uppmanar läsarna att klippa bort 
hästsvansen då en mer vårdad frisyr är mer inne för tillfället.   
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Längst ner på samma sida finner man titeln ”Style Meter” där Playboy har spaltat upp 
vad som är inne respektive ute vad gäller solglasögon. De tar upp hur bågarna, glasen 
samt utformningen ska se ut. De antyder att man ska ha tidlösa solglasögon av hög 
kvalité. Tidlösheten påvisar de genom att nämna att man helst ska ha solglasögon som 
Beatles-medlemmen John Lennon bar cirka tjugo år innan tidningen trycktes. Den 
tidigare nämnda beskrivningen av vilken skinnjacka man ska bära, samt vilka 
solglasögon som påvisar stil pekar på att tidningens innehåll förespråkar ett tidlöst 
mode. Detta visas även i modereportaget ”Runway Rundown – Sticking To Classics, 
Designers Have Created A Buyer’s Market” i Playboys augustinummer från 2002 (Se 
Bilaga 1) I reportaget presenterar Playboy ett mode som är tidlöst i form av klassiska 
plagg så som kostymer, slipsar, skjortor, ytterrockar samt komplementet hatt. Detta 
mode ska enligt Playboy tåla tidens tand samt framhäva manlig elegans. 
 
Att bära slips är något som förespråkas i Playboys innehåll. Bland annat finns det ett 
uppslag på två sidor med rubriken ”Let’s Tie One On” i augustinumret från 1992 
(Playboy, augusti, 1992). Denna typ av elegans och mode återkommer även flertalet 
gånger till exempel i Playboys marsnummer från 2012. I detta nummer lyfter Playboy 
fram ett retromode genom att under kapitlet ”Playboy After Hours” ha med ett inslag 
med titeln ”Classic Look Of The Month”. Inslaget går ut på att presentera golfaren 
Doug Sanders (född 1933) klädstil som tidlös, retro och klassisk och att det är kläder 
man skulle kunna bära än idag. (Playboy, mars, 2012) Samma nummer innehåller 
även ett femsidigt modereportage där de professionella snowboardåkarna Danny 
Davis, John Jackson och Mark Sollons poserar i kostymer i utomhusmiljö. 
Förespråkandet för en tidlös stil och ett gentlemannamässigt yttre förekommer 
genomgående från Playboys augustinummer från 1992 fram till marsnumret från 
2012. 
 
4.2 Den sofistikerade finsmakaren – Dryck i Playboy 
 
The new lad påvisar en maskulin kultur där gentlemannen balanserar sin manlighet 
och gärna förtär alkohol och spritsorter av olika slag. Alkohol och spritdrycker är 
onekligen ett ämne som återkommer med hög frekvens i Playboy, oavsett årtionde.  
 
I Playboy från 1992 finns ett återkommande kapitel som är betitlat ”Playboy 
Collection – Things You Can Live Without, But Who Wants To?”. (Playboy, augusti, 
1992) Detta är ett återkommande avsnitt som tipsar om avancerade teknikprodukter 
och andra lyxiga artiklar. Denna samling av föremål presenterar således 
materialistiska attribut som en man kan använda för att utleva sin manliga livsstil. En 
produkt som omnämns i detta nummer är en flaska skotsk tjugoettårig single malt-
whisky av det exklusiva märket The Glenlivet. Flaskan kommer i ett handtillverkat 
läderetui och varje flaska är numrerad och specialdesignad i Skottland. Prislappen på 
en sådan exklusiv flaska är 650 amerikanska dollar vilket tyder på två saker. För det 
första signalerar detta till läsaren att en man, så som klichén säger, dricker whisky och 
för det andra att whiskyn dricks i en exklusiv miljö. 

I augustinumret från 2002 under ”Playboy After Hours”-kapitlet finns en kortare 
artikel med titeln ”Drink Of The Month”. I artikeln tipsar Playboy om ett portugisiskt 
exklusivt fyrtioårigt dessertvin. (Playboy, augusti, 2002) Artikeln riktar sig till den 
sofistikerade mannen som gärna tar ett glas portvin efter maten vilket signalerar 
vilken typ av konsument som Playboy vänder sig till. I samma nummer finner man 
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även ett reportage som heter ”Catching a Buzz – Want To Jump-Start The Cocktail 
Hour? Sip One Of These”. I reportaget presenterar Playboy det senaste inom 
drinkvärlden; att blanda spritsorter med hög alkoholhalt med energidrycker. De 
skriver att denna typ av cocktail är det senaste inom trendiga nattklubbar och barer. 
Avslutande för reportaget är att Playboy tipsar om 17 olika drinkar med tillhörande 
recept som innehåller dessa två huvudingredienser.  

I Playboys februarinummer från 1999 har de inkluderat en artikel med titeln ”Cold 
Gold”. Artikeln är en guide som Playboy har sammanställt om de 20 bästa 
vodkasorterna. (Playboy, februari, 1999) Vodka, som inte i alla kretsar associeras med 
finsmak och elegans, presenteras här som en dryck som borde uppskattas på samma 
sätt som en åldrad whiskey eller en fin cognac. I artikeln har de också en bild på en 
blond kvinna med exklusiv framtoning som poserar i pälsmössa och pälskappa 
drickandes ett glas vodka. Playboy påstår att vodka är en underskattad dryck som ska 
förknippas med en lyxig miljö. Artikeln redogör för hur man ska lära sig att uppskatta 
vodka genom att beskriva hur en bra vodka ska lukta och smaka samt att prova vodka 
producerat i andra länder än Ryssland. Artikeln avslutas med tips på drinkrecept som 
har vodka som huvudingrediens.  
 
I januarinumret av Playboy från 2012 finner man en fyrasidig artikel med titeln ”The 
20 Greatest Cocktails Of All Time”. Ingressen till artikeln lyder; ”They don’t make 
’em like they used to. But you can – right now. It’s time to 86 the potato-chip vodka 
and energy drinks. Along with the diet beer, bombs and shooters of all stripes. Return 
with us to the thrilling cocktail days of yesteryear”. (Playboy, januari, 2012) Ingressen 
signalerar att det är slut på förtäringen av de primitiva drinkarna och att man ska 
införa de klassiska drinkarna igen. Återigen påvisar Playboy en vilja att mannen ska 
framstå som elegant och använda sig av tidlösa attribut för att upprätthålla denna 
tidlösa manlighet i begreppets rätta bemärkelse. Artikeln består av bilder på drinkarna 
och tillhörande bakgrundshistoria som berättar drinkarnas respektive uppkomst. Vid 
sidan av drinkarna poserar också lättklädda och gladlynta kvinnor. 
 
Genomgående innehåller samtliga Playboy en stor del av alkoholrelaterad reklam. 
Detta kommer dock beröras djupare i kapitlet om reklam i Playboy.  
 
4.3 Saker man kan leva utan, men vem skulle vilja det? – Motor och 
teknik i Playboy 
 
Playboy är ett tydligt exempel på ett innehåll som visar att män kan undvika 
traditionella giftermål för andra anledningar än homosexualitet. (Jackson, Stevenson 
och Brooks, 2001, s. 80) Vad som är vanligt i men’s magazines innehåll är att 
framhäva dygden och de spännande farorna i ett singelliv. Innehållet diskuterar och 
lyfter ofta fram fällor, ansvar och begränsningar som ett resultat av giftermål på ett 
negativt sätt. (Jackson, Stevenson och Brooks, 2001, s. 81) Exempel på innehåll som 
går i linje med denna beskrivna diskurs är ämnesinnehåll såsom fordon, resor och 
äventyr. Dessa teman symboliserar fart, spänning och oförutsägbarhet vilket alltså är 
manliga egenskaper som värderas högt i en homosocial kultur. En stor del inom 
ämnet livsstil täcks av artiklar och reportage om bilar, motorcyklar och 
teknikprodukter. Eftersom det är en så hög frekvens av dessa ämnen är det viktigt att 
ta hänsyn till dessa ämnen när man studerar den manliga homosociala materiella 
hedonismen som porträtteras i Playboy.  
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Innehållet i Playboys augustinummer från 1992 fokuserar noterbart mycket på ny 
teknik samt nya bilar och motorcyklar. I en artikel som heter ”Playboy’s Automotive 
Report – The Best Made-In-America Cars; Classy Off-Roaders; Our Predictions For 
Japan And Wheels To Watch” redogör Playboy för läsaren vilken typ av bil man bör 
införskaffa. (Playboy, augusti, 1992) I detta fall uppmanas läsaren att köpa en bil från 
USA. De tipsar också om bilar man bör ha i åtanke när man ska köpa ny bil. Med ett 
mittuppslag och mindre annonsliknande bilder visar de också hur bilarna ser ut samt 
hur mycket de kostar. Innehållet fokuserar på att den bil man kör ska vara av hög 
kvalité men samtidigt att den ska förmedla klass. Även inom detta ämne fokuserar 
Playboy på stil och elegans.  

