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ABSTRACT 
 
Our study aims to discover how young men aged 15-19 perceive the image of men in 

women’s magazines. To do this we let eight young men read the two women’s magazines 

most read by young women their own age, Vecko Revyn and Cosmopolitan. We want to find 

whether they consider this image to be representative of their own reality. We are also 

interested in their opinion when it comes to possible consequences of this image as well as 

their ideas on how men should be portrayed.  

 

We used a combination of different methods. First, we used introspection by letting each of 

the young men note down their thoughts in a diary while reading the magazines. We then 

used qualitative interviews to further explore their opinions. We applied the method of 

phenomenology to our research, which allowed us to concentrate solely on the young men’s 

experiences without regard to our own opinions or interpretations.  

 

Our study shows that the majority of the young men in our study consider the image of men in 

magazines to be stereotyped, sexualized and lacking in complexity. They express a wish to 

see more ordinary men as well as different sides of men. Also, there is an interesting 

contradiction between the young men’s ideals which are very traditionally masculine and their 

criticism of these values being portrayed in the magazines. Furthermore, there is a noticeable 

gap in insight between the 15-year olds and the other young men. The youngest two alone 

accept the image of men in the magazines. All of the young men deny that they are affected 

by the image of men in the magazines, though they express their concern that other, weaker 

individuals as well as young women may be affected.  
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1. Inledning och problemområde 

1.1. Inledning 
 

När jag läser min tjejs tidningar så står det att vi killar kanske säger att vi lyssnar 

men att vi i själva verket inte gör det. Det stämmer ju inte. Jag lyssnar visst. 

Tidningarna som tjejer läser framställer oss killar på fel sätt 

 (17-årig gymnasist). 
 

 
Orden väckte vår nyfikenhet. Hur framställs unga män i tidningar som riktar sig till unga 

kvinnor? Vad tycker unga män om framställningen? Kan de känna igen sig?  

Vad vi tyckte var så intressant med ämnet var att just detta perspektiv inte är så utforskat. Att 

kvinnor ofta framställs på ett sexistiskt vis i herrtidningar och pressas att förändra sig i 

damtidningar har det både debatterats och forskats en hel del om.  

 

Det är även på tiden att diskussionen om mediala bilder och deras eventuella 
inverkan på unga individer utvidgas från att inte bara handla om unga kvinnor 
utan även unga män (Hirdman, 2005, s 143). 

 

Vi har fått en uppfattning om hur unga män framställs i Vecko Revyn genom Anja Hirdmans 

forskning (2002). Däremot har vi ingen större inblick i vad unga män själva tycker om bilden 

av män i tidningar som riktar sig till unga kvinnor.  

 

Enligt marknadsbyrån Leo Burnett Worldwides studie Metros vs. Retros – are marketers 

missing real men? (2005) anser tre av fyra män att mediebilden av dem inte stämmer med 

verkligheten.  

 

Thomas Johansson, forskare i socialpsykologi, hävdar att mansforskningen har tre 

övergripande uppgifter: att identifiera och analysera makt- och dominansförhållanden, visa på 

de former av manlighet som på olika sätt förkroppsligar och utgör ett säte för den dominanta 

manligheten och den sociala konstruktionen av nya manligheter (Johansson, 2001, s 28-29). 

Vi har valt att undersöka former av manlighet genom att ta reda på hur unga män uppfattar 

den bild av mannen som tidningarna Vecko Revyn och Cosmopolitan förmedlar. Även den 

sociala konstruktionen av nya manligheter går vi in på när vi tar reda på hur de unga männen 

tycker att mannen ska framställas. 
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1.2. Problemområde  
 
1.2.1. Frågeställningar 
Vår forskningsfråga är:  

 

Hur upplever unga män i åldern 15-18 år att män framställs i det redaktionella 

materialet i tidningar som riktar sig till unga kvinnor i samma ålder? 

 

Om vår studie visar att unga män upplever att bilden som förmedlas av män inte stämmer med 

deras upplevda verklighet, vill vi undersöka om ungdomarna anser att det får konsekvenser 

och i så fall vilka. Med konsekvenser menar vi om det skapar några svårigheter för dem att 

hitta sig själva i sin blivande vuxenroll men också om det skapar problem i relationen mellan 

unga män och kvinnor och i kamratrelationer. Vi tar reda på vad de unga männen tycker i 

denna fråga och knyter det till tidigare forskningsresultat. Vi tycker också att det är intressant 

att få veta hur de tycker att män borde framställas i tidningarna. 

 

Delfrågor som undersöks utifrån varje ung mans perspektiv: 

 

- Hur framställs männen i tidningarna? 

- Stämmer den bilden eller inte? Hur? 

- Kan det få några konsekvenser? Vilka? 

- Hur tycker du att män ska framställas? 

 
 
 
1.2.2. Avgränsningar 
Vi har valt att endast inrikta oss på unga mäns perspektiv. Därmed faller vissa frågor bort som 

vi från början diskuterade, t. ex: Tror unga kvinnor att tidningarnas bild av unga män 

stämmer? Påverkar denna framställning hur kvinnor ser på män?  

Vi har också valt att inte undersöka tidningarnas avsikter, eller vad de tycker att de sänder ut 

för bild av män. Vi valde att inte låta de unga männen reflektera över reklamen i tidningarna. 
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2. Bakgrund 
Eftersom vi ville skriva om unga män i 15-18-årsåldern och deras upplevelse av tidningarnas 

bild av mannen, letade vi främst efter tidigare forskning som kunde relateras till detta. Det 

visade sig vara svårt att hitta forskning om unga män i denna ålder och utifrån detta 

perspektiv. Bristen på befintlig forskning om den situation vi vill belysa har gjort att vi 

undersökt närliggande forskning på flera olika områden som vi ska knyta till vår 

undersökning. 

 
 
2.1. Tidigare forskning 
Det resultat som vi får fram genom vår studie kommer vi att jämföra med tidigare 

forskningsresultat. Stämmer de unga männens egen bild med resultaten eller inte och finns det 

skillnader? Vi kommer sedan i analysdelen att dra paralleller och visa på eventuella 

skillnader. 

 

Anja Hirdman, medieforskare, har skrivit avhandlingen Tilltalande bilder. Hon redogör bland 

annat för den feministiska medieforskningens historia. Denna utgick tidigt från att bilden av 

kvinnor i media var felaktig och ville istället att kvinnobilden i medierna skulle avspegla 

kvinnorörelsens framsteg. Istället framställer populärkulturen kvinnan som ett erotiserat 

objekt för att fastställa en speciell heterosexuell maskulinitet. Hirdman påpekar att den roll 

och funktion som kvinnor har i medier har undersökts länge, till skillnad från männens roll 

och funktion. Hon vill undersöka hur föreställningar om genus produceras och anser därför att 

maskulint och feminint måste sättas i förhållande till varandra för att man ska kunna förstå 

formandet av genus.  

I avhandlingen från 2002 har Hirdman undersökt hur män och kvinnor framställs i tidningarna 

Vecko Revyn och Fib aktuellt. I den kritiska forskningen av veckotidningar som riktar sig till 

kvinnor anses tidningarna upprätthålla en redan fastställd ordning av könen. Mest intressant 

för vår undersökning är de resultat hon kommit fram till om hur männen framställs i Vecko 

Revyn år 1995. Detta för att det är det senaste årtalet som Hirdman studerar och för att den 

framställningen av mannen i tidningen, som vi bedömer det, mest liknar den framställning av 

män som råder idag. 

Hirdman kom fram till att Vecko Revyn utgår från föreställda olikheter mellan könen och att 

tidningens innehåll försöker förklara för läsaren hur hon ska förhålla sig till mannen och hur 
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hon ska tyda hans signaler. Männen beskrivs med schabloner och ofta med en nedsättande ton 

(Hirdman, 2002).  

 
Den tidigare forskning som finns inom området och som har liknande perspektiv som vår 

studie, är gjord av marknadsbyrån Leo Burnett Worldwide (2005). Studien Metros vs. Retros 

– are marketers missing real men? undersökte hur 500 män från 13 länder upplevde 

mediernas framställning av män. Resultatet blev att tre av fyra män ansåg att denna bild inte 

stämde med verkligheten. Bilden uppfattades som dubbel – männen ska både visa upp 

traditionellt manliga egenskaper och samtidigt vara moderna och jämställda. Vi är medvetna 

om att denna studie är utförd av en marknadsbyrå som kan ha egna kommersiella intressen 

som inte är uppenbara för oss.  

Vi kommer att ta reda på om även unga män som är 15-18 år tycker som männen i Leo 

Burnett Worldwides studie. Då vår studie handlar om yngre män lägger vi även till 

perspektivet om identitetsutvecklingen och hur medierna påverkar denna. 

 

Tomas Johanssons forskning om identitetsutveckling och påverkan får betydelse för vår 

studie på grund av att resultatet visar på ungdomars strävan efter att passa in och deras 

känslighet för vad andra tycker är rätt. Han anser att medierna påverkar ungdomarna i deras 

identitetsutveckling. Självbilden och identiteten formas bland annat genom olika 

referensgrupper i form av människor som används som riktmärken för vad som är den goda 

smaken, de rätta attityderna och det rätta beteendet (Johansson, 1995, s 36).  
 

Enligt beteendevetaren Daniel Ekman påverkar de bilder och värderingar som sprids i 

medierna våra tankesätt. Både unga pojkar och flickor är otrygga i sina könsidentiteter och 

han kopplar detta till de gravt könsstereotypa förebilder som visas i massmedierna (Ekman, 

1995, s.123). Ekman menar att maskuliniteten i medierna har förändrats mer än femininiteten. 

Maskuliniteten har sexualiserats och feminiserats och i dagens reklam presenteras även 

männen som objekt för andras blickar. Massmedierna och reklamen visar inte bara på vad 

som sker i verkligheten utan startar också trender och händelseförlopp.  

Massmedierna påverkar mansidealet allt mer. De få böcker som tar upp maskulinitet 

presenterar ofta manligheten som en defekt, enligt Ekman. Missbruk, kriminalitet och våld 

har framställts som typiska delar av manligheten och dessa delar har ibland till och med fått 

stå för manligheten självt. Man tar inte hänsyn till att alla män är olika. Den allmänna 
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diskussionen om mannen kännetecknas av kortsiktighet och alltför snäva infallsvinklar 

(Ekman, 1995).  

 

2.2. Material 
Enligt Sifo Internationals årliga Orvestoundersökning läser unga kvinnor i åldrarna 15-19 år 

tidskrifterna Vecko Revyn och Cosmopolitan i störst utsträckning bland damtidskrifter. 

Därför har vi valt att använda dessa två tidningar i vår undersökning. Sifos statistik finns som 

bilaga.  

 

2.3. Tidningarna 
2.3.1. Veckorevyn  
Enligt hemsidan www.veckorevyn.se ges tidningen ut av Bonnier Zoo Förlag sedan 1935. 

Vecko Revyn har haft olika skepnader, bland annat som familjetidning och novelltidning. 

1977 gjordes den om och har varit en ungdomstidning sedan dess. Tidningen kommer ut 

varannan vecka och har ca 269 000 läsare. Enligt hemsidan är genomsnittsåldern på läsarna 

28,4 år. 28 procent av läsarna är killar. Målgruppen är tjejer i åldern 20-25 år (Vecko Revyn, 

2005). Vi letade efter en beskrivning av tidningens profil på hemsidan med fann ingen sådan. 

Enligt Tidningsstatistik AB var Vecko Revyns upplaga 66 100 exemplar andra halvåret av 

2004 (2005).  

 

2.3.2. Cosmopolitan 

Enligt Hearsts hemsida www.hearst.com är Cosmopolitan världens mest sålda magasin för 

unga kvinnor. Cosmopolitan lanserades 1886 och ges ut på 32 språk i fler än 100 länder. 

Svenska Cosmopolitan ägs av Hearst Magazines International samt av den holländska 

Telegraaf-koncernen. I Sverige kom Cosmopolitans första nummer ut i mars 2001. Så här 

beskriver tidningen själv sin inriktning:  

Cosmopolitans målgrupp är vuxna kvinnor mellan 20 och 30 år. Cosmopolitan 
är en möjlighetsbaserad relationstidning och relationer är huvudämnet. Men du 
hittar du också mode, skönhet, karriär, hälsa och mycket annat i Cosmo 
(Cosmopolitan, 2005). 

 
Enligt Tidningsstatistik AB var Cosmopolitans upplaga 65 000 exemplar andra halvåret av 

2004 (2005).  
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2.4. Sammanfattning 
Vi knyter an till tidigare forskning på flera olika närliggande områden. Bland annat har vi 

använt oss av Hirdmans forskning om bilden av män och kvinnor i tidningarna Vecko Revyn 

och Fib aktuellt.  I den kritiska forskningen av veckotidningar som riktar sig till kvinnor anses 

tidningarna upprätthålla en redan fastställd ordning av könen. Mest intressant för vår 

undersökning är de resultat som Anja Hirdman har kommit fram till om hur männen 

framställs i Vecko Revyn år 1995. Bland annat kom hon fram till att männen beskrivs med 

schabloner och ofta med en nedsättande ton (Hirdman, 2002). 

 

Marknadsbyrån Leo Burnett Worldwides undersökning av 500 män 13 länder och deras 

upplevelser av mediernas framställning av män fick resultatet att mediernas bild av män inte 

stämmer med deras verklighet (2005). Vi vill undersöka om de unga männen i vår studie 

upplever det likadant.  

 

Johanssons forskning visar att medierna påverkar ungdomarna i deras identitetsutveckling. 

Detta görs genom att de visar upp människor som ska föreställa riktmärken för det rätta 

beteendet och de rätta attityderna (1995).  

 

Ekman anser att massmedierna påverkar mansidealet allt mer. Han menar att männen blir allt 

mer sexualiserade och att man inte tar hänsyn till att alla män är olika. Manligheten 

presenteras ofta i samband med våld och kriminalitet (1995). 

 

Vi grundar vårt beslut att använda oss av tidningarna Vecko Revyn och Cosmopolitan i vår 

undersökning på det faktum att Sifos Orvestoundersökning presenterar dessa som de två 

tidningar som unga kvinnor i åldrarna 15-19 läser i störst utsträckning.  
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3. Teori 

Här kommer vi att presentera de teorier som vi stöder oss på i vårt arbete. Vi använder oss av 

flera teorier som rör vårt område från flera olika perspektiv. Tillsammans är dessa användbara 

för oss.  

 

3.1. Genusteori 
Begreppet könsroller är vanligt idag men Robert W Connell, professor i sociologi, 

understryker att idén är relativt ny historiskt sett. Könsrollen innebär en allmän uppsättning 

förväntningar som är knutet till manligt eller kvinnligt kön (1999). Kritik mot teorin framförs 

av bland andra Connell som menar att könsrollsteorin envisas med att blanda samman 

könsskillnader och könsroller. Han menar att beteende och förväntningar ska separeras 

(1999). Denna separationstanke är viktig för oss när vi undersöker om unga män tycker att 

deras upplevda verklighet stämmer överens med den bild som tidningarna presenterar. 

Johansson är också kritisk till könsrollsperspektivet i forskningen: 

 

Men speciellt inom könsforskningen visade det sig ganska snart att rollteorin och 

tanken att det existerar specifika könsroller begränsade forskarna och tvingade dem att 

sortera människor i stereotypa könskategorier (Johansson, 2000, s 17).   

 

Vi kommer att använda oss av genusteori eftersom den har fördelar gentemot 

könsrollstänkandet. Vi använder oss främst av teorin om hegemonisk maskulinitet vilket 

innebär en bild av manlighet som är allmänt accepterad. Denna upprätthålls och sprids bland 

annat via medierna (Connell, 1999). Med genus menar vi det kulturellt och socialt 

konstruerade könet, inte det biologiska. Genus är alltså en kulturell och social konstruktion 

för att dela upp människosläktet i kvinnligt och manligt.  

 

Enligt forskaren John Nicholson finns det inga större skillnader mellan kvinnor och män 

biologiskt sett. Skillnaden är att deras fortplantningsorgan är uppbyggda på olika sätt och att 

kvinnan kan föda barn. Som nyfödda är pojken och flickan mycket lika varandra kroppsligt 

och de är det ända fram till puberteten. Ändå börjar barnen tidigt att göra saker som 

förknippas med deras kön. Nicholson menar att detta har med de vuxna i omgivningen att 

göra. I ett försök med en baby som vid olika tillfällen lindades i antingen rosa eller blå färg 

blev resultatet att omgivningen bemötte det lilla barnet olika. Vid rosa färg uppfattades barnet 
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som söt, gullig och älsklig och vid blå färg som livlig, odygdig och stark. Dessa 

schablonartade uppfattningar leder till att barnen bemöts och uppfostras på olika sätt och 

genom detta skapas skillnader mellan pojkar och flickor. 