I ”Playboy Collection”-delen av tidningen ligger fokus på de allra senaste tekniska 
lyxprodukterna. I detta kapitel listar Playboy de produkter de anser att man kan leva 
utan. De ställer dock motfrågan; ”men vem skulle vilja det?”. I augustinumret från 
1992 listar de lyxprodukter som; vattenskoter, tre tums bärbar TV för bilen och ett 
exklusivt armbandsur. (Playboy, augusti, 1992) ”Playboy Collection” har ett innehåll 
av varor och märken som genomgående är exklusiva och av hög kvalité. Varorna är 
således dyra. Ytterligare lyxprodukter som omnämns i augustinumret från 1992 är en 
nylanserad bärbar dator som är målgruppsanpassad för den jäktande affärsmannen. 
Den bärbara datorn kostar 4599 amerikanska dollar vilket idag motsvarar cirka 50 300 
svenska kronor. Att betala en sådan summa för en bärbar dator är inte en rimlig 
summa för gemene man. Återigen påvisar Playboy ett mönster som berättar vilken 
konsument tidningen vänder sig till.  

I marsnumret 1994 införde Playboy en ny sektion i tidningen. Betitlad ”Wired” 
handlar sektionen om ny teknik, teknologiska framsteg samt de återkommande 
artiklarna ”Game Of The Month”, som handlar om nya datorspel samt ”Wild Thing” 
som redogör för ny teknik i form av bland annat datorer och mobiltelefoner. (Playboy, 
mars, 1994) I aprilnumret 2003 togs sektionen ”Wired” bort. (Playboy, april, 2003) 
Istället för bara en sida tillägnad ny teknik blev ämnet mer insprängt i hela tidningen.  

I septembernumret av Playboy från 1992 infördes en sektion med titeln ”Mantrack – 
A Guy’s Guide To Changing Times”. (Playboy, september, 1992) Denna sektion av 
tidningen anammade delvis teknikdelen ”Wired” efter att den togs bort år 2003. 
Samtligt innehåll som rör teknik påvisar sammanfattningsvis vad läsaren råds köpa. 
Tekniken görs till en stor del av mannens liv vilket antyds i sektionens titel. 
Fortfarande i 2012 får läsaren tips om vilken ny teknik som är värd att köpa och vilka 
bilar som är mest attraktiva. I ”Mantrack”-sektionen i januarinumret av Playboy från 
2012 tipsar de bland annat om den nya sportbilen Masarati MC Stradale, dyra 
hörselsnäckor samt specialdesignade manschettknappar. I den mer djupgående 
artikeln som heter ”Cars Of The Year 2012” i samma nummer listar Playboy årets 
bästa bilar. De bilar de listar befinner sig i olika prisklasser där den billigaste bilen 
kostar motsvarande cirka 110 600 svenska kronor och den dyraste bilen kostar cirka 
2.7 miljoner svenska kronor. (Playboy, januari, 2012) Fokus på materialistisk lyx så 
som tekniska produkter, kläder och klockor samt nya sportfordon ligger i 
dominerande framkant. Genomgående genom samtliga tidningar som ingår i studien 
återfinns mycket reklam och annonser gällande motorfordon samt teknik. 

Egenskaper som lyfts fram i artiklar och reportage om bilar och motorcyklar är 
genomgående fart och fordonets prestanda. Detta visas det exempel på i artikeln ”A 
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Fistful Of Fast” i Playboys augustinummer från 2002. (Playboy, augusti, 2002) Som 
titeln antyder handlar artikeln om fart och i texten listas nya motorcykelmodeller. 
Artikeln beskriver köpet av en motorcykel som att mannen och motorn blir en och att 
fart är en dödssynd. Att mannen kopplas samman så starkt med en motorcykel kan 
tolkas som att mannen vid köp av motorcykel själv blir kraftfull, snabb och explosiv 
vilket är egenskaper som uppskattas hos the new lad i en manlig homosocial miljö.  

 
4.4 Din kropp är ditt tempel och sport är också viktigt – Sport, hälsa 
och sexliv i Playboy 

The new lad beskrivs som sportintresserad, (Crewe, 2003, s. 3) vilket gör det 
väsentligt att undersöka hur den manliga kulturen presenteras genom Playboys 
sportinnehåll. Enligt Lipman-Blumen finns ett behov av homosocial gemenskap hos 
männen även när de befinner sig i ett (heterosexuellt) förhållande. Män har en tendens 
att söka sig till olika slutna grupper för män. Dessutom är sport en vanligt 
förekommande typ av kommunikation i manliga homosociala kulturer. Detta påvisar 
att den manliga gemenskapen i Playboy uttrycks med hjälp av sportinnehållet.   
 
Innehåll där reportagen handlar om lagsporter och andra supporterbaserade sporter 
förekommer med stor frekvens i Playboy. Det främsta exemplet på sådana reportage 
är det så kallade temat ”Playboy Pigskin Review”. Från 1990 och fram till och med 
2010 finner man ett reportage i varje oktobernummer av Playboy som behandlar 
college-football där de främsta lagen i USA rankas och diskuteras inför säsongen. 
Avsnittet innefattar även årets All-America Team, där de främsta spelarna i ligan 
plockas ut till ett allstar-team. I och med att ”Playboy Pigskin Review” är ett 
återkommande moment i varje oktobernummer fram till och med 2010 ses sporten 
och lagandan kring denna som ett viktigt ämne i Playboy. Därmed görs sporten även 
till ett prioriterat tema i den homosociala manliga kulturen som presenteras i Playboys 
innehåll.  
 
Ett annat exempel på hur sporten görs till en viktig kanal för kommunikation i 
Playboy och dess manliga homosociala kultur är de större intervjuer och reportage 
med framgångsrika sportsutövare. Exempel på kända idrottare som medverkar i 
intervjuer, biografier samt reportage är bland annat; American Football-stjärnan Troy 
Aikman (Playboy, oktober, 1993), basketbollspelaren Shaquille O’Neal (Playboy, 
augusti, 1996) och boxningslegenden Joe Fraizer (Playboy, mars, 2012).  
 
Det finns innehåll i Playboy som signalerar att mannen inte enbart ska titta på sport. 
Han ska även träna och se till att ha god hälsa. Detta visas bland annat i ett 
modereportage från 1996 där läsaren i ett bildkollage får ta del av aktuella 
träningskläder. (Playboy, augusti, 1996)  

Det finns tre diskurser och sociala tendenser som kopplar samman kropp och 
samhälle. Den första är att skydda kroppen mot förfall. Detta är ett sätt att projicera 
den oro som finns vad gäller till exempel en nedgång i prestation på jobbet. Kroppen 
blir därför något som det bör investeras tid i samt jobba på. Processen av fysisk 
förändring ger en form av maskulin säkerhet. Den andra diskursen ligger i vikten av 
snabbhet och prestation som presenteras i tidningarna. Detta projiceras således från 
yrkesprestation och sexuell prestation. Den tredje och sista diskursen är även att göra 
träning till ett sätt att undvika sjukdomar och död. (Jackson, Stevenson och Brooks, 
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2001, s. 94-100). Tidningarna förser män med en dubbelbottnad zon av 
kommunikation. De utgör ett offentligt sätt för män att utleva fantasier om kroppen, 
arbete, kvinnor och sexualitet. (Jackson, Stevenson och Brooks, 2001, s. 152). 
 
För att börja i rimlig ordning med att undersöka diskurserna där man förespråkar 
träning för en god och hållbar hälsa är det gynnsamt med en översikt över detta 
innehåll i Playboy. Denna typ av innehåll finns insprängt i tidningarna överlag. Dock 
framträder ämnet mest i den tilldelade kategorin som finns genomgående i Playboy 
genom hela 1990-talet. Detta avsnitt i tidningen kallas ”Fitness” (Playboy, augusti, 
1994), men i vissa tidningar framkommer det även under namnet ”Health and Fitness” 
(Playboy, augusti, 1997). Denna sektion i tidningen berör allt som har med träning 
och hälsa att göra. Innehållet behandlar ämnen som; fördelar med stretching (Playboy, 
augusti, 1994), vikten av sömn (Playboy, oktober, 1994), varierad träning (Playboy, 
oktober, 1995), erektionsproblem (Playboy, augusti, 1997) samt HIV-test som kan 
göras hemifrån (Playboy, oktober, 1997).  Dessa ämnen är sådana som logiskt faller 
in under de tre diskurserna som har beskrivits när det gäller sport och hälsa i en 
homosocial kultur. Stretching, sömn och varierad träning är ämnen inom hälsa som 
karaktäriserar ett långsiktigt skydd mot kroppens förfall. Erektionsproblemen är något 
som berör diskurs två där snabbhet och prestation i sport och hälsosammanhang 
representerar övrig prestation i livet. Den sexuella prestationen vad gäller 
erektionsproblem är något som främst och övergripande uttrycks i reklam där olika 
preparat för sådana problem uppmärksammas. Detta återkommer senare i 
medieanalysen av tidningens reklaminnehåll. Det sista exemplet från ”Fitness” samt 
”Health and Fitness” är HIV-test som kan göras hemifrån. Detta trycker på den sista 
diskursen, det vill säga diskurs tre, som utgår från att man genom träning och hälsa 
undviker död och sjukdomar. Att sjukdomen HIV nämns under denna kategori 
påvisar att diskursen kopplar samman dessa två ämnen, vilket visas i innehållet. 

Reportaget ”Superhuman” i Playboys marsnummer från 2012 är ett bra exempel på 
porträtteringen av the new lad som en äventyrlig och fartfylld man. (Playboy, mars, 
2012) I texten lyfts risken för dödsfall fram i en kombination med de bilder som 
presenteras på imponerande landskap och män som utsätter sig själva för farliga 
situationer i samband med olika extremsporter. På samma sätt som extremsportarna 
presenteras som oförutsägbara män som sätter sina liv på spel, på samma sätt lyfts 
männen i artikeln ”Holy Shit!” fram som surfingpionjärer som trotsar farorna. 
Artikeln består av ett stort bilduppslag på en gigantisk våg. Texten belyser farorna 
med vågorna och i intervjun beskrivs det hur surfarna trotsar farorna. Vad som 
presenteras här är alltså en äventyrlig new lad som till vardags trotsar faror som en del 
av sin livsstil.  

4.5 Det är klart att det ska vara naket – Kvinnor i Playboy	  	  
 
De resurser som det traditionellt fokuseras på när det gäller kvinnor i förhållanden är 
deras unika förmåga att få barn. Till slut slår denna resurs ut alla andra eventuella 
resurser som kan öka kvinnans status så som utbildning och karriär. Kvinnans roll 
som mamma till barnet tenderar alltså att ta bort henne som en seriös konkurrent i en 
homosocial yrkesvärld. (Lipman-Blumen, 1976, s. 20) Trots att kvinnan mycket väl 
kan vara en kompetent konkurrent finns alltså den traditionella synen på kvinnan och 
hennes resurser undermedvetet kvar. Kvinnor, vars resurser är begränsade till 
sexualitet, skönhet, charm och service i den homosociala sfären måste prioritera dessa 
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resurser för att distrahera män från deras lockelse till den manliga homosociala 
världen. Kvinnorna framhäver således vad de tror män helst vill ha från dem, det vill 
säga sex, moderskap och service för att få vara en del av den manliga atmosfären. 
(Lipman-Blumen, 1976, s. 31) 
 
Enligt Kiesling inkluderar manligt idealbaserade diskurser fyra områden; 
könsskillnader, manlig solidaritet, heterosexism och dominans. I grupper där män 
utesluter kvinnor utgörs en homosocial struktur där män kan känna sig trygga i att 
socialisera med andra män utan att vara rädda för homosexuella anspelningar. 
(Kiesling, 2005, s. 6) Lipman-Bluman beskriver också dessa miljöer som en plats för 
män att uttrycka sin homosociala gemenskap. Grupperna skapar en frizon och för att 
skapa en maskulin identitet i linje med de strukturella homosociala mönster i 
diskurser som rör en maskulin kultur så bör man inte skapa kärlek, beroende eller 
begär bland andra män. Det som skapar en maskulin identitet i en homosocial miljö är 
solidariteten mellan männen. Den heterosexistiska diskursen blir i och med detta 
avgörande för en fungerande homosocial miljö. I studiens sammanhang uttrycks 
heterosexismen i Playboys homosociala värld i det ämnesinnehåll som i studien 
benämner; kvinnor och sex. Med denna bakgrund är det därmed väsentligt att 
undersöka innehåll inom detta område i Playboy.  
 
Sedan 1990 har det förekommit totalt fem män, dock tillsammans med kvinnor, på 
framsidan av Playboy. Det är därmed kvinnorna som har den centrala rollen på 
tidningens framsidor.  Playboy använder sig av lättklädda kvinnor på framsidan för att 
avslöja vad man som konsument ska förvänta sig om man köper tidningen. De pryder 
också framsidan av tidningen med kortare meningar som berättar vad tidningen 
kommer innehålla.  Ofta antyder även bilden på kvinnan ett tema som återkommer 
senare i tidningen. Enligt semiotisk teori är bilden ett språk som baseras på olika 
tecken och bildspråkliga koder. Däribland finns det något som kallas ikonografisk 
kod. Detta innebär en kombination av tecken som uttrycker ett tema. Denna 
ikonografi är vanligt förekommande i media idag och den berör bilder som följer 
vissa mönster eller bildar igenkännbara teman. (Hansson, Karlsson, Nordström, 2006, 
s. 55) Ett exempel på en sådan ikonografisk kod är Playboys framsida från mars 2012. 
Bilden är ett fotografi på en lättklädd kvinna i kläder som är typiska för en 
amerikansk såkallad ”Ring Girl” inom kampsport. (Se Bilaga 2) Medan fotografiet 
utgör ett klart tema förstärks även den ikonografiska koden med ett yttre kontextuellt 
tecken som lyder; ”The UFC’s Brittney Palmer”. Samma användning av ikonografisk 
kod förekommer ofta på Playboys framsidor. Ett ytterligare exempel är framsidan på 
Playboys augustinummer från 1992 där modellen Margie Murphy poserar med en 
exklusiv och sofistikerad framtoning i en svart cocktailklänning med glittrande 
accessoarer. (Se Bilaga 3) Hon håller i en gaffel med spaghetti på och står bakom 
rykande kastruller. I utmärkande orange färg på en annars svart bakgrund presenteras 
texten; ”Salute To The All-American Housewife”. För att kronologiskt mötas på 
mitten finns även ett exempel från Playboys septembernummer från 2003. En kvinna 
med kaffefärgat hår mot en brun bakgrund poserar enbart i ett karaktäristiskt 
Starbucks-förkläde medan hon höjer en kaffemugg från Starbucks till munnen. (Se 
Bilaga 4) Bredvid kvinnan finns en tillhörande text som lyder; ”Foam Home! It’s The 
Women Of Starbucks. Warning: Contents REALLY Hot!”. Texten innefattar en 
ordlek med ordet hot där metaforen utgörs i en likhetsrelation där kaffet är hett 
samtidigt som Playboy beskriver bildreportagets tjejer som heta.  
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Som tidigare nämnt lyfter Lipman-Blumen fram särskiljda egenskaper som kvinnan 
uppskattas för i en homosocial miljö. Dessa egenskaper beskrivs som; sexualitet, 
skönhet, charm och service. (Lipman-Blumen, 1976, s. 17) Den homosociala miljön i 
Playboys fall utmärker också dessa egenskaper hos kvinnan. De två senaste exemplen 
på kvinnor som prytt Playboys framsidor genom åren, det vill säga lyxfrun och 
Starbucks-baristan, är tydliga exempel på denna typ av framställning av kvinnans 
egenskaper och hennes resurser i en homosocial miljö. Medan sexualitet, skönhet och 
charm tydligt framhävs med hjälp av utmanande kläder, poserande och flörtiga 
blickar finns det även inslag av service. Detta ligger i kvinnornas utstyrslar och 
rekvisita som utstrålar betjäning inom matlagning och dryck.  
 