 

Före åttaårsåldern koncentreras barns åsikter om könstillhörighet så gott som 
helt på de biologiska skillnaderna mellan könen. Senare fokuseras 
uppmärksamheten på de gränser som samhället sätter för individens agerande 
(Nicholson, 1986, s 41). 
 
 

Under puberteten försöker individen att skapa en identitet. Det är en känslomässig och osäker 

period och Nicholson är inte förvånad över att ungdomar mellan 14 och 16 år i stor 

utsträckning anpassar sig till könsrollerna. Ungdomarna tycker inte att de traditionella 

könsrollerna är bra eller rättvisa men de låter inte detta hota den nyfunna och bräckliga 

jagidentiteten eller den första sexuella kontakten (Nicholson, 1986). 

 

Eftersom vi ska studera vad unga män tycker om hur män framställs, är det intressant att se 

vad tidigare forskning har kommit fram till när det gäller skillnaden på män och kvinnor. 

Nicholson menar att kvinnor och män är lika varandra som människor (1986). Även enligt 

Connell har resultatet genom historien blivit desamma; skillnaderna mellan kvinnor och män 

är små eller inga alls. Det som har visat skilja sig är vissa skillnader som gäller psykologiska 

kännetecken. 

 
Men deras högst måttliga storlek skulle knappast ge dem status som viktiga fenomen 
om vi inte redan var kulturellt betingade att överdriva dem – såsom i tidningsartikeln 
om mäns och kvinnors olika språk (Connell, 1999).   

 
 
3.1.1. Hegemonisk maskulinitet 
Enligt Connell är hegemonisk maskulinitet en bild av manlighet som är allmänt accepterad. 

Denna idealbild måste män förhålla sig till på ett eller annat sätt. Det finns en hierarkisk 

ordning bland männen och den som har de egenskaper som idealmannen ska ha, är den 

mäktigaste. Hegemoni är historiskt föränderlig och den ser inte likadan ut överallt. Den 

hegemoni som Connell beskriver är den rådande västerländska genusordningen. 

Den hegemoniska maskuliniteten är själva kärnan i den dominerande mansbilden som sprids 

via massmedia och populärkultur. Masskulturen framvisar en statisk, ”äkta” maskulinitet och 

publiken får höra talas om ”riktiga” män. Även näringslivet, militären och staten förmedlar en 
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kollektiv bild av maskulinitet, en bild som utestänger perspektiv från feministiska kvinnor och 

ifrågasättande män som avviker från normen. Det finns de som aktivt försvarar den 

hegemoniska maskuliniteten och de heterosexuella männens ekonomiska, ideologiska och 

sexuella dominans. 

Enligt Connell skapas olika typer av manlighet i en relation där kvinnorna är underordnade 

männen. Manligheter formas även i relation till samhällets sätt att uttrycka skillnader mellan 

könen, feminint är allt som inte är manligt och tvärt om (Connell, 1999). 

 

Johansson kallar den hegemoniska maskuliniteten för Den motsägelsefulla maskuliniteten 

eftersom den hegemoniska maskuliniteten framställer män som starka både mentalt och 

fysiskt men i själva verket kan detta leda till att de stänger av de känsliga signalerna om att 

något är fel med kroppen vilket leder till att kroppen tar skada. En annan motsägelse är att den 

man som dyrkar det hårda, det som anses vara manligt, också kan skapa ett förakt mot det 

mjuka vilket kan komma till uttryck i fysiskt våld (Johansson, 2001, s 49). 

Även Anja Hirdman påpekar det motsägelsefulla i den traditionella manligheten.  
 
 

Maskulinitet är fyllt av paradoxer. Utvecklandet av en maskulin identitet är både 
ett skapade av egenskaper, roller och tendenser och ett eliminerande av naturliga 
behov av närhet, intimitet, samhörighet och uttrycksfullhet  
(Hirdman, 2005, s 154). 
 

 
Själva tycker vi att det är generaliserande att bara tala om den hegemoniska maskuliniteten 

utan att nämna de män som inte vill tillhöra den och som aktivt arbetar mot den. Dessa män 

ser inte sig själva som dess förespråkare. Att de som tillhör den hegemoniska maskuliniteten 

och kämpar för att behålla den och dess rangordning sedan ser ner på dem och placerar dem 

längst ner på sin skala innebär inte att de oliktänkande männen ser sig som en del av den. 

 

Vad som av och till återkommer i analyserna kring maskulinitet är 
konstaterandet att få män känner igen sig i talet om hegemoni eller överordnade 
positioner (Hirdman, 2005, s 145).  

  

Enligt Johansson börjar den manliga hegemonin trots allt att spricka upp och brista i 

sömmarna. Han anser att det kommer att innebära en förändring i form av att kvinnor och ”det 

kvinnliga” kommer in i samhällets maktstrukturer och att det självklart kommer att förändra 

hela vårt sätt att tillskriva könen olika egenskaper. Johansson menar att den dominerande 

maktstruktur som reglerar skapandet av våra könsidentiteter inte är sluten. Det är möjligt att 
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påverka och förändra våra uppfattningar av kön. Johanssons förslag på förändring är att vrida 

och vända på våra etablerade föreställningar om manligt och kvinnligt. Då kan vårt språk och 

våra tankar förändras. Idag är språket och tankarna i stor utsträckning strukturerat i enlighet 

med den manliga hegemonins logik (Johansson, 2001).  

 
3.1.2. Mansrollens kodex 
Enligt forskaren Per Folkesson – som sammanfattar boken Mannen i manssamhället av 

Clausen med flera från 1974 – hör till mansrollen en särskild kodex som rymmer alla uttalade 

och outtalade förväntningar, normer, regler och krav.  Denna kodex kategoriserar mäns 

handlingar som manliga eller omanliga och bestämmer t.ex. att mannen ska vara den som 

uppvaktar, tar initiativ, bjuder och betalar. Enligt denna kodex ska mannen kunna försvara sig 

själv och beskydda sin kvinna, inte retirera eller tveka. Folkesson menar att mansrollen 

beskrivs som ett isolerat och känslokallt maskulint könsrollsfängelse (2000). Vi vill se om de 

unga männen i vår undersökning uppfattar att denna kodex återspeglas i tidningarna som vi 

undersöker eller om de upplever det helt annorlunda. Vi ställer frågan om vad som är manligt 

till de unga männen som deltar i vår studie och ser vad de tycker. 

 

 

3.2. Ungdomars utveckling och självbild 
Medieforskaren Jostein Gripsrud förklarar identitetsutvecklingen på följande sätt. I bildandet 

av en identitet skapar sig individen en egen uppfattning om vem hon eller han är, vill vara 

eller bli. Samtidigt bildas uppfattningen om hur man absolut inte vill vara eller vill bli. Denna 

självuppfattning är det som kallas identitet. Individen sorterar intrycken från människor och 

medier och skapar sig en uppfattning om likheter och skillnader mellan sig själv och andra 

(Gripsrud, 2002).    

 

Den forskning som Johansson har gjort om identitetsutveckling får betydelse för vår studie på 

grund av att det visar på ungdomarnas strävan efter att passa in och deras känslighet för vad 

andra tycker är rätt. Ungdomar använder medier och medierna förmedlar den så kallade 

hegemoniska bilden av mannen, vilket innebär en allmänt accepterad idealbild  

(Johansson, 2001). 

Enligt Johansson genomgår ungdomar en inre och yttre självständighetsutveckling med början 
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i puberteten. Relationer både till kamrater och till flickvänner kan vara kortvariga men har 

stor betydelse för identitetsutvecklingen. 

 
Många pojkar är under den här tiden mycket osäkra på sin egen fysiska 
manlighet och kan periodvis skämmas för sin kropp och sitt utseende 
(Johansson, 1995, s 36). 

  

Utvecklingen kännetecknas av att intresset för den egna kroppen och identiteten ökar. 

Ungdomarna blir också känsligare för vad andra tycker och de blir rädda för att avvika från 

kollektivet och att inte vara som de andra (Johansson, 2001). Självbilden och identiteten 

formas bland annat genom olika referensgrupper i form av människor som används som 

riktmärken för vad som är den goda smaken, de rätta attityderna och det rätta beteendet 

(Johansson, 1995, s 36).  

Introjektion går ut på att man söker identifikation genom förebilder som står i motsats till ens 

egen självbild. Om en ung man till exempel uppfattar sig själv som svag så söker han en stark 

och kraftfull bild att identifiera sig med (Johansson, 1995).  

Johansson redogör för situationell manlighet, vilket innebär att unga män söker utlopp för 

olika delar av sig själv på olika platser. T. ex. strävar de mot jämställdhet i sitt parförhållande 

men i kamratgänget agerar de som extremt sexistiska (Johansson, 2005). 

 

Enligt Johansson finns det en brist på forskning som undersöker frågan om vad männen själva 

tycker om den nya, framtida manligheten. 

  
Det saknas idag i stor utsträckning kollektiva försök att utveckla strategier för hur en 
ny manlighet skall kunna formuleras och genomföras. Det innebär dock inte att män 
inte vill förändras. I vardagslivet pågår det ständiga försök till förändringar av det 
manliga. Men detta är en tyst process, den gör sig sällan märkbar  
(Johansson, 2001, s 44-45).  

 

Genom vår studie tar vi reda på vad killarna själva tycker om den bild som presenteras i 

tidningar och vilka konsekvenser de anser att den får för dem. 

 

3.3. Mediemakt 
Eftersom vi undersöker hur de unga männen upplever att män framställs i tidningar som riktar 

sig till unga kvinnor, är det relevant att ta med teorier om mediepåverkan, eftersom vi undrar 

om det i förlängningen påverkar dem och deras relationer. 
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Mediepåverkan kan ta sig olika former. Enligt Gripsrud har medierna utan tvivel inverkan på 

samhället och på de enskilda medborgarna. Han anser att vi bör skaffa oss kunskaper om 

medierna och om det de förmedlar.   

Gripsrud anser att medierna är skapare av så kallade föreställda gemenskaper, ett begrepp 

som myntats av Benedict Anderson, vilket innebär att medier förmedlar intryck av en 

gemenskap som grundas på att man lever inom samma geografiska område och att man utgör 

en samtidig upplevelsegemenskap. Medierna bestämmer, med andra ord, vad det betyder att 

till exempel vara barn eller vuxen, pojke eller flicka. Medierna förmedlar och förstärker även 

ideologiska dispositioner hos publiken, det vill säga deras redan befintliga bilder av vad som 

är manligt och kvinnligt, naturligt och onaturligt. 

Medierna definierar verkligheten omkring publiken och definierar vilka läsaren/tittaren är. De 

visar olika sätt att förstå världen och talar om vad som är viktigt och oviktigt. Mottagaren 

bildar sig en egen uppfattning om vem hon eller han är, vill vara eller bli samtidigt som 

uppfattning bildas om hur man absolut inte vill vara eller vill bli.  

Medierna är i en mening samhällets förlängda arm in i det vi kan kalla intimsfären (hemmet, 

det privata sällskapslivet och liknande) och de konkurrerar med nära och kära om 

uppmärksamheten och blandar sig i samtal och samspel (Gripsrud, 2002, s 17-19). 

Vi ifrågasätter om inte medierna även är kommersiella intressens förlängda arm. 

  

Gripsrud presenterar även kritik mot teorin om mediernas påverkan. Denna kritik protesterar 

mot antagandet att medierna skapar normer och värderingar hos människor. Istället bidrar 

medierna endast till dessa tankesätt. Visst har medierna makt att påverka oss, men i första 

hand bekräftar de befintliga förställningar (2002).  

  

Bengt Johansson, fil. dr. i journalistik och masskommunikation, anser att det är lika viktigt att 

studera den makt som medierna tillskrivs som att undersöka deras verkliga påverkan. Hans 

artikel om tredjepersons-effekter presenterar resultat av amerikansk forskning som visar att 

människor tenderar att överskatta mediepåverkan och tro att andra påverkas, men inte de 

själva. Frågan uppstår då om det handlar om att man överskattar andras känslighet eller 

underskattar sin egen. Enligt Johansson visar resultaten att båda fallen kan stämma.  

Om man är väldigt engagerad i ämnet eller ser en fråga som väldigt viktig visar forskningen 

att man har lättare att överskatta påverkan av andra. Det har också visat sig att högutbildade 

och människor som upplever att de har större kunskaper än andra ofta tror att de är mer 
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immuna mot påverkan än ”de andra”. Man överskattar alltså ofta olikheterna mellan en själv 

och andra människor.  

Enligt Johansson anser en del forskare också att vi har lärt oss att medierna är mäktiga och 

därför antar att andra påverkas. Anledningarna till att man istället underskattar påverkan på 

sig själv kan vara att människor allmänt har dåligt insikt i hur man fungerar rent psykologiskt 

men även att man vill upprätthålla en viss självbild. Man vill inte se sig själv som någon som 

lätt påverkas i fel riktning utan tillskriver hellre odefinierade ”andra människor” dessa 

egenskaper. När det gäller positiv påverkan, som till exempel visar att man är bra på att ta till 

sig ny information, är man däremot mer benägen att tro att man själv påverkas  

(Johansson, 2000). 

 

3.3.1. Mediernas bild av män 
Att man blir representerad i medierna innebär att man synliggörs, men också att man 

framställs på ett visst vis. Denna framställning behöver inte vara rättvis eller stämma överens 

med hur en människa upplever sig själv. 

Liesbet van Zoonen, medieforskare, skriver i sin bok Feminist media studies att en av de 

viktigaste beståndsdelarna i västvärldens patriarkala kultur är att kvinnan framställs som ett 

objekt som ska betraktas av den manliga publiken. Även om kvinnor också kan vara 

betraktare så använder de inte sin egen, utan mannens blick. Kvinnan ser sig själv bli 

betraktad.  

I ett samhälle där manlighet definieras som att vara stark, aktiv och den som betraktar och 

kvinnlighet som att vara svag, passiv och bli betraktad är det näst intill omöjligt för mannen 

att låta sig ses som ett objekt, eftersom han då går över till den kvinnliga sidan.  

Van Zoonen redogör också för Richard Dyers åsikter om skillnader mellan manliga och 

kvinnliga pinuppor. Han anser att den manliga pinuppan genom att stirra betraktaren i ögonen 

förnekar att det är han som blir betraktad. Detta bibehåller den traditionella maktbalansen. 

Mannen är också aktiv på bilderna, han existerar alltså inte bara för betraktarens skull utan 

”råkar” snarare fångas på bild när han utför typiskt manliga handlingar som att träna eller raka 

sig i bar överkropp.  

Van Zoonen presenterar också Ien Angs analys, från 1983, av tidningen Playgirl. Denna 

analys visar att även vid försök att konstruera manskroppen som ett objekt för kvinnlig åtrå 

lyckas man inte komma undan de faktorer som bibehåller maktbalansen. Bilderna visar 

spända muskler, fysisk aktivitet eller antydan till arbete. Den största skillnaden mellan 
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kvinnliga och manliga utvik handlar dock om att mannen framställs som ett romantiskt objekt 

snarare än ett sexuellt objekt. Han presenteras som en person och inte bara en kropp (van 

Zoonen, 1994).  

 

Med tanke på att forskningen van Zoonen presenterar här är över tjugo år gammal och hennes 

bok gavs ut för tio år sedan anser vi att hennes bild av hur mannen blir betraktad är något 

förlegad. Vi tror att även mannen i vissa fall objektifieras och blir föremål för kvinnans 

sexuella och inte bara hennes romantiska intresse. Vi anser även att mannen allt oftare 

framställs som ett objekt, utan makt och utan annan funktion än att finnas till för betraktaren.  

Vi får stöd av Johansson som anser att diskussionen om kön, identitet och ungdomsforskning 

i stor utsträckning har skett utifrån feministisk teori. 

 

Det är inte längre enbart kvinnan som definieras i ”mannens blick”, utan denna 
relation är mer ömsesidig (Johansson, 2005, s 14). 
 

Han menar att när mäns kroppar och sexualitet synas och granskas, är det ofta utifrån 

”kvinnans blick”. De unga männen framställs som sexuellt hotfulla, kåta och beredda att kasta 

sig över unga flickor. Johansson anser att det är intressant att se hur mannen beskrivs i den 

feministiska litteraturen. Bilden av den unga mannen har enligt Johansson skapats utifrån 

föreställningar som inte är förankrade i den sociala verkligheten. De utgör samma ideologi 

som bidrar till att reproducera bilden av den underordnade och passiva unga kvinnan. Ännu 

mer intressant är hur mannen inte beskrivs. 

 
Avsaknaden av en problematisering av ”den unge mannen” har bidragit till att 
stärka bilden av den ”endimensionella mannen” och till att skapa stereotyper 
(Johansson, 2005, s 10). 