Som tidigare beskrivet tas inte kvinnor som en seriös konkurrent i en homosocial 
yrkesvärld. (Lipman-Blumen, 1976, s. 17) Playboy uppvisar en mansdominerad värld 
upprepade gånger med hög frekvens under hela den period som denna studie 
behandlar. Ett exempel på detta är Playboys augustinummer från 2002 där en del av 
innehållet är ett bildreportage vid namn ”Women Of Enron”. (Playboy, augusti, 2002) 
I reportagets första uppslag dras ögonen genast till fem affärsklädda kvinnor. Nästa 
semiotiska tecken man ser är ”There’s no accounting for beauty”. Eftersom bild och 
text är grundläggande i den diskursiva och semiotiska praktiken (Hansson, Karlsson 
och Nordström, 2006, s. 38) är det av intresse att undersöka hur bild och text 
samspelar i detta fall. Eftersom den kulturella kontexten är en homosocial miljö i 
detta sammanhang bör man även se över eventuella homosociala diskurser som 
uppstår i samspelet. På bilden är kvinnorna fullt påklädda, men det är den 
homosociala kontexten som uttrycks i den kompletterande texten där en homosocialt 
högt värderad egenskap hos kvinnan uppmärksammas. Ordvalet ”beauty” lyfter 
genast fram kvinnornas skönhet, vilket enligt Lipman-Blumen är en högt värderad 
kvinnlig egenskap i en homosocial kultur. Samtidigt som ordvalet ”accounting” i 
texten lyfter fram en yrkesrelaterad miljö reduceras seriositeten hos yrkeskvinnorna 
när man lägger fokus på deras skönhet. Därefter följer åtta sidor med sammanlagt 15 
bilder på dessa kvinnor avklädda i sexuella och utmanande poser i en affärsmiljö. 
Detta reportage fyller sammanfattningsvis flera funktioner vad gäller den homosociala 
kulturen. När en man läser detta reportage blir han en del av den homosociala värld 
där resurser hos kvinnan belyses som sexualitet, skönhet, charm och service.  
Samtidigt tar mannen även del av två homosociala diskurser vilka är könsskillnader 
och heterosexism. De sexuella bilderna på kvinnorna gör mannen trygg i den 
homosociala miljön. Detta stämmer överrens med Kieslings kartläggande av 
homosociala diskurser där uppmärksammande av könsskillnader och heterosexism är 
en viktig drivkraft i en homosocial gemenskap.  
 
För att återgå till presentationen av lyxfrun i Playboys augustinummer från 1992 
återkopplas temat på framsidan senare i tidningens innehåll. Denna återkoppling 
utgörs av ett bildreportage med liknande utformning som de yrkeskvinnor som 
beskrivits innan. I detta bildreportage med tillhörande texter kan man identifiera ett 
framhävande av samtliga kvinnliga egenskaper som utifrån Lipman-Blumen aktas 
högt i en homosocial kultur. Förutom charm, skönhet och sexualitet vilket främst 
presenteras genom bilderna framhäver texten moderskap och service. Reportaget går 
ut på att kvinnan ska behålla sin sexualitet och skönhet samtidigt som hon ska 
balansera detta med skötsel av hem samt moderskap. (Se Bilaga 5)  
 
För en fördjupning i praktiken av en heterosexistisk diskurs i Playboy är det intressant 
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att undersöka den återkommande del av innehållet som består av ett större utvik av 
den så kallade ”Playmate of The Month”. Till att börja med bör det understrykas att 
en homosocial värld präglas av heterosexism för att mannen ska känna sig trygg att 
umgås och röra sig i den homosociala miljön. (Kiesling, 2005, s. 3) Detta månatliga 
inslag i Playboy utmärks av ett heterosexuellt innehåll där kvinnan viker ut sig i ett 
bildkollage samt ett större mittuppslag. Reportaget har alltid en tillhörande text som är 
skriven i intervjuform där läsaren får komma kvinnan närmare då ämnen som hennes 
sexuella preferenser samt romantiska privatliv tas upp. I varje reportage finns det även 
ett frågeformulär kallat ”Playmate Data Sheet”. (Se Bilaga 6) De första frågorna som 
kvinnan får besvara är; namn, bystmått, midjemått, höftmått, längd vikt, födelseår 
samt födelseplats. Detta är frågor som alltid finns med i detta formulär. För att 
återanknyta så sker gruppbildning när individer identifieras med varandra och skiljer 
sig från ”den andre”. Som tidigare klargjort är den homosociala sfären en sådan 
gruppbildning med den tillhörande diskurs där kvinnan görs till ”den andre”. 
Eftersom könsskillnader är en diskurs som finns konstant i en homosocial kultur så är 
denna praktik även ett sätt för männen i den homosociala världen att skapa en 
kroppsfixering hos kvinnan. Frågorna om bystmått, midjemått, höftmått och längd 
påvisar sedermera denna kroppsfixering. Den heterosexistiska samt 
könsskillnadsbaserade diskursen förstärks även med de tillhörande sexuellt 
anspelande bilderna på kvinnan som finns med i reportaget.  

Enligt Jackson, Stevenson och Brooks har mannen sociala tendenser som kopplar 
samman kropp och samhälle. Detta visar sig bland annat i tidningarnas innehåll där 
man understryker vikten av snabbhet och prestation. Detta projiceras till bland annat 
fokus på ämnet sexuell prestation hos män. (Jackson, Stevenson och Brooks, 2001, s. 
100) De månadsåterkommande reportagen med den så kallade ”Playmate of The 
Month” är en tydlig indikation på att framgång hos kvinnor, ekonomisk framgång 
samt sexuell prestation är en viktig del i en manlig kultur. Detta visar sig genom att 
kvinnorna i intervjuerna uttrycker vad de söker hos den perfekta mannen både fysiskt 
och på ett själsligt plan. Ett exempel är ett sådant reportage från augusti 1992 där 
modellen Ashley Allen berättar om hennes romantiska liv och att hon vill ha en man 
som kan få henne att skratta och som gillar att gå ut och dansa. Hon letar inte efter 
något seriöst förhållande. Hon vill dock så småningom gifta sig med en rolig, 
framgångsrik och kärleksfull man och ha en son tillsammans med som hon kan 
skämma bort ordentligt. Hon säger att hon vill ha en så kärleksfull man som hennes 
pappa en gång var. (Playboy, augusti, 1992) Återigen cementerar intervjun viktiga 
egenskaper och resurser hos kvinnan i en manlig homosocial kultur såsom 
moderskap. Dock påvisar det även vad kvinnor vill ha utav männen. Bland annat 
uttrycks detta också i frågeformuläret ”Playmate Data Sheet” där kvinnorna ställs 
frågorna om vilka egenskaper hos män som de finner attraktiva respektive oattraktiva. 
I reportaget bakas det alltså in en guide om hur mannen bör vara för att få kvinnor. 
Vanliga egenskaper hos män som ofta eftersöks är; intellekt, ett välskött yttre samt 
vara atletisk och ärlig. (Se Bilagor 7, 8, 9) Detta är en beskrivning som väl passar in 
på the new lad och den manliga kultur som följer denna typ av man. The new lad 
beskrivs nämligen som modemedveten, kulturell och sportintresserad. Han 
presenterar samtidigt en manlig ärlighet samtidigt som är en upplyst och intellektuell 
sådan. (Crewe, 2003, s. 3)  

Kvinnorna i Playboy eftersöker the new lad-mannen även 2012. Detta visas när 
bartendern Cara Costillo poserar naken samtidigt som hon ger tips om hur män fångar 
hennes uppmärksamhet när hon jobbar i baren. (Playboy, mars, 2012) Man ska 
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undvika rosa omanliga drinkar och banala raggningsrepliker samtidigt som man visar 
tydligt att man är förmögen.  