 

Det som Hirdman kom fram till när det gäller hur männen framställs i Vecko Revyn år 1995 

är intressant för vår forskning. I den kritiska forskningen av veckotidningar som riktar sig till 

kvinnor anses tidningarna upprätthålla en redan fastställd ordning av könen. Hirdman kom 

fram till att Vecko Revyn försöker att förklara männens beteende för läsaren, hur hon ska 

förhålla sig till mannen och hur hon ska tyda hans signaler. Olikheterna mellan könen är 

tidningen utgångspunkt. Mannens närvaro bekräftar kvinnan som kvinna.  

I artiklar där män ingår får läsaren mannens synpunkt på kvinnan, när artikeln handlar om 

män är syftet att ge läsaren inblick i det manliga psyket. Männen beskrivs med schabloner och 

bilden som ges är att de dricker öl, är intresserade av sport, inte vill prata om känslor och vill 
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ha en privat sfär fredad från kvinnor. Meningen är att läsaren ska acceptera männens 

tillkortakommanden och älska dem som de är. 

Men männen framställs också med en humoristisk och nedsättande ton. Männen är roliga, 

irriterande, glömska och självupptagna. Mannen beskrivs också som den som hotar kvinnans 

sinnesro i den meningen att han alltid kan lämna henne och gå till en annan. 

Männen som syns i Vecko Revyn är kända personer och fotomodeller. De ler på bilderna och 

deras bara överkroppar visas. Läsaren får möta prototypen för den manliga pinuppan. Idén 

med att visa de uppumpade bröst- och armmusklerna är att legitimera männens maktstatus, 

hävdar Hirdman (Hirdman, 2002, s 209).  

 

Eftersom de unga männen också är ungdomar tar vi även med Thomas Ziehes teorier. Han är 

professor i pedagogik och skiljer på ungdom och ungdomlighet. En ungdom är en ung person 

och ungdomlighet är en bildvärld. Han menar att den ungdomliga bild som medierna visar 

inte är skapad av medierna själva utan att ungdomligheten representerar en dynamisk längtan 

som finns hos de vuxna. Medierna förmedlar den bild av ungdomlig skönhet som ligger i linje 

med den estetiska tidsandan. 

Med dynamisk längtan menar Ziehe längtan efter hälsa, livfullhet, en känsla av otvungenhet 

och skönhet. Att vara vacker tolkas som vital sinnlighet som i sin tur står för lycka. Att vara 

ungdomlig har blivit ett ideal. Det ungdomliga idealet ger inte en bild av ungdomarna. 

Det senaste idealet är att vara ung och veta om det.  

 

Ungdomarna vet hur de är, men det gör det inte lättare för dem. Det de (ännu) kan ha 
kvar av ursprunglighet saknar de (ännu) i suveränitet – ungdomlighet så som den 
framstår i detta ideal står inte till deras förfogande (Ziehe, 1989, s 30). 

 

Ungdomlighet är en bild så som den sätts upp och avnjuts av dem som inte längre är unga 

(Ziehe, 1989). Det blir intressant för vår forskning eftersom vi studerar om unga män tycker 

att mediebilden stämmer med deras upplevda verklighet.  

 

3.3.2. Konsekvenser av mediernas mansbild 
Eftersom vi undersöker ungdomar ville vi gå ett steg längre med teorierna som vi ska stödja 

oss på.  

Vi tycker att Margot Bengtssons och Jonas Frykmans forskningsrapport Om maskulinitet – 

mannen som forskningsprojekt är intressant eftersom deras teori är att det behövs en alternativ 
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bild av maskuliniteten i medierna. De tar upp att bilden av mannen i medierna inte stämmer 

överens med hur männens vardag ser ut. Mansrollen ger inte mannen tillgång till sina känslor 

vilket försvårar relationen till kvinnor, barn, vänner och andra män. De anser att mansrollen 

bör förändras, eftersom den bidrar till att bibehålla en destruktiv polaritet i samhället 

(Bengtsson och Frykman, 1987). För oss blir det intressant att se om de unga männen 

upplever att den framställda mansbilden i tidningarna får några konsekvenser för dem och i så 

fall vilka. 

 
 

3.4. Fenomenologi som teoretisk utgångspunkt 

Vi utgår från ett fenomenologiskt perspektiv vilket innebär att vi vill ge de beskrivningar av 

världen så som de intervjuade upplever den. Edmund Husserl, tysk filosof och den moderna 

fenomenologins grundare, ansåg att den verklighet som är relevant att studera är den som 

människor uppfattar. Han ansåg att man bör beskriva, istället för att förklara eller analysera 

(Husserl, 2004). Fenomenologin tar inte hänsyn till upplevelsens ursprung eller orsak  

(Kvale, 1997). Enligt Maurice Merleau-Ponty, fransk filosof och grundare av den moderna 

fenomenologin, vill fenomenologin som filosofi vara en exakt vetenskap. 

 
Den är ett försök att ge en oförmedlad beskrivning av vår erfarenhet sådan som 
den är… (Merleau-Ponty, 2004). 

 

En beskrivning kan inte vara helt oförmedlad. Vi tolkar Merleau-Pontys ord oförmedlad 

beskrivning som att forskaren ska förhålla sig så objektiv som möjligt under studien. Vi ser 

fenomenologin som ett försök få kunskap om människans erfarenhet genom deras egna 

beskrivningar. Vi använder oss av fenomenologin som teori för att den överensstämmer med 

de utgångspunkter vi har för den här studien. 

 

3.5. Sammanfattning 
Vi utgår från ett fenomenologiskt perspektiv vilket innebär att vi vill försöka beskriva världen 

så som de intervjuade upplever den.  
Genus är en kulturell och social konstruktion för att dela upp människosläktet i kvinnligt och 

manligt. Vi använder oss främst av teorin om hegemonisk maskulinitet vilket innebär en bild 

av manlighet som är allmänt accepterad. Denna bild upprätthålls och sprids via medierna. 
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Enligt Johansson börjar den manliga hegemonin trots allt att spricka upp och brista i 

sömmarna. Han tror också att det är möjligt att påverka och förändra våra uppfattningar av 

kön (Johansson, 2001).  

Den forskning som Johansson har gjort om identitetsutveckling får betydelse för vår studie på 

grund av att det visar på ungdomarnas strävan efter att passa in och deras känslighet för vad 

andra tycker är rätt. Introjektion går ut på att man söker identifikation genom förebilder som 

står i motsats till ens egen självbild (Johansson, 1995).  

Enligt Hirdman beskrivs männen med schabloner och bilden som ges är att de dricker öl, är 

intresserade av sport, inte vill prata om känslor och vill ha en privat sfär fredad från kvinnor. 

Männen som syns i Vecko Revyn är kända personer och fotomodeller, läsaren får möta den 

manliga pinuppan (Hirdman, 2002). 

Gripsrud anser att medierna är skapare av så kallade föreställda gemenskaper. Medierna 

bestämmer, med andra ord, vad det betyder att till exempel vara barn eller vuxen, pojke eller 

flicka. Han presenterar även kritik mot teorin om mediernas påverkan. Visst har medierna 

makt att påverka oss, men i första hand bekräftar de redan befintliga förställningar (2002).  

Bengtsson och Frykman anser att mansrollen bör förändras, eftersom den bidrar till att 

bibehålla en destruktiv polaritet i samhället (Bengtsson och Frykman, 1987).  
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4. Metod 
Vi valde att använda oss av kvalitativa metoder. Syftet med studien var att förstå ämnen från 

livsvärlden ur de intervjuades eget perspektiv, i vårt fall hur unga män individuellt upplever 

att män framställs i tidningar som riktar sig till unga kvinnor.  
Vi kombinerade metoderna introspektion, dagboksskrivande och personliga intervjuer för att 

få fram så mycket som möjligt av killarnas individuella synpunkter och för att vi skulle kunna 

fördjupa vår studie så mycket som möjligt.  

 

4.1. Introspektion 
Vi använde oss av introspektion och lät killarna utgå från sina egna känslor och tankar när de 

skrev ner hur de uppfattar att tidningarna framställer mannen. Introspektionen gjorde det 

möjligt att få en djupare förståelse för upplevelserna som annars hade varit svåra att få insyn i 

eller relatera till.  

Vi använde oss av den form av introspektion som kallas självreflektion, där inte forskaren 

själv ingår i studien utan endast en grupp respondenter. En av anledningarna till att vi valde 

att inte inkludera oss själva i studien är att många anser att detta kan påverka kvaliteten och 

objektiviteten i studien (Frostling-Henningsson, 2003).  

Introspektionen var samtidig, dvs. dokumentationen skedde samtidigt med upplevelsen, detta 

eftersom det då är lättare att minnas korrekt vad man kände och hur man reagerade  

(Frostling-Henningsson, 2003).  

 

Enligt Frostling-Henningsson anser vissa forskare att metoden introspektion är ovetenskaplig 

och svår att generalisera (2003). Detta var dock inte ett problem för oss eftersom att vi utförde 

en kvalitativ studie och inte var ute efter ett generaliserbart material.  

För att studien skulle anses vetenskaplig och trovärdig ansåg vi att det var viktigt att 

dokumentera varje steg av vårt tillvägagångssätt noga så att en utomstående ska kunna 

granska arbetet i efterhand.   

 

Vi är medvetna om att olika personer har olika utvecklad förmåga att kunna uttrycka sig. Vi 

har däremot med utgångspunkt från fenomenologin, som vi också använder som metod, valt 

att inte gå in och ifrågasätta de unga männens synpunkter. 
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4.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 
Vi har använt oss av den kvalitativa forskningsintervjun och syftet med den är att förstå den 

intervjuades eget perspektiv. Metoden koncentrerar sig på de intervjuades livsvärld och är 

öppen för den intervjuades upplevelser (Kvale, 1997).  

Enligt Kvale handlar det inte om att den som studerar fenomenet är utan förutfattade 

meningar, utan snarare att den kritiskt ska analysera sina förutfattade meningar (1997).  

Vi tänkte på och försökte att vara så neutrala som möjligt och vi var kritiska till våra egna 

tankar. 

Vi valde att använda det angreppssätt och den frågeteknik som Kvale lägger fram (1997). 

Som stöd för minnet skapade vi en intervjuguide som fungerade som en översikt över de 

ämnen som skulle täckas. Tekniskt sett var metoden halvstrukturerad vilket innebär att 

intervjuguiden innehöll en rad teman och förslag till frågor på samma gång som den var 

öppen när det gällde att förändra frågorna eller ställa dem i en annan följd (Kvale, 1997).  

Kvale har strukturerat ett schema över intervjuforskningens sju stadier. Dessa sju stadier 

utgörs av 1: Tematisering, 2: Planering, 3: Intervju, 4: Utskrift, 5: Analys, 6: Verifiering, samt 

7: Rapportering (1997). Dessa steg följde vi så nära som möjligt för att underlätta vårt arbete. 

 

Under intervjuerna använde vi oss även av Bengt Gustavssons åsikter om vad som 

kännetecknar ett bra samtal: 

 

 Det tillåter respondenten att använda sitt eget sätt att beskriva sin verklighet. 

 Det antar att det inte finns någon bunden frågesekvens som passar alla respondenter. 

 Det tillåter respondenten att ta upp ämnen som inte planerades av kunskaparen 

(Gustavsson, 2003, s 246). 

 

Bland annat lät vi respondenterna ta upp saker som vi inte hade planerat, för att nå på djupet 

av deras observationer. Vi följde inte intervjuguiden i en viss ordning utan prickade bara av 

frågorna allt eftersom de hade besvarats. Vi tillät också de unga männen att diskutera saker vi 

inte hade ställt frågor om, genom att fråga om det var någonting annat som de tänkte på. 

Gustavsson gav också värdefulla tips på vad som krävs av den som leder samtalet, till 

exempel att använda sig av små uppmuntrare, t.ex. ett mummel eller ett ja, använda pauser 

och uppehåll på ett förväntansfullt sätt, t.ex. genom ögonkontakt, visa deltagarna att vad de 

säger har betydelse samt att vara en aktivt intresserad lyssnare genom att t.ex. upprepa vad de 
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unga männen just sade (Gustavsson, 2003). Vi tror att vi lyckades använda dessa tips på ett 

bra sätt.  

 

 

4.3. Urval 
Eftersom vi valde att göra en kvalitativ undersökning enades vi om att vi skulle inkludera 

endast åtta unga män i undersökningen. Vi ansåg att det räckte för att ge en viss bredd och 

representativitet. Antalet gjorde också att materialet blev hanterligt och att vi fick mer tid till 

intervjuer och analys.  

Vi valde målgruppen 15-18 år. En tanke var att unga män i den här åldern är mitt inne i sin 

utveckling mot att bli vuxna män och det var intressant att höra deras synpunkter om hur 

mannen framställs. 

Vi ville inte ha för stor spridning på åldrarna och eftersom undersökningen om 

tidningsläsande som vi fick från SIFO behandlade åldrarna 15-19 så höll vi oss inom denna 

åldersgrupp. Vi bestämde oss för att välja ut två unga män i vardera åldern. Detta innebar två 

15-åringar, två 16-åringar, två 17-åringar och två 18-åringar. Detta gav oss också möjlighet att 

jämföra vad två olika män i samma ålder tycker.  

 
När vi sökte unga män valde vi att lotta mellan de skolor som vi skulle kontakta. Detta för att 

vi ville lägga oss i urvalet så lite som möjligt. Vi lottade också mellan de unga män som 

anmälde sitt intresse. Vi valde inte själva eftersom vi ville att alla som var intresserade skulle 

ha möjligheten att vara med i studien och inte bara de som pratar mycket och har starka 

synpunkter på mediernas framställning av män. Detta för att få ett bredare resultat och så 

många olika synpunkter och upplevelser som möjligt. Vi sökte inte efter ett generaliserbart 

resultat utan ett resultat som gäller för den här studien.  

De skolor som kom med i vår studie var väldigt olika varandra. Vi fick fram både 

yrkesinriktade samt teoretiska skolor. Därmed hoppades vi också på en spridning på de 

personer som kom med i studien vad det gäller intressen och personligheter.  

 

4.4. Tillvägagångssätt 
De åtta unga männen fick ett exemplar av tidningen Cosmopolitan (2005) och ett exemplar av 

Vecko Revyn (2005) att läsa under fyra dagar. Alla fick samma nummer av tidningarna och 

det numret valdes slumpmässigt av personal på de aktuella redaktionerna. 
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De unga männen antecknade sina reaktioner parallellt med läsningen. Meningen var att de 

skulle fundera fritt, kring det redaktionella materialet, när de läste tidningarna och skriva ner 

alla tankar som kom upp gällande forskningsfrågan. Till sin hjälp fick de följande stödord att 

reflektera över:  

 

- Hur tycker du att män framställs i bild och text i tidningen?  
 
- Stämmer den bilden? 
- Vad är det som stämmer?  
 
- Är bilden felaktig? 
- Vad är fel? 
 
- Vad tycker du om det här? 

 
- Vad tror du detta få för konsekvenser? 

 
- Hur tycker du att män ska framställas? 

 

Vi använde oss till största delen av öppna frågor för att få så uttömmande svar som möjligt. 

Vi hade bara ett fåtal stödord för att inte leda in de unga männen för mycket på ett spår utan 

istället låta svaren komma från dem själva och vara representativa för dem. De unga männen 

uppmuntrades att skriva åsikter och upplevelser fritt och vi poängterade att stödorden bara är 

en vägledning. Vi poängterade att studien inte berörde reklamen i tidningarna. 

I efterhand tyckte vi att stödfrågorna ”Är bilden felaktig” och ”Vad är fel” inte var bra och när 

vi gjorde intervjuguiden ändrade vi frågorna till ”Vad är det som inte stämmer”. Vi ville inte 

sätta stämpel på det som de tycker inte stämmer genom att säga att det var felaktigt.  

 

Vi ansåg att fyra dagar var lagom lång tid för att hinna läsa och tänka över innehållet i 

tidningarna samt skriva ner sina tankar. Då räknade vi även med att de kanske hade andra 

aktiviteter och inte hade tid att läsa varje dag. Efter dessa fyra dagar fick de unga männen 

skicka sina dagboksanteckningar via e-post så att vi kunde läsa igenom dem. En av de unga 

männen skickade aldrig något brev så vi gick direkt till intervjun och hoppade över detta led. 

Anteckningarna från de övriga använde vi som grund för de personliga intervjuerna. Med 

hjälp av dessa konstruerade vi en intervjuguide med frågor som vi sedan använde i 

intervjuerna.  

Intervjufrågorna hjälpte oss att strukturera intervjuerna. Vi försökte att ha ett öppet 

förhållningssätt för att få veta vad killarna tyckte och för att få deras infallsvinklar. De fick 
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även frågan om det var något annat som de hade tänkt på, för att fånga in eventuella åsikter 

som vi själva inte hade tänkt på. 

Intervjuerna skedde snarast möjligt efter det att vi hade läst igenom dagböckerna och 

sammanställt eventuella nytillkomna frågor. Under en vecka intervjuade vi de åtta unga 

männen om deras tankar och upplevelser. Intervjuerna skedde på den plats som de unga 

männen tyckte var mest bekväm, vilket i praktiken betydde allt ifrån skolan eller hemmet till 

en hamburgerrestaurang. Vi följde intervjuguiden men lade till eventuella följdfrågor och lät 

de unga männen prata så mycket de ville. Vi tyckte inte att det var viktigt att frågorna ställdes 

i den ordningen de kom i intervjuguiden utan vi använde helt enkelt guiden som ett stöd för 

att se till att vi fick svar på alla frågor.  

Längden på intervjuerna och de unga männens vilja att prata skiljde sig väsentligt men vi 

lyckades att få samtliga att svara på frågorna i intervjuguiden, om än mer eller mindre 

utförligt. Vi var måna om att de unga männen skulle känna sig så bekväma som möjligt i 

situationen. 

En av dem fick förhinder två gånger och fick intervjuas i efterhand. Ett par av de unga 

männen fick vi kontakta igen per telefon för att ställa om någon fråga som vi behövde 

förtydliga svaret på.  

 

De personliga intervjuerna bandades och skrevs ut i efterhand. Vi tog bort eventuella 

utvikningar, dvs. det som inte rörde ämnet, hummanden och pauser. Det skriftliga resultatet är 

bifogat som bilaga. Detta för att andra ska kunna ta del av resultatet och själva dra slutsatser. 

De unga männen har fått fingerade namn. 

Utskrifterna av intervjuerna kodade vi sedan i olika färger som fick representera de fyra olika 

delfrågorna. T. ex. markerades allt som besvarade frågan ”Hur framställs männen i 

tidningarna” med en färg. Detta underlättade stort när materialet skulle sorteras och 

presenteras i resultat- och analysdelen.   

 

4.5. Etik 
De unga männen som deltog i undersökningen var anonyma, deltog frivilligt och kunde när 

som helst hoppa av studien. Att dagboksanteckningarna är utskrivna på dator beror på att 

handstilen inte ska gå att känna igen. Banden med de inspelade intervjuerna kommer att 

förstöras. 
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De unga männen tog del av de etiska riktlinjerna, studiens syfte och tillvägagångssättet 

skriftligt och vi diskuterade dem tillsammans innan studien.  

Deltagare har fått veta när och var arbetet ska publiceras.  

Enligt Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, HSFR, bör man som 

forskare informera de som är berörda av forskningsprojektet om vad syftet är med 

undersökningen, vad det är man vill att de ska göra. Det är viktigt att personerna vet att de får 

lov att hoppa av när de vill och att informationen inte ska användas till någonting annat än i 

forskningssyfte. Vi informerade dem om vad uppsatsen går ut på och hur hela processen 

skulle se ut innan vi satte igång. Man måste också ha deltagarnas samtycke för att vara med i 

studien vilket vi fick (1999).  

Eftersom ingen i vår studie var under 15 år behövde vi inte ha målsmans tillstånd (Deacon 

m.fl., 1999).  

Andra saker som är viktiga enligt HSFR är att man låter deltagarna hoppa av om de vill utan 

att använda påtryckningar. Eftersom det var unga killar som vi arbetade med så fanns risken 

för att de var ombytliga och tröttnade fort. Vi hade ett par unga män som reserver i fall detta 

skulle ha skett.  

Enligt HSFR ska man se till att de deltagare som vill får veta när och var arbetet publiceras. 

Det har vi informerat om. Dessutom kommer vi att via e-post låta de unga männen ta del av 

den färdiga uppsatsen om de så önskar (1999).  

 

4.6. Sammanfattning 
Vi använde oss av introspektion för att låta de unga männen utgå från sina egna känslor och 

tankar. Den form av introspektion vi valde att använda oss av kallas självreflektion, där inte 

forskaren själv ingår i studien. Introspektionen var samtidig, dvs. dokumentationen skedde 

samtidigt med upplevelsen, eftersom det ger stöd för minnet. 

Vi har dokumenterat varje steg av vårt tillvägagångssätt noggrant så att en utomstående ska 

kunna granska arbetet i efterhand och kunna utföra en studie på liknande sätt.   

Vi använde den kvalitativa forskningsintervjun med det angreppssätt och den frågeteknik som 

Kvale lägger fram (1997). Vi använde även en intervjuguide som var en översikt över de 

ämnen som skulle täckas, samt kompletterande frågor. 

När vi utförde våra intervjuer försökte vi även tänka på Gustavssons åsikter om vad som 

kännetecknar ett bra samtal. Bland annat lät vi respondenterna ta upp saker som vi inte hade 

planerat samt tillät de unga männen att diskutera saker utöver det som vi ställde frågor om. 
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Vi intervjuade åtta unga män i åldrarna 15-18 år och lottade mellan personerna för att lägga 

oss i urvalet så lite som möjligt.  

Vi sökte inte efter ett generaliserbart resultat utan ett resultat som gäller för den här studien.  

De åtta killarna fick ett nummer av tidningen Cosmopolitan och ett nummer av Vecko Revyn 

att läsa under fyra dagar. De antecknade sina reaktioner parallellt med läsningen. Till sin hjälp 

hade de stödord att reflektera över. 

De unga männens anteckningar utgjorde sedan grunden för de personliga intervjuerna.  

Deltagarna var anonyma, deltog frivilligt och kunde när som helst hoppa av studien. 

De fick skriftligt ta del av de etiska riktlinjerna, studiens syfte och tillvägagångssättet.  

 



   

 28

5. Resultat och analys 

Vi har valt att presentera vår analys i anslutning till resultatet för att göra avsnittet så 

överskådligt som möjligt. Denna del av uppsatsen är uppdelad under tre rubriker. Dessa 

rubriker täcker de områden vi har valt att undersöka: 

 

– Bilden av mannen i tidningarna och hur den stämmer  

Här presenteras vi hur de unga männen individuellt upplever att män framställs i tidningarnas 

redaktionella material, om de tycker att den bilden av mannen stämmer eller inte och varför. 

 

 – Hur män ska framställas i tidningarna?  

Presentation av hur de unga männen individuellt tycker att männen borde framställas i 

tidningarna. 

 

– Vilka konsekvenser får bilden av män? 

En presentation av vad var och en av dem tror att det kan få för konsekvenser, om det 

påverkar dem eller deras relationer och i så fall på vilket sätt. 

 

Under varje rubrik har vi presenterat våra resultat och till sist, i analysen, har vi knutit dessa 

till de teorier som vi utgick från.  

Under alla intervjuerna var det svårt att hålla isär svaren på frågor om hur männen framställs i 

text och hur de framställs i bild. Därför kommer vi genomgående att presentera dessa svar 

tillsammans.  

Vid frågor i ett citat är frågan skriven i fetstil. Namnen är fingerade. 

 

Bland det mest framträdande i vår undersökning är de unga männens sätt att relatera alla 

frågor till sin egen värld. De svarar i första hand utifrån sig själva och ger exempel utifrån sitt 

eget liv och sin omgivning. Det övergripande resultatet av undersökningen är att alla de unga 

männen anser att det bara är män som är kända eller ser bra ut som får vara med i tidningarna. 

Däremot skiljer sig meningarna om huruvida detta är positivt eller negativt. Alla säger också 

att de inte påverkas av tidningarnas bild av män. Däremot kan de vid ytterligare frågor tänka 

sig att de påverkas omedvetet eller via någon annan. I första hand oroar de sig dock för att 

unga kvinnor eller andra, svagare unga män ska påverkas av bilden i tidningarna. Ett annat 

viktigt resultat är att nästan alla de unga männen saknar en mer komplex mansbild i 
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tidningarna. Flera vill se mer vanliga män och icke-kändisar, alternativt att man presenterar 

olika sidor av män och låter deras mjukare sidor komma fram.  

 

5.1. Bilden av mannen och hur den stämmer 
5.1.1. Resultat 
Sex av de åtta unga männen i undersökningen beskriver männen i tidningarnas bilder med ord 

som snygga, muskulösa eller stora. Två använder ordet stylade när de pratar om bilderna i 

tidningarna, och en säger att männen är sminkade.  

 

Nästan alla hade bar överkropp och grejer. Jo, men de flesta procentuellt hade 
bar överkropp. Och rutmagar... (Zackarias 18 år). 
 

De försökte framställa dem så snygga som möjligt så klart. De skulle väl aldrig 
ställa en ful kille där (Tomas 17 år). 
 
 

Tre anser att männen framställs som sexobjekt för kvinnans blickar:  

 

För nu är det nästan bara sex i tidningarna, hur män ska greja för att det ska bli 
bra (Erik 17 år). 

 

De påpekar att män genom att de framställs ensidigt och som sexobjekt blir alltmer 

nedtryckta. 

 

Alla utom de två yngsta saknar mer mångsidiga bilder av män i tidningarna. De flesta 

uttrycker att det bara är kändisar som syns i tidningarna. De vill se mer vanliga killar och 

tycker att männen själva borde få uttala sig mer. Flera skriver och berättar om männen som 

inte får vara med; de fula eller mulliga killarna. Dessutom anser flera att det står för lite om 

män i tidningarna överhuvudtaget. Alla utom de två yngsta är missnöjda med bilden av män i 

tidningarna och vill gärna se mer vanliga människor istället för bilden av idealmannen.  

 

Erik, 17 år, anser också att tidningar ger uttryck för en gammaldags syn på män och kvinnor, 

fast modernt presenterad. Samtidigt tycker han själv att män och kvinnor är olika.  

 

Alla de unga männen i undersökningen uttrycker att det fysiskt sett är skillnad på kvinnor och 

män. Männen är större och har mer muskelmassa och det finns även andra biologiska 
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skillnader. När det gäller psykiska skillnader tycker de flesta att skillnaderna är små och de 

handlar till exempel om att kvinnor och män har olika intressen, att tjejer är mer 

utseendefixerade och att killar inte bryr sig så mycket om sitt utseende. 

 

Kvinnor kan ofta framställas som den svaga länken psykiskt så, väldigt 
lättpåverkade. Men det kan också män vara så egentligen så finns det inte så 
stora skillnader (Niklas 16 år). 

 
 

När de ska beskriva vad som är manligt så kommer traditionella värderingar fram som 

skäggig, muskulös, stark, självsäker, självständig, snus under läppen och ärlig, hård och rak 

fram.  

En av 15-åringarna säger: 

 

Vissa grejer kräver mer styrka helt enkelt och då är det ett gubbajobb och har 
alltid varit och då får kärringen stå vid spisen sen (Rickard 15 år). 

 

På vår fråga om vad som är manligt svarar en 18-åring: 

 

Det vete fan. Ja, men det kan nog vara typ öl och sport. Det är manligt. Alltså, 
det är en typisk mansgrej liksom. Sitta och kolla på hockey på söndag 
eftermiddag (Zackarias 18 år). 
  

 

Men en av de unga männen har en helt annan uppfattning: 

  

Vad jag tycker är manligt.. Ja, det är allt möjligt. Att kunna, till exempel om 
man är gift kunna ta hand om frun och visa att man älskar henne. Att kunna laga 
mat och kunna fixa bilen och så. Att visa att man bryr sig. 
Skulle man kunna säga att det är kvinnligt också? 
Ja, det är ju nästan kvinnligt också att kunna visa det (Niklas 16 år). 

 

Tre av de unga männen lägger efter viss eftertanke till kriterier som ”snäll” när de beskriver 

hur en man ska vara.  

 

En av dem svarar att vad som är manligt beror på vem som ställer frågan och i vilket 

sammanhang frågan ställs. 
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Vad tycker du är manligt? 
Vad är manligt ja. Ja, hade det varit på en fest och någon hade frågat mig så, då 
hade jag ju bara sagt att det är skitigt klädd och ha en stor snus eller nå´t. Men 
om man frågar så här så är det nog kanske… lite muskler kanske, är rätt manligt 
faktiskt. Det är en jädrigt svår fråga egentligen (Anders 18 år).  

 

Två av de unga männen anser att kvinnor och mäns roller börjar bli ombytta och att män allt 

mer hamnar i underläge gentemot kvinnor. På frågan om det finns något övrigt att tillägga till 

intervjun svarar en av dem att: 

 

..nu håller kvinnorna på att göra samma misstag som vi män har gjort. De håller 
på att göra den här bilden till mansförnedrande. Vi har ju fixat bilder så att det 
har blivit kvinnoförnedrande och nu blir det mansförnedrande. Och därför tycker 
jag att kvinnor borde dra en gräns och inte göra det, bara för att visa vad de 
själva står för (Niklas 16 år). 
 

En av 15-åringarna anser att bilden i tidningarna är positiv och stämmer bra med verkligheten. 

Däremot tycker han att både män och kvinnor borde få uttala sig och inte bara kvinnorna. Han 

tycker inte att bilderna i tidningarna ser särskilt retuscherade ut.  

 
Är det bra eller dåliga bilder som visas upp? 
Ganska bra. De ser ganska muskulösa ut. Det är väl bra. De har ju ingen 
anledning att visa små, klena killar (Lars 15 år). 
 

 
Den andre 15-åringen reagerar inte heller så starkt på framställningen av männen i 

tidningarna. Han tycker inte att bilden stämmer för alla men tror inte heller att tidningarna 

bara visar helt enkelspåriga bilder. 

 

Jag ser väl inget som är fel med den, inget nedlåtande eller så, vad jag 
uppfattade i alla fall. Jag brukar inte bry mig så mycket om vad folk skriver 
(Rickard 15 år). 

 

Rickard säger också nästan som ett eko av Lars att ingen vill ju se på fula killar. Av de åtta 

unga männen i undersökningen är det bara de två 15-åringarna som uttrycker denna åsikt.  

De är avsevärt mindre kritiska till tidningarnas innehåll än de andra som är äldre.  

Zackarias, 18 år, tycker inte att bilden av män som tidningarna framställer stämmer in på 

honom men han kan ändå se det som både positivt och negativt: 

 
Finns det något positivt med det här? 
Ja, de får ju män att framstå bättre än de verkligen är. Anser jag.  
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Något negativt? 
Tjejerna kommer ju att bli besvikna (Zackarias 18 år). 
 

 

Övriga tycker inte att bilden som tidningarna visar riktigt stämmer, eftersom alla i deras 

verklighet inte är sådana. De tycker att männen trycks ner och att läsarna får fel bild av dem. 

Två av de unga männen uttrycker däremot förståelse över varför man bara visar snygga och 

muskulösa män i tidningarna, för att det är roligare att läsa och för att tjejer tycker att det är 

snyggt.  

 

5.1.2. Analys 
Enligt Hirdman beskrivs männen i Vecko Revyn med schabloner. Bilden som ges är att de 

dricker öl, är intresserade av sport, inte vill prata om känslor och vill ha en privat sfär fredad 

från kvinnor (2002).  

Ekman påpekar att medierna inte tar hänsyn till att alla män är olika (1995). Detta påpekar 

också de flesta unga männen i undersökningen som tycker att det är en alltför ensidig bild av 

män som visas i tidningarna.  

 

Hirdman skriver också att männen som syns i Vecko Revyn är kända personer och 

fotomodeller och att läsaren får möta prototypen för den manliga pinuppan med uppumpade 

bröst- och armmuskler (Hirdman, 2002, s 209). Denna åsikt uttrycks även av de flesta av de 

unga männen:  

 
Det var mer inslag om kändisar och så som man kunde läsa om tycker jag 
(Anders 18 år). 
 
Vilka är det som får vara med i de här tidningarna? 
Det är idoler och så. Såna här kända personer (Stefan 16 år). 
 

Flera anser att männen i tidningarna blir reducerade till sexobjekt. En 16-åring säger att bilden 

börjar bli mansförnedrande. Detta kan knytas till Ekmans åsikter om att maskuliniteten i 

medierna har sexualiserats och feminiserats (Ekman, 1995). 

 

Mansrollens kodex beskrivs av Folkesson som en kodex som rymmer alla uttalade och 

outtalade förväntningar, normer, regler och krav (2000). Svaren som de unga männen i vår 

undersökning har gett visar att de till stor del uppfattar att denna kodex återspeglas i 

tidningarna. Flera anser att bilden i tidningarna säger hur männen ska vara.  
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…de är mycket musklade, de ska se fräscha ut, de ska ha snygga kläder, helst 
lite tighta, sådär liksom (Erik 17 år).  
 

 

Det intressanta är dock att de unga männen i undersökningen samtidigt i huvudsak beskriver 

sina manliga ideal med traditionellt manliga företräden som muskulös, hård, ärlig och rak.  