Att kvinnan görs till ”den andre” är en tendens som är återkommande i Playboy. I ett 
reportage i Playboys augustinummer från 1992 görs kvinnan tydligt till ”den andre” i 
en intervjubaserad artikel som heter ”Girl Talk”. (Playboy, augusti, 1992) Begrepp 
som ”systerskap” uppstår tidigt i textens inledning och kvinnornas samtalsämnen 
mystifieras. Denna artikel ska fungera som en inblick i kvinnans värld och vad de 
pratar om med väninnorna. Genom att ha med denna artikel i innehållet så förstärks 
bilden av att männen i den homosociala världsbilden utgår från att män inte delar 
samma värld som kvinnorna. Kvinnorna görs till ”den andre” vilket gör att den 
homosociala gemenskapen förstärks. Kontentan i texten är dessutom att kvinnor 
nästan enbart diskuterar sexuella relationer med väninnorna vilket framhäver 
kvinnans tilldelade egenskaper såsom sexualitet i den homosociala världen.  
 
För att uttrycka en diskurs kan individer inom gruppen använda sig av ordval som 
utifrån kontext får en dubbel innerbörd. En diskurs innehåller värderingar och tolkar 
världen utifrån en bestämd kontext och synvinkel. (Hansson, Karlsson och 
Nordström, 2006, s.18) Vilka koder som kan vara av intresse kan därmed också vara 
ordval och hur de påverkar innehållet och det budskap som sänds ut till konsumenten, 
i detta fall läsaren av Playboy. För att ta några exempel finns det till att börja med ett 
flertal ordval i reportaget ”Red-Hot Rio” på grund av att den homosociala diskursen 
färgar innehållet utifrån en manlig homosocial kultur.  Bildreportaget täcks av bilder 
på halvnakna och nakna kvinnor i en brasiliansk karnevalmiljö. (Playboy, mars, 2012) 
Texten i reportaget skrivs i du-form där läsaren sätts in i en situation där han packar 
ihop portföljen på kontoret en fredagseftermiddag. Därefter tar han en spontanresa till 
Rio de Janeiro för att besöka den pågående karnevalen och vila ögonen på vackra 
kvinnor. De ordval som påvisar den heterosexistiska diskursen är; ”orgasmic”, 
”sensuality”, ”hedonism” och ”climax”. (Playboy, mars, 2012) I den homosociala 
manliga kontexten får orden en dubbelbottnad betydelse där de förstärker den 
heterosexistiska och njutningsfokuserade diskursen som färgar textens innehåll.   
 
För att undersöka innehållet om och med kvinnor i Playboy har medieanalysen haft de 
resurser och egenskaper som tilldelas kvinnan i en homosocial miljö som 
utgångspunkt. Framställningen av både kvinnor och de män kvinnorna eftersöker 
stämmer överrens med den manliga homosociala diskursen och kulturen. Detta har 
visat sig utifrån medieanalysen ovan.  
 
4.6 Din identitet serverad på en silverbricka – Reklam i Playboy 
 
Reklam ses i vissa fall som ett ”nödvändigt ont” i men’s magazines. Man menar att 
tidningarna säljer sina själar till annonsörerna. Dock finns det tidningar som har 
utnyttjat detta för att skapa en idé av ett så kallat ”magazine-as-a-showcase-for-
products”. (Jackson, Stevenson och Brooks, 2001, s. 63) Denna studie ämnar därmed 
undersöka reklamen i tidningarna för att se om reklamernas innehåll representerar den 
manliga kulturerna på samma sätt som Playboys innehåll, eller om annonserna enbart 
finns där som ett så kallat nödvändigt ont.  

För att undersöka reklamen i en medieanalys bör man närma sig detta utifrån en 
semiotisk teori för att sedan undersöka eventuella diskurser i form av materiella 



	   24	  

företeelser som kan förekomma i annonserna. Den bildspråkliga retoriken utgår från 
att man fångar mottagarens intresse genom att skapa bra konnotationer kring 
produkten eller idén. Detta gör den bildspråkliga retoriken till en populär metod i 
skapandet av reklam. (Hansson, Karlsson och Nordström, 2006, s. 58)  

Reklamen säljer inte enbart produkter. Den säljer även identiteter. Detta beror på att 
reklamen ämnar påverka mottagarens syn på sig själv och tillvaron. (Hansson, 
Karlsson och Nordström, 2006, s. 95) I och med detta är det av vikt att beakta 
mottagarens konsumtionsvanor och kulturella kontext. Kontexten inbegriper faktorer 
såsom inställning till mode, sport och underhållning. Annonsen ska signalera att man 
är införstådd med hur mottagaren vill ha det. (Hansson, Karlsson och Nordström, 
2006, s. 95) När människor ska övertalas om att köpa en viss produkt samt påverkas 
känslomässigt är bilder en effektiv väg att gå i annonser. (Hansson, Karlsson och 
Nordström, 2006, s. 95) För att nå förväntande konnotationer väljer 
reklamtillverkarna ofta mellan två figurer vilka är närhet och metaforen. Den 
sistnämnda utgår från likhet där man skapar en teckenkombination i bildspråket som 
upplevs som positivt av mottagaren. De två tecknen får tillslut samma egenskaper. 
(Hansson, Karlsson och Nordström, 2006, s. 58f) En annons i Playboy som lyckas 
med detta är reklamen för B and B som är en likör. Hela annonsen täcks av en svartvit 
bild på en välklädd man och en kvinna som lekfullt flörtar med varandra i en exklusiv 
hotellmiljö. Kvinnan håller i en skylt till hotellrums dörrhandtag med texten ”do not 
disturb”. (Se Bilaga 10) Mannen håller i sin tur i hennes handled samtidigt som han 
håller i en flaska och ett glas med B and B-likör. Det enda med färg i annonsen är 
likörflaskan samt reklamtexten. Annonsen har inte särskilt mycket text för att 
komplettera bildens budskap. Detta påvisar att reklamens bildspråk utgår från att 
skapa en teckenkombination där produkten upplevs i en positiv miljö. I detta fall 
konsumeras B and B i en exklusiv och lyxig miljö samtidigt som mannen och kvinnan 
utstrålar förmögenhet och en romantisk relation. Om man ser till hur reklamen 
formats av den kontext den skapats för, det vill säga den manliga läsaren av Playboy, 
har annonsen ramat in en manlig homosocial kultur där mannen har stora materiella 
resurser i form av lyx. Reklamen utstrålar även en heterosexistisk atmosfär med det 
flörtande paret.  

Att annonsera sprit- och alkoholprodukter i Playboy är något som förekommer 
genomgående från 1990 och fram till 2012. Utformningen ter sig på samma sätt som 
exemplet ovan, där drycken presenteras i samband med två människor i en exklusiv 
miljö. Romsorten Captain Morgan visar bland annat detta i sin reklam där en ung man 
omsvärmas av kvinnor i samband med förtäring av spritdrycken. (Playboy, augusti, 
2002) Popularitet bland kvinnor och konsumtion av produkten exemplifieras i en 
likhetsrelation. Detta förstärks med annonsens bildtext ”catch of the day”, då det 
antyds att fångsten för dagen är kvinnorna. 