Zackarias, 18 år, tar upp öl och sport som manligt. Alla de unga männen ger i beskrivningen 

av sina ideal uttryck för den hegemoniska maskuliniteten, den bild av manlighet som är 

allmänt accepterad. Denna hegemoniska maskulinitet är enligt Connell själva kärnan i den 

dominerande mansbilden som sprids via massmedia och populärkultur. Masskulturen 

framvisar en statisk, ”äkta” maskulinitet och publiken får höra talas om ”riktiga” män (1999).  

De unga männens ideal ligger alltså i linje med hur de tycker att männen framställs i 

tidningarna. De beskriver att männen i tidningarna har alla de egenskaper som idealmannen 

ska ha. Samtidigt reagerar de flesta av de unga männen i undersökningen mot denna bild, 

eftersom de inte anser att bilden stämmer med deras vardag.  

 

Det är påfallande att de unga männen har en bild av hur de tycker en man ska vara, men 

samtidigt protesterar mot att denna bild presenteras i tidningarna. Dock anser de två 15-

åringarna inte att det är något fel med mansbilden i tidningen. De reagerar inte nämnvärt över 

framställningen av män och verkar inte heller fundera mycket över den utan tycker att den är i 

sin ordning. Kanske beror denna acceptans av bilden i tidningarna på att 15-åringarna söker 

identifikation genom förebilder som står i motsats till deras egen självbild, så kallad 

introjektion. Detta innebär alltså att om en ung man till exempel uppfattar sig själv som svag 

så söker han en stark och kraftfull bild att identifiera sig med (Johansson, 1995).  

 

Enligt Ziehe är det skillnad på ungdomar och den ungdomlighet som förmedlas. 

Ungdomligheten är en bildvärld som framställs i medierna. Den ungdomligheten 

representerar en dynamisk längtan som finns hos de vuxna (1989). De unga männen anser att 

den ungdomlighet som representeras i Veckorevyn och Cosmopolitan inte stämmer överens 

med deras verklighet. 

 

Enligt Gripsrud definierar medierna verkligheten omkring publiken och definierar vilka 

läsaren är. Medierna förmedlar och förstärker redan befintliga bilder av vad som är manligt 

och kvinnligt (2002). Detta ser vi också hos de unga männen när de ska beskriva vad de 
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tycker är manligt och flera av dem lägger fram traditionella värderingar som t. ex. skäggig, 

muskulös och stark.  

 

Johansson redogör för en situationell manlighet vilket innebär att männen uppträder olika i 

olika situationer och beroende på vem de umgås med (2005). En av de unga männen är också 

medveten om att det är så. 

  
Vad tycker du är manligt? 
Ja, hade det varit på en fest och någon hade frågat mig så, då hade jag ju bara 
sagt att det är skitigt klädd och ha en stor snus eller nå´t. Men om man frågar så 
här så är det nog kanske… lite muskler kanske, är rätt manligt faktiskt. Det är en 
jädrigt svår fråga egentligen (Anders 18 år).  

 

  

 

5.2. Hur ska mannen framställas? 
5.2.1. Resultat 
Alla utom två av de unga männen i undersökningen anser att tidningarna borde visa mer 

”vanliga” män och visa flera sidor av män än vad de gör.  

 
Ja, som vanligt alltså, inte som de framställs här, bara snygga killar. Kanske bara 
vanliga killar som skulle framställas så skulle det ge mer en bild av verkligheten 
(Tomas 17 år). 

 

Niklas, 16 år, tycker att tidningarnas innehåll börjar bli mansförnedrande. Han tycker att man 

borde framställa både män och kvinnor som de ser ut och nästan hellre gå och handplocka 

folk på stan än att använda sig av fotomodeller.  

Erik, 17 år, saknar att få höra om de mer känslomässiga aspekterna av män. 

 

...att killar kommer fram lite och inte behöver vara så himla nedtryckta och inte 
bara behöver prata sexställningar utan vad som kan vara mysigt någon kväll. 
Killar tycker att det är mysigt att gå på bio, äta mat därefter, någonting sånt 
(Erik 17 år). 
 

Han vill se fler intelligenta män som kanske inte ser lika bra ut som de som visas i tidningarna 

nu men som har åstadkommit saker. 
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Stefan, 16 år, vill att det ska skrivas mer om männens snälla sidor medan Tomas, 17 år, anser 

att man borde ta upp både bra och dåliga saker och ge en bättre bild av verkligheten.  

Återigen skiljer sig de två 15-åringarna från övriga gruppen.  

 

Om jag ska läsa något så läser jag ju ändå hellre om en rockstjärna eller nån som 
jag tycker är häftig än om en tråkig gubbe på gatan så jag förstår ju om de är 
med och hur de lägger fram det just för att folk just ska läsa det (Rickard 15 år). 

 

Den andre 15-åringen, Lars, tycker att både kvinnor och män ska få uttala sig. Han saknar inte 

så mycket i tidningen och tycker att den ger en riktig bild av unga män.  

Tomas, 17 år, tycker att det borde skrivas mer om män överhuvudtaget och tycker att Vecko 

Revyn är mycket kvinnofokuserad.  

 

Alla utom de två 15-åringarna betonar att de inte tycker att det bara ska finnas snygga, kända 

och muskulösa män i tidningarna och de saknar vanliga, ostylade män med sin egen klädstil.  

Anders, 18 år, anser att man kan kombinera dessa vanliga med de bilder som finns nu. 

De flesta tycker att det är viktigt att inte bara idealmännen får synas i tidningarna. 

 
.. det är ju mycket då att de andra männen glöms bort, va. Att många tjejer 
tycker att så ska killarna se ut och är de inte det så liksom, ja.. ta väck dem 
istället, va (Erik 17 år). 
 

 
 

5.2.2. Analys 
Connells teori om hegemonisk maskulinitet innebär en bild av manlighet som är allmänt 

accepterad. Denna upprätthålls och sprids via medierna (1999). När vi frågar vilka egenskaper 

som är manliga ger de unga männen i huvudsak uttryck för klassiska, stereotypa egenskaper 

som stark, hård och självsäker. Ett par av de unga männen tillägger dock att man ska vara 

snäll, samt att det är viktigt att inte ha fördomar gentemot kvinnor och vara jämställd. Här ger 

de alltså inte bara uttryck för den hegemoniska maskuliniteten. 

 

Bengtssons och Frykmans teori är att det behövs en alternativ bild av maskuliniteten i 

medierna. De tar upp att bilden av mannen i medierna inte stämmer överens med hur männens 

vardag ser ut (1987). Det är precis vad de flesta unga männen tycker. De saknar bilden av den 

vardagliga mannen och de uttrycker att de vill se en större mångfald i bilden som framställs 
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av män. Nästan alla säger att de vill se mer vanliga män eller att männen ska framställas ”så 

som de är”. Några nämner de män som glöms bort och inte får vara med i tidningarna, de som 

inte motsvarar idealen. Det verkar som de flesta inte vill eller kan identifiera sig med bilden 

av männen i tidningarna. Flera av de unga männen i undersökningen uttrycker att de behöver 

en mer mångfaldig bild för att kunna identifiera sig. De två yngsta, 15-åringarna, är de som 

minst ger uttryck för detta behov. Kanske har de helt enkelt inte kommit till det stadium i sin 

identitetsutveckling då de har börjat fundera på detta. 

  

Enligt Johansson formas självbilden och identiteten bland annat genom olika referensgrupper 

i form av människor som används som riktmärken för vad som är den goda smaken, de rätta 

attityderna och det rätta beteendet (Johansson, 1995, s 36). I undersökningen blir det tydligt 

att de flesta unga männen inte tycker att denna referensgrupp är fullständig i tidningarna. De 

tycker oftast att männen i tidningarna uppvisar en mängd egenskaper som är svåra att uppnå 

och efterlyser förebilder som är mer verkliga och som de kan identifiera sig med i sin vardag. 

Detta visar precis som Johansson hävdar att den dominerande maktstruktur som reglerar 

skapandet av våra könsidentiteter inte är sluten. Det är möjligt att påverka och förändra våra 

uppfattningar av kön (Johansson, 2001).  

 

Gripsrud menar att individen under identitetsskapandet bildar sig en egen uppfattning om vem 

hon eller han är, vill vara eller bli. Samtidigt bildas uppfattningen om hur man absolut inte vill 

vara eller vill bli (Gripsrud, 2002). De äldsta av de unga männen har redan tagit en viss 

ställning för och emot de bilder av män som tidningarna framställer. De flesta identifierar sig 

inte med de männen som representeras och det kan innebära att de även har bildat sig en viss 

bild av vem de inte vill vara eller bli. 

 

Utvecklingen kännetecknas av att intresset för den egna kroppen och identiteten ökar enligt 

Johansson (2001). De som vi intervjuade tog upp mycket om hur männen framställs på 

bilderna i tidningen. Detta tyder på att de har ett intresse för sin egen kropp och utseende. 
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5.3. Konsekvenser av mansbilden 
5.3.1. Resultat 
Sju av de unga männen svarar direkt att de inte påverkas av bilden av mannen i tidningarna. I 

nästa stund säger en att medierna alltid påverkar människor. Ett par av dem funderar på om de 

duger eller inte och att de påverkas när det gäller frisyr eller klädstil.  

 
Killar bryr sig inte jättemycket men de tänker på det. Ju mer man blir utsatt för de 
bilderna så ändrar man uppfattning om det (Stefan 16 år). 
 

Det är fortfarande det här med ideal, jag känner mig inte träffad eller så bryr jag mig 
bara inte ändå. Men sedan blir det ju färre och färre som passar in i den här mallen 
(Rickard 15 år). 
 

Killar kommer att försöka uppnå de idealen de ser i tidningarna för de blir 
provocerade av det och får det intrycket att å, alla killar ser ut så och herre min gud, 
jag måste också se ut så (Niklas 16 år). 

 

De jämför sig med bilden som framställs. Ett par av dem jämför sig själva med bilden men 

väljer att behålla sin egen stil. Erik, 17 år, säger att det blir konsekvenser om man tar åt sig. 

Sju av de unga männen tror att det är möjligt att de påverkas omedvetet. Påverkan kan visa sig 

i form av att de till exempel börjar träna. 

 

Fyra av dem tror att andra unga män påverkas och några tror att de som har blivit mobbade, är 

svaga på något sätt eller inte ser så bra ut är mer lättpåverkade.  

Anders, 18 år, tror att de som inte får vara med i tidningarna känner sig osynliga.  

Erik, 17 år, säger att killar kan känna att de inte ser perfekta ut och att de inte får någon tjej på 

grund av det.  

Niklas, 16 år, tror att en del försöker uppnå idealen genom att börja träna och banta.  

Ingen av dem tycker att bilden av män får några konsekvenser i umgänget med andra unga 

män. 

 

Alla de unga männen tror däremot att unga kvinnor påverkas av bilden av män och att det i 

sin tur gör att de ställer högre krav på de unga männen. 

 
Jag påverkas inte av tidningarna direkt, nej. Men om det bara är stylade och 
jättesnygga killar så tror jag att tjejerna orienterar sig efter det som är i tidningarna, 
men varje kille är ju olika så det kan ju bli hårda konsekvenser (Tomas 17 år).  
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Jag påverkas inte direkt av bilden men påverkas av hur tjejer ser på mig (Lars 15 år). 

 

Stefan, 16 år, tror att unga kvinnor kan få fel uppfattning och börja tvivla på vad de tror om de 

unga männen. Han tror att unga kvinnorna påverkas mer ju mer de läser. 

Anders, 18 år, tycker att unga kvinnor inte får läsa om mannens andra sidor som att han även 

kan vara trevlig, rolig och snäll. Det leder till att de bara går efter utseendet när de letar efter 

en pojkvän. 

  

Bilden av män kan skapa konsekvenser i förhållandet till flickvänner enligt Niklas, 16 år. Att 

unga kvinnor bara får se muskulösa män i tidningarna kan göra att de gör slut för att de är 

missnöjda eller att de sätter pojkvännen på hårdträning och hårdbantning för att han ska bli 

som männen i tidningarna. 

Erik, 17 år, har ett annat exempel på konsekvenser: 

 

Bland tjejerna skryter ju min flickvän väldigt mycket om hur min kropp ser ut. Ibland 
blir det nästan lite bråk om vems kille som är snyggast (Erik 17 år).  

  

Niklas, 16 år, tycker att kvinnorna håller på att göra samma misstag som männen har gjort: 

 
De håller på att göra den här bilden till mansförnedrande. Vi har ju fixat bilder så att 
det har blivit kvinnoförnedrande och nu blir det mansförnedrande (Niklas 16 år).
  

 
5.3.2. Analys 
Enligt Gripsrud definierar medierna verkligheten omkring publiken. De talar om vad som är 

viktigt och oviktigt. Mottagaren bildar sig en egen uppfattning om vem hon eller han är, vill 

vara eller bli samtidigt som uppfattning bildas om hur man absolut inte vill vara eller vill bli 

(2002). Det stämmer att de unga männen i studien jämför sig med bilden som framställs i 

tidningarna. De anser dock fortfarande att de väljer själva hur de vill vara.  

Det kom inte fram om de unga männen tog några direkta avstånd från de bilderna som 

presenterades av mannen. Det verkar mer som om de jämför sig med männen som får vara 

med i tidningarna och konstaterar att de inte kan identifiera sig med dem.  

De båda 15-åringarna tycker att den bild som framställs stämmer relativt bra med deras 

verklighet och de verkar inte tänka kritiskt på samma sätt som de andra.  
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Ekman anser att de bilder och värderingar som sprids i medierna är könsstereotypa och att de 

påverkar våra tankesätt. De bidrar till att både unga pojkar och flickor är otrygga i sina 

könsidentiteter (Ekman, 1995, s.123). Detta kan kopplas till att de flesta unga männen i 

undersökningen tycker att det är en ensidig bild av männen som framställs i tidningarna.  

Ingen av de unga männen i vår undersökning tror att de påverkas av bilden av män i 

tidningarna.  

Istället tror de att andra kan påverkas, andra män och kvinnor. Detta går att knyta till 

Johanssons teori om tredjeperson-effekter vilket innebär att människor tenderar att överskatta 

mediepåverkan och tro att andra påverkas, men inte de själva. Att de underskattar påverkan på 

sig själv kan bero på att de inte vet hur de fungerar psykologiskt. Det kan även bero på att de 

vill upprätthålla en positiv självbild (Johansson, 2000). 

Däremot blir svaret ett annat när frågan ställs om de kan påverkas omedvetet eller via någon 

annan. Ett par säger att de kan påverkas omedvetet och flera stycken anser att de kan påverkas 

av vad de unga kvinnorna som läser tidningarna får för bild av män.  

 

Precis som de flesta av de unga männen i undersökningen har konstaterat anser Ekman att 

samhällets allmänna diskussion om mannen kännetecknas av kortsiktighet och alltför snäva 

infallsvinklar (1995). Alla de unga männen i undersökningen påpekar att det bara är snygga, 

välbyggda män eller kändisar som får synas i tidningarna. Detta anser Johansson är ett sätt för 

tidningarna att skapa en norm för hur man ska vara (1995).   

 

Självbilden och identiteten formas bland annat genom olika referensgrupper i 
form av människor som används som riktmärken för vad som är den goda 
smaken, de rätta attityderna och det rätta beteendet (Johansson, 1995, s 36).  

 

Introjektion innebär att man söker identifikation genom förebilder som står i motsats till ens 

egen självbild. När det gäller unga män som exempelvis uppfattar sig själv som svaga, söker 

de en stark och kraftfull bild att identifiera sig med (Johansson, 1995). Detta kan knytas an till 

de unga männens uppfattning om att svaga eller osäkra unga män som läser tidningarna 

påverkas av idealbilden. De unga männen anser att de som påverkas mest är de som till 

exempel har blivit mobbade, ser illa ut eller på annat något sätt är svaga psykiskt. De vill inte 

se sig själva som svaga och det går att jämföra med Johanssons teori om att man vill 

upprätthålla den positiva självbilden och ha kontroll över situationen. Därför överskattar man 

olikheterna mellan sig själv och andra människor. Man vill inte se sig själv som någon som 
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lätt påverkas i fel riktning utan tillskriver hellre andra människor dessa egenskaper 

(Johansson, 2000). 

 

En av de unga männen uttrycker sin oro för att flickor i 10-12-årsåldern ska läsa vissa av 

artiklarna i tidningen: 

 

Det är lite förvånande att de har med sånt i en vanlig damtidning som tio-, tolvåringar 
kanske tar och läser. Då blir det nästan lite konstiga effekter på dem, vad de små 
tolvåringarna tänker när de läser sånt. Ifall deras överbeskyddande mamma kommer 
och river ut sidorna eller inte, kan man ju undra (Niklas 16 år). 