Begreppet livsstil är något som numer flitigt används inom reklambranschen för att 
beskriva målgrupper utifrån psykologiska och sociala faktorer. Livsstil blir alltså ett 
samlingsnamn för hur människor konsumerar produkter samt deras inställning till 
dessa produkter och tjänster. Man iakttar även mottagarens användande av medier. 
(Hansson, Karlsson och Nordström, 2006, s. 97) Man måste alltså välja rätt medier 
samt lämplig utformning på reklamen som gör budskapet attraktivt hos mottagaren. 
(Hansson, Karlsson och Nordström, 2006, s. 104) Den metonymiska kopplingen, det 
vill säga den förväntande konnotationen i reklam som förmedlar närhet, utgår från att 
produkten kopplas till något positivt som förmedlas i bilden. Produkten får således en 
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närhet till den positiva egenskap som man använt sig av i bildspråket. Eftersom 
innehållet i reklamerna utformas efter mottagarkulturen är det för studien intressant 
att se hur den manliga kulturen formar sig i annonserna. Ett exempel på när reklamen 
har utformats efter den manliga kultur som presenteras i Playboy är tobaksprodukten 
SKOALs tvåsidiga annons i Playboys septembernummer från 2002. (Playboy, 
september, 2002) Texten beskriver att konsumenten har chans att vinna äventyrsresor 
där den får uppleva så kallad ”drag racing”, flygplansflygning, rafting och off road-
racing. Centralt i annonsens utformning är de fyra bilder som alltså ska representera 
den möjliga vinsten i form av upplevelserna. Dock fyller dessa bilder en konnotativ 
funktion i reklamens bildspråk. Racingbilen, flygplanet, flotten samt off road-fordonet 
skapar egenskaper som kopplas till produkten, det vill säga SKOAL. Bilderna har 
även en kompletterande teckenkombination, vilket är ”Fast, Bold, Ultimate”. Förutom 
att förstärka de egenskaper som ska utgöra produkten påvisar denna text även den 
diskurs som förekommer i en manlig homosocial kultur. Som tidigare nämnt värderas 
en livsstil med snabbhet, prestation och äventyrlighet högt i denna manliga kultur. Att 
diskursen presenteras i en materiell företeelse så som reklamen förstärker denna 
uttryckta homosociala manliga kultur i Playboy. 

Som tidigare nämnt undersöker reklamtillverkare livsstil för att se hur mottagaren 
konsumerar produkter samt deras inställning till dessa produkter och tjänster. En 
betydande del i ämnet livsstil som har lyfts fram tidigare i medieanalysen är motor, 
vilket innebär bilar, motorcyklar och andra kraftfulla fordon. Ett exempel på när 
reklamen speglar denna diskurs som finns i Playboys innehåll är när 
motorcykelmärket Buell annonserar en tjänst där konsumenten kan lära sig åka 
motorcykel hos företaget. (Playboy, september, 2002) Reklamen pryds av ett foto där 
två motorcyklister i läderställ kör förbi i hög hastighet. Över bilden finns texten ”Try 
Something New That Doesn’t Involve Handcuffs”. Texten indikerar på att 
konsumenten när den köper denna tjänst får uppleva spänning och fart på ett legalt 
sätt.  
 
Som tidigare nämnt bör en reklam uttrycka att man är införstådd med hur mottagaren 
vill ha det. (Hansson, Karlsson och Nordström, 2006, s. 95) Då reklamen inte enbart 
ska sälja produkter, utan även identiteter visar det sig i denna annons att 
reklamtillverkaren övervägt den kultur som visas i Playboys innehåll. Man har 
därmed utvecklat reklamen för att passa mannen som vill släppa gamla rutiner och 
krydda vardagen med spänning och äventyr. 

En typ av produkt som förekommer genomgående i Playboy under den period som 
studien undersöker är sexuellt prestationshöjande preparat samt instruktionsvideor för 
ett bättre sexliv. Vad som är vanligt förekommande i dessa typer av reklamer är 
framlyftandet av mannen som den ansvarige för den sexuella prestationen. 
Potenspreparaten samt instruktionsvideorna är riktade mot mannen som således ska 
prestera bättre. Ett exempel på detta är Herbal Vs preparat som ska höja njutning för 
paret och prestation hos mannen.(Playboy, september, 2002). Den manliga 
homosociala kulturen presenterar en konsumentkultur som både är disciplinerad och 
hedonistisk, samtidigt som den domineras av en heterosexistisk diskurs. (Jackson, 
Stevenson och Brooks, 2001, s. 91) Denna attityd speglar sig därmed tydlig i denna 
reklam då man lyfter fram njutning och prestation i den manliga identiteten. Som 
tidigare nämnt finns det enligt Jackson, Stevenson och Brooks tre diskurser i den 
manliga homosociala kulturen som kopplar samman kropp och samhälle. En av dessa 
diskurser är den diskurs där mannens prestation på jobbet istället projiceras på hans 
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prestation i sexlivet. (Jackson, Stevenson och Brooks, 2001, s. 94-100) I och med 
detta påvisar dessa frekventa reklamer för potenshöjande preparat samt 
instruktionsvideor (Se Bilagor 11 och 12) att reklamtillverkarna har uppmärksammat 
denna identitetsbildande diskurs hos Playboys läsare. I Playboys augustinummer 1992 
visas även en av de andra diskurserna som i den manliga kulturen skapar ett samband 
mellan kropp och samhälle. Detta är kondommärket Trojans reklam där en 
vindsurfande yngre man surfar i en harmonisk och exotisk miljö. Under bilden följer 
tillhörande rubrik: ”In control”. (Playboy, augusti, 1992) Under rubriken finns en 
längre text som informerar om kondomernas goda egenskaper. Här lyfter man fram 
hälsa och säkerhet som de rätta valen för män. Den tredje diskursen som beskrivs i 
samband med kropp och samhälle av Jackson, Stevenson och Brooks är hälsa 
relaterad till död och sjukdom. På grund av detta kan man tydligt se hur reklamen 
utformas efter kontexten, där män som läser Playboy är måna om sin hälsa och att inte 
drabbas av sjukdomar som kan leda till en för tidig död. 

För att avsluta med ett exempel som ramar in den kulturella homosociala manligheten 
som presenteras i Playboy undersöks en reklam för Timex-klockor som följer. Rodeo-
stjärnan Charlie Sampson poserar över en heltäckande bild med en Timex-klocka runt 
handleden. (Se Bilaga 13) Samtidigt bär han en cowboyhatt med en rutig skjorta till. 
Nere i högerhörnet finns en kompletterande bildtext som beskriver de skador 
Sampson utsatts för under sin tid som tjurryttare. Trots detta har Timex-klockan alltid 
bestått. Vad som tydligt framgår i denna reklam är att de egenskaper som uppskattas i 
den manlighet som presenteras i Playboy ramas in i denna annons. Detta beror på att 
Sampson beskrivs som en hårdhudad och äventyrlig man som samtidigt är 
framgångsrik och därmed klär sig därefter.  

Att känna sig träffad på ett personligt plan av de produkter som erbjuds i en viss 
media kan vara tilltalande för en mottagare. På grund av detta utnyttjas detta av 
reklambranschen och mediebyråer då de samlar information om den presumtiva 
konsumenten för att nå den genom det utvalda mediet. (Hansson, Karlsson och 
Nordström, 2006, s. 96) Att reklamen i Playboy speglar sig i tidningens övriga 
innehåll är därmed en indikation på att reklamproducenterna sett över den kultur och 
de manliga identitetsbaserade ämnen som finns i tidningen för att tilltala 
konsumenten, det vill säga läsaren. 