 
 

Enligt Johansson kännetecknas ungdomars utveckling av att de blir känsligare för vad andra 

tycker och rädda för att avvika från kollektivet, att inte vara som de andra (1995). Den rädsla 

som de unga männen känner inför att inte passa in beror på en indirekt påverkan. De tror att 

de unga kvinnorna påverkas av mediernas framställning av mannen och att det skulle leda till 

att de unga kvinnornas förväntningar höjs. Detta gör att de unga männen oroar sig för att de 

inte duger.  

 

… tjejerna orienterar sig efter det som är i tidningarna, men varje kille är ju olika så 
det kan bli hårda konsekvenser (Tomas 17 år). 

 

Att alla de unga männen tar upp detta som en konsekvens visar att relationerna till unga 

kvinnor betyder mycket för dem. Detta stämmer med det som Johansson anser. Att unga mäns 

relationer med flickvänner, trots att de kan vara kortvariga, har stor betydelse för 

identitetsutvecklingen (1995). 

 

Gripsrud menar att medierna definierar verkligheten omkring publiken och definierar till 

exempel vad det innebär att vara man. Medierna visar olika sätt att förstå världen och talar om 

vad som är viktigt och oviktigt (2002). En av de unga männen säger att tidningarnas ensidiga 

bild av män kan leda till att de som inte får vara med i tidningarna känner sig osynliga. Det 

tyder på att det som medierna framställer är också det som blir viktigt för de unga männen 

och att de som inte får vara med i tidningarna inte heller är viktiga. 

Fyra andra unga män tror att de unga män som har blivit mobbade, är svaga på något sätt eller 

ser illa ut är mer lättpåverkade än andra män. De menar att konsekvensen av att medierna 

framställer en ensidig bild av mannen blir större för vissa unga män och det är intressant att 
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tillägga. De unga männen tar själva upp att mediernas påverkan varierar i styrka beroende på 

vem man är som individ.  

 

 

 

5.4. Sammanfattning 
De unga männen relaterar till stor del våra frågor antingen till sig själva eller till sin närmaste 

omgivning. Ett typiskt svar på en fråga innehöll exempel på hur det fungerar bland klass- eller 

skolkamraterna. Få av de unga männen verkade ha ett utvecklat perspektiv på bilden av män i 

tidningarna. Vår slutsats är att detta har mycket att göra med deras ålder. De flesta av de unga 

männen i undersökningen har helt enkelt inte börjat tänka i generella banor när det gäller 

manlighet. Istället reflekterar de över det de själva ser och upplever i vardagen och tar upp sin 

personliga relation till vad som är manligt.  

 

Man märker dock en skillnad i mognadsgrad mellan de två yngsta männen och den övriga 

gruppen. Dessa två 15-åringar var de enda som inte var kritiska till mansbilden i tidningarna 

utan tyckte att den var acceptabel eller till och med positiv. Vi anser att detta åter igen helt 

enkelt beror på åldern och att 15-åringarna ännu inte fått den kritiska distans till innehållet i 

tidningarna som de äldre unga männen har. Manlighet och mansbilder verkar inte vara något 

de har ägnat mycket tanke åt tidigare och det är nog därför det är ovant för dem att reflektera 

över bilden de ser eller texten de läser. Att analysera dessa och fundera över eventuell 

påverkan eller konsekvenser var uppenbarligen svårt för de två yngsta vilket märktes i 

intervjuerna.  

 

Ett intressant resultat är att de allra flesta i undersökningen ansåg att det var negativt att bara 

män som var snygga, stylade, muskulösa eller kändisar fick synas i tidningarna. Flera 

påpekade att det fanns en avsaknad av vanliga män och män som visade känslor. Samtidigt 

beskrev samtliga intervjuade manlighet med traditionella egenskaper som stark, hård, rak, 

ärlig, självsäker, skäggig, snus under läppen osv. Denna dubbelhet är fascinerande.  

Samtidigt som de unga männen ger uttryck för ett traditionellt manligt ideal i linje med den 

hegemoniska manligheten som Connell (1999) beskriver så protesterar de allra flesta mot att 

denna bild visas i medierna eftersom den är för ensidig. Flera nämner de som inte får vara 

med i tidningarna, de fula eller mulliga männen som finns i deras verklighet. Ett par av dem 
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påpekar även vikten av att vara jämställd och att våga visa känslor. De unga männen uttrycker 

alltså att de saknar en mer mångfaldig bild, en bild av en ny manlighet som är mer komplex 

och inte bara visar upp idealmannen.  

 

Dessa unga män befinner sig i brytpunkten mellan en modern och en traditionell manlighet 

och är mycket medvetna om vilka värderingar som traditionellt ansetts typiskt manliga. Men 

detta är inte en bild de vill identifiera sig med. Precis som forskarna Bengtsson och Frykman 

har kommit fram till söker de unga männen i vår undersökning en alternativ definition av 

maskulinitet. Bengtsson och Frykman anser att medierna skapar mansbilder som befinner sig 

på avstånd från de flesta mäns verkliga vardag (1987). Precis detta uttrycker också de unga 

männen, som anser att bilderna som tidningarna framställer är svåra att identifiera sig med 

och att de saknar mer vanliga, verkliga män.  

 

Alla de unga männen, utan undantag, svarar på en direkt fråga att de inte påverkas av 

mansbilden. Återigen tror vi att deras ringa ålder gör att de inte tänker steget längre innan vi 

ställer följdfrågorna om de tror att de kan påverkas via någon annan eller kanske påverkas 

omedvetet. Svaret blir då ett annat, de tror att de kan påverkas omedvetet. De unga männen 

uttrycker en oro över andra som kan påverkas, unga kvinnor eller svagare unga män som läser 

tidningarna. Det är intressant att de inte vill säga att de själva påverkas. Det kan det vara så att 

påverkan sker successivt och att det tar en stund för dem att inse att de faktiskt påverkas även 

om de inte tror det.  

Flera uttryckte det så som att de helt enkelt inte bryr sig om hur mannen framställs. Troligen 

vill ingen av de unga männen riktigt erkänna att de skulle kunna vara osäkra på sin egen 

självbild. Vissa antyder dock att de skulle kunna motiveras till att träna mer eller köpa nya 

kläder. Av detta kan man dra slutsatsen att de trots allt känner att de måste identifiera sig med 

denna manliga, tuffa bild som de själva tycker är bristfällig. Detta beror antagligen på att de 

befinner sig mitt i den identitetsutveckling som enligt Johansson kännetecknas av att 

ungdomarna blir känsligare för vad andra tycker och rädda för att avvika från kollektivet och 

att inte vara som de andra (Johansson, 1995). 

 

Man kan dock inte dra paralleller fullt ut mellan den hegemoniska manligheten och den bild 

som de unga männen anser att tidningarna framställer. Ett par av de unga männen anser 

nämligen att männen i tidningarna framställs allt mer som sexobjekt, vilket inte passar in med 

den hegemoniska manligheten. De tycker snarare att bilden allt mer liknar hur kvinnor 
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traditionellt har framställts i tidningar, precis som Hirdman skriver om den manliga pinuppan 

(2005).  

En av de unga männen säger till och med att bilden börjar bli mansförnedrande. Detta är ju 

väsentligt skilt från den hegemoniska manlighetens ideal. Bilden håller alltså fast vid 

traditionellt manliga ideal, samtidigt som den sexualiserar och feminiserar mannen. Det som 

binder dessa till synes oförenliga aspekter samman är att de båda bidrar till att mannen 

avpersonifieras och att de båda är svåra för de unga männen att identifiera sig med.  
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6. Slutsats 
I slutdiskussionen presenterar vi våra slutsatser av och funderingar kring undersökningens 

resultat. Vi placerar vår studie i ett större sammanhang och diskuterar utifrån ett vidare 

perspektiv. Dessutom ger vi synpunkter och förslag på fortsatt forskning kring vårt 

uppsatsämne.  

 

6.1. Slutdiskussion 
De unga männen i vår studie tycker att det ska finnas en mångfald i hur bilden av män 

framställs i tidningarna Vecko Revyn och Cosmopolitan. Den bild som framställs idag är inte 

tillräcklig. Konsekvensen blir att de unga männen tror att de inte ska räcka till och passa in i 

den bild av män som kvinnorna får genom att läsa tidningarna. Det är inte helt omöjligt att 

även de unga kvinnorna känner oro för att de ska vara otillräckliga för det motsatta könet. 

Även de framställs ensidigt i medierna. Vad finns det för mening med att presentera de 

förebilder som syns i medierna? Och vad blir konsekvenserna?  

Vi har svårt att se något positiva konsekvenser. Unga människor som söker sin identitet styrs 

in på en ensidig och vriden bild av hur de ska vara som kvinna och man. Det skapar osäkerhet 

i ungdomarnas relationer till andra. Många känner en press att förändras för att passa in i 

mallen och en del mår dåligt för att de inte tror att de klarar detta.  

 

Vem är det då som har makten att bestämma vad som ska finnas med i tidningarna och varför 

framställer de ungdomar som de gör?  

De som arbetar med det redaktionella materialet i Vecko Revyn och Cosmopolitan är oftast 

kvinnor i 35-årsåldern och uppåt. Att de bestämmer vad ungdomarna ska läsa leder till att 

bilden ofta inte stämmer överens med läsarnas uppfattning av verkligheten. De framställer 

inte hur ungdomen i sig är, utan presenterar sin egen uppfattning av ungdomlighet.  

Ungdomligheten representerar en dynamisk längtan som finns hos de vuxna. Att vara 

ungdomlig har blivit ett ideal och de som eftersträvar det idealet och njuter av den bilden är 

de som inte längre är unga (Ziehe, 1989). Vi tror att de som styr över och producerar det 

redaktionella materialet skriver mycket för sin egen skull samtidigt som de ger en sned 

idealbild till både unga män och kvinnor. Det tragiska är att denna bild förmedlas till 

ungdomar som befinner sig i en känslig och mottaglig fas i livet.  
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Men medieproduktionen måste ses i ett större perspektiv. Enligt Gripsrud är 

medieproduktionen en process där man tar stor hänsyn till effektiviteten. Medieproduktionen 

är en affärsverksamhet i vårt samhälle och det ekonomiska vinstintresset styr både vad som 

ska produceras och hur det produceras. 

Gripsrud anser att mediebolagen inte ser på mediepubliken som samhällsmedlemmar utan att 

de i första hand ser dem som konsumenter. Det handlar om att tjäna pengar.  

Han påpekar däremot också att konsumenterna har ett inflytande över det som erbjuds inom 

medieområdet. Allt som erbjuds trycks inte ner i halsen på publiken. Det finns 

medieprodukter som är populärare än andra. Men konsumenterna kan inte heller välja på 

något annat än det som sänds. Gripsrud anser att medierna har ett ansvar för den produkt som 

förmedlas och det etiska ansvaret kan de inte göra sig fria från genom att hänvisa till att de 

förmedlar det som publiken vill ha (Gripsrud, 2000).  

 

Varför är det då så svårt att blanda det utbud som finns i tidningarna med alternativa bilder? 

Det är en önskan från de unga männen som vi har intervjuat. 

Det kan vara det eviga vinstintresset som styr och mediernas sätt att flörta med människors 

längtan efter att vara vacker och passa in. Men det är inte bara medierna som påverkar oss. 

Medierna förmedlar och förstärker den bilden som redan finns i samhället. Vi fostras också 

till man och kvinna av våra föräldrar och vår omgivning och samhället bemöter oss olika. 

 

Skillnaden mellan män och kvinnor är från början nästan obefintlig men allt eftersom livet går 

fostras vi in i vad som av samhället anses vara manligt och kvinnligt. Trots likheterna mellan 

oss är det oftast olikheterna som tas upp. Detta är tankesätt som är så invant känns kan kännas 

otryggt att lämna men det bidrar till ett ojämlikt samhälle. För att kunna släppa dessa gamla 

invanda tankemönster behövs en presentation av positiva alternativ. Vi anser att det hade varit 

bättre att inte hela tiden fokusera på skillnaderna mellan könen utan istället börja diskutera 

människor som individer.  

Även inom forskningen borde likheterna mellan könen diskuteras mer. Vi tror att resultatet 

skulle visa på att män och kvinnor egentligen har väldigt lika utgångspunkter.  

Vi anser att det långsamt skulle kunna gå att förändra mediernas och samhällets framställda 

bild av män och kvinnor. Genom att göra människor medvetna om problemet finns det 

möjligheter till förändring. Medieträning och spridning av kunskap är ett förslag. Att 

människor blir mer uppmärksamma på hur de fostras, bemöts och framställs olika beroende 

på kön och att det är detta som gör att de begränsas som individer. Eftersom pojkar och 
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flickor blir bemötta olika redan i barnvagnen så är det viktigt att informationen sprids redan i 

skolan och då på barnens nivå. Idag finns det möjligheter för skolor att arbeta aktivt med 

mediekunskap genom myndigheten för skolutveckling. De förmedlar materialet 

Mediekunskap i skolan som går att nå via Internet (myndigheten för skolutveckling, 2006).  

 

De unga männen i vår studie visar att de till viss del redan blivit formade till vuxna män men 

att de fortfarande reflekterar över att bilden av män som framställs är ensidig och inte 

stämmer med deras verklighet. De förhandlar med sig själva om vad de ska ta till sig av den 

mansbild som presenteras i tidningarna. Förhoppningen är att männen själva börjar diskutera 

alternativa manligheter och att det skapar en efterfrågan som marknaden måste leva upp till.  

 
 

6.2. Fortsatt forskning 
Som vi tidigare har påpekat finns det en brist på tidigare forskning kring hur unga män 

påverkas av mansbilden i tidningarna. Det finns många fler aspekter att undersöka än de vi 

har tagit upp. Vi har valt att inte fråga tidningarna vad de har för avsikter med den bild de 

sänder ut. Man skulle kunna undersöka hur ungdomar ser på bilden av män i tidningar och 

sedan jämföra detta med vad tidningarna själva har för avsikter.  

 

Många undersökningar har gjorts om hur unga kvinnor framställs i medierna men det har varit 

intressant att se hur unga kvinnor ser på bilden av män i tidningarna.  

Man skulle också kunna genomföra intervjuer med både unga män och kvinnor och sedan 

jämföra deras erfarenheter. Bland annat visade det sig ju att de unga männen i 

undersökningen oroade sig för att andra, företrädesvis unga kvinnor, skulle påverkas, medan 

de inte trodde att de själva påverkades. Det skulle vara intressant att se om unga kvinnor delar 

deras uppfattning.   

 

Vi har valt att utföra kvalitativa intervjuer med de unga männen en och en. Det är inte helt 

orimligt att anta att vissa av svaren de ger skulle kunna skilja sig en aning om vi istället hade 

valt att intervjua dem tillsammans i så kallade fokusgrupper. Det hade därför varit av intresse 

att låta samma unga män genomgå både en enskild intervju och en fokusgruppsdiskussion för 

att sedan jämföra svaren på våra frågor. Detta skulle kunna visa på hur kontexten påverkar 

unga mäns uppträdande och förhållningssätt.  
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Det vore också intressant att ställa de unga männen frågan om de i något sammanhang agerar 

utefter de traditionella maskulina ideal de uttrycker att de har, i vilka sammanhang de i så fall 

agerar så och i vilka de agerar tvärt emot. 

 

I vår undersökning har vi inte frågat efter sexuell läggning och vet därför inte om detta ger 

någon skillnad i åsikter. Det hade varit intressant att undersöka både homosexuella män och 

homosexuella kvinnors syn på hur mannen framställs.  

Ytterligare en aspekt hade varit att göra en studie med män i olika åldrar. Det hade varit 

spännande att se hur tonåringar tänker om mansbilden i tidningarna jämfört med hur äldre 

män ser på den.  

All den forskning som vi föreslagit kan även utföras i olika medier. Man kan också jämföra 

hur män framställs i olika medier. 
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Bilagor 
 

Utdrag ur Orvestoundersökningen gjord av  

Sifo Research International  

 
    
 Sesame: Målgrp-räckv(Rank) 

 Databas: 
Orvesto 
Konsument_2005:2 

 Ref: 1Spl2Us0  
 Datum: 17-okt-05  
 Tid: 15:28  
 Sparade filer: 15-19 kv  
    
 Målgrp storlek  Alla Mgr 1 
 %  100 4
 '000 6945 277
 Ant,ip 13982 563
    
    
 Målgruppsdefinition   
  -Kön-   
  Kvinnor   
 -Ålder-   
 & 15-19   
 (Paket=Nto)   
    

  (Rv, 1-6) Mgrp-rv  
Rank   % '000 

1 Vecko-Revyn 31,2 87
2 Cosmopolitan 18,7 52
3 Frida 17,5 49
4 Chili 16,5 46
5 Elle 13,9 39
6 Hänt Extra 13,9 38
7 Se & Hör 13,8 38
8 Stadium Magazine 12 33
9 Solo 11,9 33

10 Illustrerad Vetenskap 11,7 32
11 Hänt Bild 10,9 30
12 Veckans Nu 10 28
13 Okej 9,3 26
14 Story Mag, Frida 7,2 20
15 Solo Girl 5 14
16 Vimmel 4,9 14
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Förfrågan 
 

Vi är två tjejer som går sista året på Programmet för medieproduktion och journalistik vid 

Högskolan i Kalmar. Vi skriver just nu vårt examensarbete som undersöker frågan:  

 

”Hur uppfattar killar i 15-18-årsåldern att de framställs i tidningar som 

tjejer i deras ålder läser?”  

 

Från er skola söker vi en kille som är 18 år gammal och kan tänka sig att ställa upp i vår 

undersökning.  

 

Undersökningen går till så här: 

Du får ett nummer av Veckorevyn och ett nummer av Cosmopolitan och en anteckningsbok. 

Under fyra dagar (15-18/11) ska du sedan läsa tidningarna och skriva ner lite tankar om vad 

du tycker om hur killar/ män framställs i tidningarna. Du får ett par frågor med dig som stöd.  

 

Veckan efter träffas vi och intervjuar dig under ca en timme en av dagarna 22-25/11. Färdigt!  

Givetvis är alla som deltar i studien anonyma. 

 

Har du åsikter? Intresserad av att hjälpa oss med vårt examensarbete? Vi kan inte erbjuda 

någon betalning men vi bjuder på fika!  

 

 

Namn     Telefonnummer  

 

 

 

 

 

Tack på förhand från Eva Paulsen och Patrice Voksepp!!! 
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Info 

 

Så här gör du: 

 

Du har nu fått ett nummer av Veckorevyn och ett nummer av Cosmopolitan. Nu har du fyra 

dagar att fundera över vad du tycker och tänker om hur män framställs i text och bild i de här 

tidningarna. Tänk på att det inte gäller reklamen, utan bara tidningens innehåll. Skriv sedan 

ner dina tankar. Du behöver inte skriva en uppsats utan bara kortfattade meningar om du så 

vill. Det viktiga är att du funderar över vad du ser i tidningen och vad du tycker om det.  

Du får ett par frågor av oss som stöd att fundera kring, men skriv gärna ner allt du kommer att 

tänka på om hur män framställs. Tänk på att det är dina egna tankar vi är ute efter, så 

diskutera helst inte med någon annan! 

 

 

På fredagen den 25:e november vill vi att du mailar dina nedskrivna tankar till oss till 

ep22bw@student.hik.se. 

 

 

Vi ringer dig och bestämmer en tid och plats att träffas för en kort intervju veckan efter om 

vad du kommit fram till. Det tar ca en timme under en av dagarna i veckan.  

 

 

Tack för att du vill vara med! Dina tankar är viktiga för vår 

undersökning! 
 

 

Eva Paulsen    Patrice Voksepp 

0707-974970        0735-526856 

ep22bw@student.hik.se  pv22af@student.hik.se 
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Etik 
 
 

Syftet med studien 
 
Vi går tredje året på programmet för Medieproduktion och Journalistik och nu ska vi skriva 

en c-uppsats som examensarbete. Uppsatsen tar tio veckor och vi ska undersöka något som 

har med medier att göra.  

 

Vi vill ta reda på hur killar i åldrarna 15-18 år upplever att män framställs i tjejtidningar. De 

två tidningar som tjejer i samma ålder läser mest är Veckorevyn och Cosmopolitan. Därför 

har vi valt att låta åtta killar läsa dessa två tidningar och skriva ner sina tankar samtidigt. Detta 

är helt enkelt ett stöd för minnet. Vid intervjuerna använder vi sedan dessa anteckningar som 

underlag för att kunna ställa frågor om vad killarna tänkt och upplevt under tidningsläsandet.  

 

Anledningen att vi vill undersöka detta ämne är att vi inte hittat mycket forskning om unga 

killar och hur de tycker att män framställs i media. Just det perspektiv som vi har valt har inte 

undersökts alls. Vi tycker att det är viktigt att få veta vad killar själva tycker. 

 

Information om etiska riktlinjer 
 
Alla som deltar i undersökningen är anonym, deltar frivilligt och kan när som helst hoppa av 

studien (kontaktar då gärna oss via telefon eller mail). 

Banden, som används under intervjuerna, och anteckningar med namn och adress kommer att 

förstöras. 

Den som vill får gärna ta del av resultatet som blir klart i början av februari 2006. 

 

 

Eva Paulsen    Patrice Voksepp 

0707-974970    0735-526856 

ep22bw@student.hik.se  pv22af@student.hik.se 
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Stödfrågor 

 
 
Stödfrågor: 
 
 
Hur tycker du att män framställs i bild och text i tidningen? 
 
 

Stämmer den bilden?  

Vad är det som stämmer? 

 

Är bilden felaktig?  

Vad är fel? 

 

Vad tycker du om det här? 

 

Vad tror du detta få för konsekvenser? 

 

Hur tycker du att män ska framställas? 

 

 

…glöm inte att du inte måste hålla dig till dessa frågor. Skriv ner helt fritt alla tankar 

som dyker upp om det här!  
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Intervjuguide 

 
Intervjuguide 
 
Hur var det att läsa tidningarna? 
 
Hur tycker du att män framställs i text i tidningarna? 
Positivt? Varför? 
Negativt? Varför? 
Stämmer den bilden?  
Vad är det som stämmer? 
Vad är det som inte stämmer? 
Vem uttalar sig? 
Något annat du tänkte på när du läste texterna? 
Vad tycker du om det här? 
 
Hur tycker du att män framställs på bilderna? 
Positivt? Varför? 
Negativt? Varför? 
Stämmer den bilden?  
Vad är det som stämmer? 
Vad är det som inte stämmer?  
Något annat du tänkte på när du tittade på bilderna? 
Vad tycker du om det här? 
 
Tro du att detta får några konsekvenser? 
Vilka? 
Får det konsekvenser i förhållande till kompisar? 
I förhållande till tjejer? 
Flickvänner? 
Varför får det konsekvenser? 
Påverkas du av bilderna? Hur? 
Påverkas du omedvetet? Hur? 
 
Hur tycker du att män ska framställas? 
Är det skillnad på män och kvinnor? 
I så fall, vilka skillnader finns det? 
Vad är manligt? 
Varför? 
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Anders brev 
 
Hejsan. 

Jag tycker att tidningen var full med reklam, nästan enbart reklam och 

när det väl var någonting så handlade det bara om fruntimmer. Så om man 

jämför med en herrtidning som Slitz så är de mer utvikanden i Veckorevyn. 

Om man bläddrar igenom tidningarna finns det knappt något inslag där män finns 

med. Kan tyvärr inte komma på mer nu men ska bläddra lite mer i tidningarna i 

kväll. Men detta var mitt första intryck av tidningarna. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anders 18 år 
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Anders intervju 

 
Hur tyckte du att det var att läsa tidningarna? 
Det var som en vanlig skvallertidning, vilken som helst, tycker jag. 
Hur tycker du män framställs i texten? 
– Alltså, jag tycker inte att det var något fel så på texten, hur de framställdes. Det var ju 
nästan värre på tjejerna. Det handlade jädrigt mycket om tjejer. Det är mer fruntimmer i 
Vecko Revyn än i Slitz, tycker jag. Jag hade nästan förväntat mig att det skulle vara mer 
manliga modeller men det var rätt lite. 
– Den (Vecko Revyn) var nästan bättre tycker jag. 
På vilket sätt? 
– Det var mer inslag om kändisar och så som man kunde läsa om tycker jag. 
Tänkte du något på bilderna när du läste om killarna, hur de framställs i bild? 
– Det var ju inga direkt fula killar. Det var ju väldigt, så, extremt. Lite muskulösa och ser rätt 
bra ut sådär. Men det är ju likadant med tjejerna också, så det är ju så. Det är väl bara sådana 
som får komma med i sådana tidningar.  
Vad tycker du om det? 
– Egentligen så handlar det ju lite om, de visar ju bara det. Egentligen så är det ju lite fel. 
På vilket sätt då? 
– Ja, att man ska inte behöva bli kändis och vara vrålsnygg bara för att vara med i tidningen. 
Man skulle kunna vara med på något annat sätt och så. 
Finns det något positivt med att det bara är de här som får vara med i tidningarna? 
– Eh. Eh. Ja. Det är väl roligare att läsa kanske. 
Stämmer den bilden? 
– Eh, ja. I verkligheten så då? 
Ja, över huvud taget. Den bilden som man får i tidningen är det något som stämmer? 
– Ja, det…Nja, inte riktigt gör det ju inte, sådär. De är ju, såhär… ja… det skulle vara mer så 
att, jag menar om de skriver så kan de ju ha något annat istället, också. 
Som till exempel? 
– Ja, det kan ju vara en tecknad gubbe. 
Var det något speciellt som du tänkte på när du läste texterna? Som vi inte har pratat om. 
– Nej, faktiskt inte. Som sagt det är ju som vilken skvallertidning som helst. 
Vad tycker du om bilden av mannen i tjejtidningarna? 
– Ja, det är ju stora och snygga, så. Fast de är ju lite tuffa så, ska de ju va, men det är inte alla. 
Det stämmer inte riktigt, egentligen. Att alla är så. 
Känner du igen dig i bilden, i både text och bild? 
– Nej ,det kan jag väl inte säga. 
Kan du säga något som du inte känner igen dig på? Som inte stämmer med hur du tycker. 
– Jag kan inte komma på något nu. Ja, det är klart, likheter finns det ju. Att alla killar behöver 
ha lite kontroll och vi ska var med och bestämma. Om man trycks ner så säger man emot 
mycket hårdare än vad tjejer gör.  
Det stämmer med verkligheten? 
– Ja, det gör det.  
Att just de som vi har pratat om får komma till tals, kan det få några konsekvenser tror du? 
– Njae, det kan jag inte. Kan inte komma på något så. Det kan väl vara så att de andra blir så, 
tycker att de känns osynliga så. De som kanske redan har lite svagt psyke så, kanske blir ännu 
liksom, de trycks ner liksom, det är ju rätt hårt att sitta och läsa och titta. Kanske. 
Jämför man sig med bilderna? 
– Ja. Det gör man nog. Tror jag.  
Kan bilden av mannen i tidningarna få några konsekvenser i förhållande till kompisar, i 
killkompisgänget? 
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– Nej. Det tror jag väl inte. 
I förhållande till tjejer? 
– Ja, det tror jag. För de tror väl då att, liksom de ser ju bara de där lite bättre så. 
Hur menar du? 
– Bättre utseende så. Och så tänker de så och blir kräsna och ... De tar väl inte med de 
viktigaste bitarna om vi säger, trevligt och att man är trevlig och rolig. Och snäll. De går mer 
på utseendet, tror jag kanske.  
Hur tycker du att männen ska framställas? 
– Som bild eller? 
Över huvud taget. Ta som bild först. 
– Då ska man ju, visst man kan ju ha sådana bilder som i tidningarna men man kombinerar 
ihop dem liksom och tar med lite vanliga bilder också. På vanliga människor till exempel. 
Som inte är sådär, har varit hos stylisten och sminkat sig och…. 
Och sen texten. Där ska de ju skriva liksom, det känns lite när man läser att det kommer inte 
riktigt från den personen. De tar lite så som de tror att killar är eller är det dem som de 
intervjuar som fejkar lite kanske. Och brer på lite. 
Den här artikeln om att killen vill kontrollera tjejen. Då ger ju de en beskrivning av killen. Och ger råd 
till tjejen hur hon ska göra. Vad tycker du om en sådan text? Stämmer den? 
– Jaå. Det kan jag väl inte säga riktigt. Inte till fullt ut men visst, en kille blir ju alltid mer 
svartsjuk än en tjej tror jag. Och vill ha reda mer på vad de gör. Det är mer känsligt om de 
sitter och kramas med en annan kille kanske. 
Tycker du att det är någon skillnad på män och kvinnor? 
– Hur menar du? Mentalt eller fysiskt, eller? 
Både och. Finns det skillnader mellan män och kvinnor? 
– Mja, det gör det. Kvinnor, de uttrycker sina känslor mer tror jag. Att typ, om en tjej blir 
ledsen, då går de iväg och gråter lite. Men en kille gör ju inte det oftast. De håller det väl 
inom sig och sedan om någon annan kommer och tjabbar på som satan, då smäller det väl 
istället.  
Så det kan handla om olika sätt att utrycka att man är ledsen på? 
– Ja, jag tror det. 
Fysisk skillnader? 
– Det är nog, att en kille ska nog vara rätt så vältrimmad i kroppen.  
Är det så? 
– Ja. Jag tror det. 
Mer muskelmassa eller? 
– Ja. De ska ju helst ha det tror jag. Eller det är ju egentligen, en kille har ju det. Och sen, är 
det mer uppdelat vad en tjej och en kille ska göra, om man säger jobbmässigt, tycker jag. Som 
om man tar, jag tycker ju då att tjejer, de ska inte hålla på med så jätte jätte, så extremt tunga 
saker. Det, ja det är väl klart, de reder väl ut det men de är inte byggda för det riktigt. 
Vad tycker du är manligt? 
– Mmm, ja. Vad är manligt ja. Ja, hade det varit på en fest och någon hade frågat mig så, då 
hade jag ju bara sagt att det är skitigt klädd och ha en stor snus eller nå´t. Men om man frågar 
så här så är det nog kanske… lite muskler kanske, är rätt manligt faktiskt. Det är en jädrigt 
svår fråga egentligen.  
Om vi säger att du ska beskriva dig själv. Hur skulle du beskriva dig själv, som ung man? 
– Ja, det är en bra fråga. Eh… ja. Oftast, jag bryr mig inte om så mycket så, vad man har på 
sig till exempel, som tjejer. Det gör man ju inte, som man tror jag. Det spelar ingen roll, du 
vet. Och håret behöver man inte springa och fixa som satan. Jag tror man har mer, man är inte 
så…man pillar inte så mycket med, man kan se ut som man ser ut om man säger. Tror jag. 
När jag frågade om hur mannen skulle beskrivas, så tyckte du att han skulle beskrivas som trevlig, rolig 
och snäll också. Är det någonting som du tycker är manligt? 
– Ja. Trevlig ska han ju vara. Och oftast väldigt pratglad. Och sticka in med något halvdåligt 
skämt. 
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Ja, det är trevlig och rolig. Och så snäll då? 
– Ja, det är…ja bjuda runt lite så. En kille gör ju det mer, tror jag. Så om man är på puben så, 
det är ju killen som ska bjuda och då är man ju ganska snäll. 
Tycker du att det är okej, eller? 
– Ja, javisst. Det tycker jag.  
Den här bilden av män som framställs i tidningarna. Är det något som du påverkas av? 
– Jag påverkas inte av det. Speciellt hårt. Tycker jag inte. Men det finns väl andra som gör 
kanske. Som jag sade förut, de som är kanske, ja klena i psyket så och kanske… 
Så de skulle vara mer lättpåverkade? 
– Jag tror det kanske, de som har blivit mobbade någon gång och så inte… ja, som ser rätt så 
illa ut om man säger också, tror jag. De känner väl det kanske att ja, så kommer man aldrig att 
se ut och då, lite hopplöst så kanske. 
Handlar det om hur man ser ut eller handlar det om något inre styrka, just om man påverkas eller inte? 
– De påverkas nog hårdast tror jag. 
Vilka? 
– De som ser illa ut. Tror jag. 
Tror du att du påverkas omedvetet av bilderna? 
– Ja, det kanske man gör. 
Hur tror du att det liksom… 
– Ja, det… vad som, frisyrer allt, kanske. Ja, det är nog mest frisyrer. 
Är det något annat som du vill tillägga? 
– Nej, det vet jag inte riktigt. 
Du drar en jämförelse med Slitz här (i brevet). Tycker du att män och kvinnor framställs likadant 
ungefär i de här tidningarna? 
– Ja, fast i Slitz är de hårdare tycker jag. 
Hur menar du då? 
– Ja, alltså, kanske mer manliga så. I de där tjejtidningarna så kanske man kan skriver så att 
man kan luska sig in typ till hjärtat om man säger, bakom stenväggen. Men där i Slitz står det 
ju aldrig, inte så känslogrejer står det ju så. 
Du pratar om att det är manligare. På vilket sätt menar du då? 
– Ja, det är ju det jag sade förut, att man inte ska, man visar inte sina känslor så.  
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Eriks brev 

 
Mitt namn är Erik och jag hade fått en uppgift av er. Hur jag tyckte män framställdes i de 2 

tidningarna som ni skickade mig. 

 

Jag tycket att män framställs mest som ett sexverktyg. Det handlade mycket 

om hur kvinnan kunde göra mannen upphetsad. 