 

Del 5. Slutsats  
 
Meningen med denna studie har varit att analysera men’s magazines innehåll för att 
återkoppla innehållet till att påpeka den manlige konsumentens sökande efter manlig 
identitet och gemenskap. Tesen var att dessa behov tillfredställdes genom läsning av 
ett innehåll i men’s magazines som presenterade en manlig homosocial kultur. Denna 
kultur utgår från att män finner gemenskap med andra män och identifierar sig med 
den kultur som uppstår inom gruppen. Detta blir en värld där heterosexuella män kan 
umgås tryggt med varandra. För att svara på syftet har studien utgått från tre 
problemställningar: Vilket innehåll finner man i Playboy? Vilken typ av manlig kultur 
representeras i Playboys innehåll? Hur byggs manlig homosocial gemenskap upp 
genom detta innehåll? För att svara på dessa problemställningar följde en utförlig 
medieanalys av Playboys innehåll där man fokuserade på ämnen som karaktäriserar 
diskurser och företeelser i en manlig homosocial kultur.  
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Till att börja med behandlade medieanalysen ämnet livsstil med underkategorierna; 
mode, dryck samt fordon och teknik. För att börja med modet såg man ett 
genomgående mönster där man förespråkade klass, elegans och en sofistikerad och 
tidlös klädstil. Innehållet visade även tydligt hög värdering i gentlemannamässighet 
och ett vårdat yttre. Innehållets presentation av hur en man bör klä sig går i enighet 
med Playboys officiella uppfattning om vilken typ av man som bör läsa tidningen.  
(Se blockcitat, s.11) Enligt beskrivningen av the new lad som är detta en man som 
utstrålar intelligens samt en hedonistisk konsumentkultur. Dessutom utgår den 
manliga homosociala kulturen från att högt värdera ekonomiska och materiella 
resurser. Playboys höga värderande av klass och elegans går därmed i linje med the 
new lad samt den manliga homosociala kulturen vars diskurs utgår från en hedonistisk 
konsumentkultur.  
 
Den andra underkategorin i ämnesinnehållet livsstil som undersöks i medieanalysen 
är dryck. Liksom modeinnehållet i Playboy representerar denna framställning av 
alkoholhaltiga drycker en exklusivitet och lyx. Lyxkonsumtionen framträder 
sedermera även i förtäring av dessa drycker. Mode och dryck fungerar utifrån den 
homosociala teorin som representanter för statusrelaterade resurser som värderas högt 
i en manlig homosocial kultur. De påvisar även den hedonistiska konsumentkulturella 
diskursen där mannens kropp representerar njutning. Medieanalysen visar att mode 
och dryckesinnehållet i Playboy förknippas genomgående med lyx samt en 
heterosexuell gemenskap som visar sig både genom män som umgås samt romantiska 
möten mellan män och kvinnor.  
 
Den romantiserande presentationen av lyxkonsumtion framträder även i den reklam 
som finns i Playboy. Medieanalysen av reklam visar att reklamen genom ett 
semiotiskt bildspråk skapar en stark koppling mellan materiella statusrelaterade 
resurser samt produkterna som annonseras.  
 
Den sista underkategorin inom ämnet livsstil som behandlas i medieanalysen är 
fordon och teknik. I linje med mode och dryck konstaterar medieanalysen att detta 
ämnesinnehåll även det presenterar en lyxig konsumentkultur. Därmed representerar 
även fordon och teknik en statusrelaterad resursmässig värdering som finns att finna i 
en manlig homosocial kultur. Lyxkonsumtionen presenteras därmed i Playboys 
innehåll på samma sätt som den centralt värderas i en manlig kultur samt av the new 
lad. Innehållet gällande fordon och teknik berör inte enbart hedonism och njutning i 
konsumtionen. Medieanalysen pekar även på att denna underkategori lyfts fram som 
en del av mannens livsstil som är fartfylld, äventyrlig, kraftfull, oförutsägbar samt 
utan begränsningar. Det associeras en direkt koppling mellan fartfylldheten och 
dygden i ett singelliv som representeras i men’s magazines tillsammans med samma 
typer av egenskaper som värderas högt hos the new lad samt en man i en manlig 
homosocial kultur.   
 
Vid medieanalysen av reklam för fordon och teknik identifieras även ett mönster där 
egenskaperna i de materiella resurserna såsom fart och prestation som metaforiskt och 
semiotiskt skarpt associeras till manliga egenskaper i den homosociala kulturen samt 
hos the new lad. Det här är ett bra exempel på det mönster i ämnesinnehållet livsstil 
som finns i Playboy. Innehållet presenterar en manlig livsstil där the new lad ingår i 
en manlig konsumentkultur där lyxkonsumtion, materiella resurser och njutning är 
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centrala statusrelaterade koordinater i en manlig homosocial kultur.  
 
För att gå vidare till nästa ämnesinnehåll som är sport, hälsa och sexliv så är det 
erkänt i den homosociala teorin att en sådan manlig kultur ofta uttrycker 
kommunikation via sport. Detta är en kommunikation som också framträder tydligt i 
Playboys innehåll. För att diskutera varför Playboy använder sig av denna 
kommunikation i sitt innehåll ur en homosocial teori kan man börja med att konstatera 
att sporten är en viktig kommunikationskanal i manliga kulturer.  Sporten fyller 
dessutom en viktig funktion i den manliga gemenskapen då den utgör status i och med 
den supporterkultur som männen ofta anammar. Som kommunikation är sporten 
sammanfattningsvis ett vanligt sätt för män att ta kontakt med andra män på ett tryggt 
sätt. Därmed kan man konstatera att Playboy använder samma diskurs som sina läsare 
genom sitt sportinnehåll. Dessutom nämner medieanalysen de reportage och artiklar 
som handlar om manliga idrottare. Utifrån en homosocial utgångspunkt kan man 
därmed tolka detta som att innehållet presenterar ikoner som representerar the new lad 
samt en manlig homosocial kultur. Läsarna tar del av reportagen och identifierar sig 
därmed med den manlighet som finns representerad i innehållet.  
 
I diskussionen gällande hur den manliga kulturen presenteras i Playboys hälsoinnehåll 
är det av relevans att kommentera den homosociala diskurs som dominerar innehållet. 
För att snabbt upprepa denna diskurs premisser så utgår den från att kropp och 
samhälle har en koppling där män projicerar sin prestation på arbetet på fysisk och 
sexuell prestation. Att träna representerar även i denna diskurs att mannen dämpar 
ångest inför död och sjukdomar.  Vad som värderas högt i Playboys innehåll om hälsa 
är just fysisk prestation samt att mannen ska vårda sin kropp. Innehållet uttrycker 
därmed också en ytterligare homosocial diskurs där mannens kropp inte enbart 
utstrålar hedonism utan även disciplin .  
 
Samtliga diskurser förstärks även i reklamen i Playboy som berör hälsa. Om man 
relaterar resultatet i medieanalysen av hälsoinnehållet till medieanalysens resultat i 
reklamdelen kan man se ett gemensamt mönster. Detta mönster är en signal till 
mannen att han ska sköta sin kropp och skydda sig mot sjukdomar med till exempel 
kondomer.  
 
The new lad representerar en manlighet där mannen erkänner sina realistiska sexuella 
behov. Detta är något som även presenteras i Playboys innehåll då prestation i 
sexlivet är ett vanligt förekommande tema. För att anknyta detta till diskursen där 
kropp och samhälle har en symbolisk koppling speglar sig Playboys innehåll i 
premissen inom manlig kultur som är att mannen ska prestera i sitt sexliv. Denna 
prestation projicerar mannen på sitt yrkesliv som enligt den homosociala teorin är 
starkt sammankopplat till status och ekonomsikt relaterade resurser. Framgång i 
yrkeslivet är även något som värderas högt hos the new lad. Bilden av att mannen ska 
prestera sexuellt förstärks även i reklamens innehåll där man annonserar sexuellt 
prestationshöjande produkter samt instruktionsvideor för detta ändamål.  
 
The new lads avtryck i sportinnehållet där en vältränad kropp och sportintresse är högt 
värderat fortsätter även i innehållet om hälsa och sexliv. I samtliga av dessa 
underkategorier representeras ikoner som utgör en manlig homosocial kultur samt the 
new lad. Dessa exempel utgör ett gemensamt mansideal som den manliga läsaren 
identifierar sig med. Samtidigt färgas innehållet och kommunikationen i Playboy av 
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en manlig homosocial diskurs.  
 
Män är oroliga över att vara dåliga i sängen, dåliga på sport och de är rädda för att 
tappa håret. Som konsumenter blir de dock mer och mer sofistikerade, insiktsfulla och 
bestämda. Detta påvisar en annan påfrestning för redaktörerna vad gäller deras vilja 
att vända sig till läsarna som vanliga killar samtidigt som de vill signalera 
tidningarnas innehåll som något som läses av män med mer ambitiösa livsstilar. 
Läsarna vill vara professionella yrkesmän som har ett liv. De vill ha en aktiv och 
adrenalinfylld livsstil. (Jackson, Stevenson och Brooks, 2001, s. 71) Att män är 
intresserade av ett innehåll om hälsa och mode påvisar därmed att de läser men’s 
magazines som en ambivalent social upplevelse. (Jackson, Stevenson och Brooks, 
2001, s. 79) 

Kroppen i en konsumentkultur är både disciplinerad och hedonistisk. I en sådan kultur 
blir kroppen ett verktyg till njutning, ungdom, hälsa och en kropp i bra form. Kroppen 
blir i och med detta en väg till ett gott liv. Det är i med anslutning till detta märkbart 
att men’s magazines som har ett innehåll med träning och hälsa skapar en imaginär 
plats hos läsaren där han kan projicera sig själv. (Jackson, Stevenson och Brooks, 
2001, s. 91f) Detta är ett sätt att projicera den oro som finns vad gäller till exempel en 
nedgång på jobbet. Kroppen blir därför något som det bör investeras tid i samt jobba 
på. Processen av fysisk förändring ger en form av maskulin säkerhet och fortsättning, 
vilket nekas mannen på arbetsplatsen.  
 
I medieanalysen återkopplas den homosociala framställningen av kvinnan med 
Playboys framställning av kvinnan. Detta görs på grund av att de kvinnliga 
egenskaperna som värderas högt i en manlig homosocial kultur går i linje med den 
framställning av kvinnan som finns i Playboys innehåll. Enligt den homosociala 
teorin har män en tendens att stänga ute kvinnor och omvärld i homosociala manliga 
grupper. Dessa fysiska sammankomster blir en heterosexuell homosocial värld där 
männen tryggt kan umgås med varandra. Tendensen att stänga ute kvinnan från den 
manliga homosociala världen syns även i Playboys innehåll. Medieanalysen belyser 
ett beteende i Playboy där kvinnan inte tas på allvar i manliga miljöer. Detta visas 
bland annat med bildreportaget där kvinnor viker ut sig i en miljö med elegant 
affärstema. Så som det beskrivs i medieanalysen så framställs kvinnan som en oseriös 
del i denna mansdominerade miljö. Detta är i sig ett uteslutande av kvinnan. Genom 
att sätta kvinnor i en mansdominerad miljö på detta sätt samt generellt uttrycka en 
manlig kultur i sitt innehåll förkroppsligar Playboy en trygg homosocial zon för 
heterosexuella män där de kan uppleva en manlig homosocial gemenskap. Även 
reklamen presenterar en sådan manlig kulturell zon där mannen presenteras i en 
exklusiv miljö med en vacker kvinna i ena handen och ett glas likör i den andra.  

Kvinnan fungerar i en manlig homosocial miljö som ”den andre”. Denna tendens har 
medieanalysen även utpekat när det gäller Playboys framställning av kvinnor. Ett 
exempel är det reportage där mannen uttryckligen får en inblick i kvinnans värld. 
Kvinnans värld ligger alltså bortom den manliga homosociala världen som mannen 
konsumerar när han läser Playboy.  
 
För att diskutera tidningens sexuella innehåll i form av bland annat kvinnor som viker 
ut sig kan man ur ett homosocialt teoretiskt angreppssätt karaktärisera detta som ett 
heterosexistiskt innehåll. Medieanalysen utpekar nämligen heterosexistiska diskurser i 
framställningen av kvinnan. Bland annat ger Playboys bokstavliga ansikte utåt, det 
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vill säga tidningens framsida, uttryckligen ett heterosexistiskt diskursbaserat budskap. 
Detta, liksom the new lad, hymlar inte över mäns behov av heterosexistiskt material 
(såsom kvinnliga utvik). Såsom det har beskrivits tidigare kan the new lad på ett 
upplyst och intellektuellt sätt njuta av pornografiskt material utan att vara sexistisk. 
Vad han däremot uttrycker utifrån medieanalysens resultat är att han konsumerar ett 
heterosexistiskt innehåll som en del i den manliga homosociala kulturen som 
presenteras i Playboy.  
 
Framställningen av kvinnor säger även mycket om framställningen av män i Playboys 
innehåll. Såsom medieanalysen redogjort för eftersöker kvinnorna som presenteras i 
innehållet egenskaper hos en man som är karaktäristiska för the new lad. Detta är 
även egenskaper som värderas högt i en manlig homosocial kultur.  
 
Reklamen har hittills i slutsatsen lyfts fram som en förstärkning av det homosociala 
manliga innehållet i Playboy. Reklamen fungerar således som ett understöd för 
diskurser från den manliga kulturen både vad gäller konsumtion samt övriga diskurser 
som till exempel kropp – och samhällediskursen. Reklamerna i Playboy säljer inte 
enbart produkter utan även identiteter. Playboy säljer inte enbart underhållning. 
Playboy säljer även en manlig homosocial gemenskap, en the new lad-identitet och 
drömvärldar som utgår från denna manliga kultur. Sammantaget bildar detta en 
homosocial och trygg zon samtidigt som drömvärldarna blir luftslott som männen 
konsumerar vid läsning av Playboy. 
 
Ett praktexempel på detta luftslott är hyllningen av den amerikanska hemmafrun som 
tas upp för analys i medieanalysen. Här presenteras den perfekta kvinnan utifrån en 
manlig homosocial kultur där hon representerar sexualitet, charm och moderskap. 
Drömvärlden som målas upp färgas också av statusrelaterade materiella och 
ekonomiska resurser då miljön är exklusiv och ger ett lyxigt uttryck. Att kvinnan kan 
leva som hemmafru visar även att mannen i drömbilden har en framgångsrik karriär 
och en stabil ekonomi som gör att han kan leva ett materiellt gott liv såsom det 
representeras i Playboys övriga innehåll. Reportaget ramar således in drömmen som 
delas i gemenskapen i en manlig homosocial kultur.  
 
Förutom det luftslott som uppenbarat sig i undersökningsprocessen har fokus legat på 
att undersöka Playboys innehåll för att sedan relatera detta till mannens sökande efter 
manlig identitet och kultur. När man undersöker social praktik i en diskursanalys 
ligger tyngden i om innehållet och praktiken reproducerar en diskursordning och dess 
kultur eller om diskursordningen transformeras så att det skapas en social förändring. 
Utifrån medieanalysen där denna studie undersökt Playboys innehåll från 1990 fram 
till 2012 syns det ett mönster där den praktik och det innehåll som utformats i 
tidningarna har behållit den diskursordning som presenterat the new lad samt en 
manlig homosocial kultur. Det innehåll som förmedlats i Playboy har således gjort att 
den grupp män som läst tidningen, blivit en del av den homosociala gemenskapen 
samt identifierat sig med den stabilt förmedlade diskursen. Vissa kulturer 
moderniseras och förändras med hjälp av diskurser. Den manliga kulturen som denna 
studie har undersökt har dock visat sig vara tidlös och stillastående. Hefners syfte med 
Playboy var att rikta sig till en läsare som var en sofistikerad gentleman. 
Medieanalysen visar genomgående att det är denna typ av man som tidningen riktat 
sig till och presenterat de senaste 30 åren. Playboy seglade obekymrat genom den 
maskulina krisen på 1990-talet. Detta gjorde även gentlemannen som reinkarnerades 
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till the new lad. Playboy har därmed konserverat det sociala mönster och den manliga 
gentlemannamässiga kulturen som män har identifierat sig med i snart 60 år. Likt 
vilket annat brödraskap som helst har diskurser överlevt med hjälp av traditioner och 
Playboys manliga gemenskap förblir stabil.  
 
Det är inte enbart ett luftslott som uppenbarat sig under studiens process. Playboys 
innehåll representerar en manlig kultur och the new lad. Detta gör att läsarna blir en 
del av en manlig och homosocial grupp som deltar i gemenskapen när de konsumerar 
Playboy. Denna grupp blir således ett brödraskap i sin slutna gemensamma manliga 
värld.  
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