Mycket handlade om hur kvinnan tycker männen är och ska vara i sängen och 

som sexpartner. 

 

Killar som var med i tidningarna hade musklade kroppar och bra utseende.  

Jag tycker att de killarna som ser lite sämre ut och inte har lika fin kropp ska väl också få 

chansen att få ta plats. 

 

Det fanns inte så mycket killar i tidningarna men det som var intressant var det att jag tyckte 

killarna trycktes ner och de verkade inte mycket värda. 

 

 

Det är vad jag tycker 

 

 

MVH 

 

Erik 17 år  



   

 63

 
Eriks intervju 
 
Hur har det varit att läsa tidningarna? 
– Ja det har ju känts väldigt konstigt, eftersom man inte är tjej själv. Men det har varit rätt så 
kul egentligen att kolla vad det står i tjejtidningar, faktiskt. Lite annorlunda mot vad 
killtidningar är.  
Hur tycker du att män framställs i text i tidningarna? 
– Ja, om man säger med texten så tycker jag nästan mer att de framställs som ett sexexemplar 
faktiskt, det är väldigt mycket ställningar, hur män ska göra, allting sånt. Men sen i bilder 
tycker jag mer att de är mycket musklade, de ska se fräscha ut, de ska ha snygga kläder, helst 
lite tighta, sådär liksom. Då tycker jag nästan att det glöms bort det här med såna som är lite 
mulligare, som inte ser alls lika fina ut. Men de ser lite sportiga ut, tränar mycket, och så.. 
Tycker du att det är positivt eller negativt, den här bilden som framställs? 
– Ja.. den är väl positiv på vissa sätt, att det finns killar som kan utstråla sig och få pengar, en 
det lever ju för det alltså. Men negativt, det är ju mycket då att de andra männen glöms bort, 
va. Att många tjejer tycker att ”så ska killarna se ut” och är de inte det så liksom, ja..ta väck 
dem istället, va. Men…ja, så det är ju positivt och negativt på all sätt och vis.  
Den här bilden som visas, tycker du att den stämmer med verkligheten, din verklighet? 
– Nja, på min skola finns det ju inga bodybuildare här utan mest…Visst, det är väldigt många 
musklade, men de har också väldigt stora magar, det är inga småkillar som går här faktiskt. 
Men.. och sen på vissa ställen när man träffar gamla kompisar, en del tränar mycket och håller 
igång. Det är både ja och nej, va. Väldigt mycket faktiskt ja och nej.  
Om du tänker efter lite till, vilka delar av den här bilden tycker du stämmer, som tidningarna visar? 
– Som om man säger bilder som stämmer så är det väl mycket såna som sportar, som håller 
sig igång väldigt mycket va. Såna som har bra utseende. Som kanske går lite sportigare linjer 
eller håller allmänt igång. Jag menar, det är ju…det är kanske, kan jag säga ungefär två 
stycken från min klass som håller på med sporter, men de ser ändå inte fräscha ut så va. Men 
ändå, det finns ju killar som håller på med såna sporter och då är ju verkligheten rätt så riktig, 
så det är ju både på gott och ont va. En del killar som sportar, de har ju det kanske inte så 
heller, men många killar har ju lite musklade överkroppar och lite sånt.. 
Om man tänker på hur de utrycker sig när de skriver om killar i tidningen, var det något du reagerade 
på. Tycker du att de beskriver killar på ett bra eller dåligt sätt? 
– Ja, det som skrevs, det var ju mycket hur männen skulle göra när man hade sex, med andra 
ord va, lite sånt, annars var det ju inte så himla mycket med killar mer än att de skulle vara 
sexiga, smidiga, muskulösa.. Mest hur killar ska se ut och ska vara, va. Nästan som att män 
ska vara lite i underklass och hänga med som en svans efter kvinnorna om man säger så va. 
Nästan så kunde man känna att det blev ibland. 
Vem tyckte du fick uttala sig i tidningen om män? 
– Jaa.. som får uttala sig om män, det vet jag väl inte riktigt.. men.. lite mer kändisar, lite såna 
som man känner igen va. Eller såna som kanske håller på med sexhistoria och sånt va, såna 
uttalar sig att så och så ska de göra, och om man säger, de kända säger att så och så ska de se 
ut, och då blir det ju oftast att man hänger med de kändas grejer va. Det är så det blir. 
Något annat du tänkte på när du läste texterna eller tittade på bilderna? 
– Ja.. inte direkt så.. inte så mycket har jag väl inte tänkt va. Men det.. ja, killar ska ju allmänt 
vara snygga, om man säger så va, ska kunna ha ett bra självförtroende och ska kunna nästan 
göra vad tjejen tycker liksom, märks det nästan ibland.  
Du har skrivit att du tyckte att killarna trycktes ner lite, att de inte verkade så mycket värda? 
– Mmm. Ja. 
Vad var det som gav det intrycket? 
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– Ja, det är då.. när man läste de här sexgrejerna då va, att dom..man ska göra så, och de ska 
hållas på sin bana, kvinnan säger åt vad de ska göra, allting så, då tycker man ibland att, jag 
menar förr i tiden för hundra år sedan, då var det ju bara männen som bestämde, men nu 
tycker man nästan att det börjar bli tvärtom va. Att det är kvinnorna som bestämmer istället, 
och männen ska flyta mer bakom, och det har jag ju vissa väldigt bra exempel om man säger 
här på skolan, det är ju väldigt många som har tjejer och killar va, och då märker man det att 
det är väldigt många som följer med tjejerna, och gör precis det de säger va.  
Om du tänker att tjejer –eller killar- läser dessa tidningar, vad tror du att det kan får för konsekvenser? 
– Ja, det kan väl inte direkt få några konsekvenser så, det skulle jag inte tro, sen beror det ju 
på hur man tar åt sig, en del tar åt dig väldigt mycket, en del väldigt lite. Det är ju väldigt stor 
skillnad. Men, om man säger, de som tar åt sig väldigt mycket bland killar, en del kan väl 
säkerligen bli lite nerkränkta då, att ”jag ser inte perfekt ut, jag får inga tjejer” och så va. Och 
om man säger tjejer kan väl bli så att de piffar upp sig, ”jag kan få varenda kille om jag gör så 
och så” va. Så det är, jaa.. på gott och ont kan man säga va.  
Tror du att det kan påverka hur tjejer ser på killar? 
– Det skulle jag nog kunna. Ser man lite mer känslomässigt, så tror jag nog att det skulle 
kunna bli bättre. Men ser man såhär ytligt som det står i tidningarna, så i vissa fall tror jag att 
det kan ge lite reaktioner hos killar, för man blir lite chockerad liksom. När det väl stod något 
om killar för jag menar när man öppnade den så trodde jag att det bara skulle stå saker om 
killar, så är det ju oftast i andra tjejtidningar, men det var nästan bara tjejer och sådär, men det 
som stod om killar så var det ju mest att de var lite nertryckta och allmänt lite borta liksom.  
Om tjejer läser tidningarna, tror du att deras bild av hur killar är kan påverkas? 
– Det skulle säkert kunna gå, att man får ett visst intryck va. Alla får ju intryck på sitt lilla vis, 
om man säger så. Men oftast, många tjejer har väl säkert förstått att allting kan man inte gå 
efter som står i tidningar heller va. Det är ju säkerligen så. Många följer ju inte tidningarna till 
punkt och pricka. Men…en del kan väl göra det och det kan väl..hända lite saker då, att de 
tycker att killar ska se så ut va, annars är de inget att ha. Och sen en del tjejer kan tycka att, 
ah, det gör ingenting om de är lite mulliga, det kanske bara är mysigt eller någonting sånt va. 
Så det kan ju påverka faktiskt. En del tjejer får killar som ser lite bättre ut, ungefär som i 
tidningarna, en del får mer normala då, kan man ju säga. Då kan det ju nästan bli lite konflikt 
om vem som är bäst då. Det har ju jag märkt mycket eftersom jag har flickvän. Nu tänker jag 
inte skryta, men jag har väl inte den sämsta kroppen och bland tjejerna skryter ju min flickvän 
väldigt mycket om hur min kropp ser ut. Så det kan ju bli lite skrytigt, det kan bli lite 
konsekvenser så va. Ibland kan det nästan bli lite bråk om vems kille som är snyggast. 
Den bilden som du säger trycker ner killar i tidningarna, tror du att den kan ha negativa effekter på 
tjejerna som läser dem? 
– Ja, sen är det ju som jag sa tidigare, en del tycker ju kanske att det är fel, att alla är inte så 
där snygga och ser det, att de behöver inte vara så snygga va. Och sen är det ju en del som kan 
tycka att de ska bara se ut så, för det är det enda som gäller, att ha den snyggaste killen.  
Hur tycker du att män borde framställas? 
– Killar vill ju alltid spela.. den bästa sidan de har ska ju alltid visas bäst, det är ju så det är. 
Och jag tycker ju att visst, bilderna är bra, och killarna visar verkligen det de har, det de 
kanske har bäst då, men sen skulle det ju inte vara farligt om det kanske är någon intelligent 
kille också, som kanske inte ser lika bra ut också som är med, att han uppfann kanske den och 
den grejen, det skulle kunna vara bra att ha sådana bilder med va. För jag tror ju inte att det 
bara är detta exemplaret av de här två tidningarna som det bara finns snygga killar i va. Utan 
det finns ju säkert i varenda tidning, och många tjejer kollar ju säkert på det va. Så att jag 
skulle inte tycka att det hade varit farligt om någon annan kille, utomstående, kanske skulle 
börja prata sex och samlevnad i tidningarna också. Man skulle fått en annan bild av hur 
killarna verkligen syns i tidningar.  
Hur hade du velat att de skulle framställas mer i texten? 
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– Jag hade velat att de skulle framställas mer som att, ja nästan att vi är män va. Det har alltid 
varit så förr i tiden och sedan är det ju bra att man ökar utvecklingen lite, att det inte bara är 
att killar ska bestämma, killar ska vara bäst. Men att killar kommer fram lite och inte behöver 
vara så himla nedtryckta och inte bara behöver prata sexställningar utan vad som kan vara 
mysigt någon kväll. Killar tycker att det är mysigt att gå på bio, äta mat därefter, någonting 
sånt. För nu är det nästan bara sex i tidningarna, hur män ska greja för att det ska bli bra.  
Du vill se mer mångfald? 
– Visst. Vad dom har mer känslomässigt, jag tror att det skulle fungera lite bättre. Att det 
kommer fram mer känslomässiga typer, även som ser bra ut, men som har lite mer känslor i 
sig. Nu är det ju bara hårdkörning på ett visst sätt.  
Är det skillnad på män och kvinnor? 
– I tidningen tycker jag inte direkt att det är så mycket skillnad på kvinnor och män, för att det 
är ju de kvinnorna ser ju väldigt bra ut och har en väldig utstrålning med. Så att jag tycker inte 
att det är så jättemycket skillnad på dem i tidningen.  
Vad tycker du själv? 
– I samhället tycker jag att det finns en väldigt stor skillnad mellan kvinnor och män. Till 
exempel på nyheterna igår, så sa de att ”män får inte jobba på dagis”, för att ---om barnen går 
nakna kan det bli helt galet om män..och så vidare.. så det tycker jag att det har en väldigt stor 
betydelse, och sedan är det ju oftast män som är i militären, det är oftast män som har en viss 
del i allting, oftast bara män som bedriver jordbruken och kvinnorna hjälper till.  
Tror du att de funkar olika som personer, män och kvinnor? 
– Visst, vissa kvinnor tycker jag har väldigt bra sätt att tänka på, för de tänker alltid framåt, en 
del män tänker alltid där de står samma dag, och sedan bryr de sig inte om nästa dag. Men 
sedan är det tvärtom med kvinnor också ibland. Se jag tycker väl att det är väldigt olika från 
folk till folk. Men sedan tycker jag att många tjejer har väldigt många järn i elden just på 
denna skolan, om man jämför med killarna. Tjejer tror jag vidgar sina vyer lite bättre än män. 
Männen är ofta kvar i det samma gamla vanliga, skulle jag tro.  
Vad tycker du är manligt? 
– Det vågar jag inte svara på direkt. Jag tycker ju ibland att en riktig man ska ha en snus under 
läppen och ska inte se jättebra ut, men ska vara grov i kroppen. Sen ska han säga vad han 
tycker och tänker och stå för sina åsikter, det är vad jag tycker att en man ska vara. Han ska 
vara hård och rak och ärlig. Och vara snäll och go också.  
Tycker du att tidningarna verkar ha den synen på manlighet? 
– Ungefär har de det. Tidningarna har ungefär den gamla synen på män och kvinnor, fast 
modernt utlagt.  
  
 
 
Tillägg via telefon: 
  
Påverkas du av bilden i tidningarna? 
– Ja, det gör jag väl. För om killarna är så där kraftiga och snygga i tidningarna kan man 
påverkas att vilja se ut så själv.  Man kan bli lite svartsjuk så.  
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Lars brev 

 
Hej 

 

Här är lite som jag har skrivit ner i sista minuten ;-): 

 

Det mesta av innehållet i Cosmopolitan-tidningen är reklam (för 

sminkartiklar o kläder), men det är egentligen i reklamen som många av 

bilderna ligger. De flesta artiklarna handlar mest om tjejer och 

smink/klädtips, eller modenyheter (massor bilder på tjejer). Det är inte så 

mycket mer än reklamen som skildrar män i tidningen. Det är inte heller 

något speciellt som jag reagerar på. Veckorevyn är lite tunnare men 

innehåller samtidigt inte lika mycket reklam. Det är mer artiklar i den men 

det är fortfarande inte så mycket som skildrar män, i alla fall inte på 

något negativt sätt. 

 

Det är ungefär vad jag har kommit fram till. 

 

ses 

 

Lars 15 år  
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Lars intervju 

 
Hur har det känts att läsa tidningarna? 
– Det har känts ganska bra. Men jag har kollat i några av mina systrars tidigare.  
Hur tycker du att män framställs i texterna? 
– De framställdes väl inte så mycket. Det var mest bilder i reklamen.  
I bilderna då, hur framställdes de där? 
– Jag tyckte att de framställdes rätt normalt.  
Tycker du att de stämmer med din verkligheten? 
– Ja, det gör de väl. Det såg inte så väldigt retuscherade ut i alla fall. 
Är det bra eller dåligt? 
– Det är bra. Det stämmer med verkligheten. 
Vem får uttala sig i texterna i tidningarna? 
– Det var mer tjejer, om deras pojkvänner och så. Killarna fick inte uttala sig så mycket, det 
var nån intervju med några som höll på med sport.  
Är det bra eller dåligt? 
– Nja egentligen ska både killar och tjejer uttala sig.  
Bilderna då? Stämmer de med din verklighet? 
– De flesta var ju i reklamen. Som till exempel i Cosmopolitan, där var det väldigt mycket 
reklam.  
Men förutom i reklamen. Är det bra eller dåliga bilder som visas upp? 
– Ganska bra. De ser ganska muskulösa ut. Det är väl bra. De har ju ingen anledning att visa 
små, klena killar.  
Hur skulle du vilja att det skrevs om killar i tidningarna? 
– Nej jag tycker att det skrivs på ett ganska positivt sätt om killar. Det viktiga är väl att man 
ger en riktig bild av killar och naturtrogna bilder.  
Tycker du att de har gjort det i de här tidningarna? 
– Ja. 
Tycker du att det fattas någonting? 
– Nja..i såna fall mer artiklar borde de ha överhuvudtaget.  
Tror du att bilderna i tidningarna kan få några konsekvenser? 
– Tja om tjejer träffar nån kille och sen är de inte lika perfekt som på bilderna eller i texten.  
Kan det påverka dig på något vis? 
– Nej det är väl i så fall hur tjejer ser på mig.  
Hur då? 
– De tar säkert intryck av det i tidningarna.  
Tycker du att det är skillnad på män och kvinnor? 
– Kvinnor är kvinnor och män och män. 
Men tänker de olika? 
– Lite olika funkar de väl.  
Hur då? 
– Vet inte. Kvinnor kanske är mer omtänksamma så.. Lite skillnad är det. Män kanske är lite 
hårdare. 
Vad är typiskt manligt då? 
– En skäggig man med stora muskler.  
OK. Vi tar det igen. Bilderna och texterna tyckte du var mest positiva eller mest negativa? 
– Ungefär både delarna. Det är ganska lagom mycket av varje.  
Vad saknar du då? 
– Det är inte så mycket jag saknar.  
Tycker du att det är bra bild av män tidningarna ger ut? 
– Ja det tycker jag väl..  
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Niklas brev 

 
Efter att ha läst Cosmopolitan och Veckorevyn så tycker jag att de 

framställer män som om de vore stora och starka, och värsta sexobjekten. 

För i en tidning så visar de bilder på "vinterns hunkar" och det kan ju 

nästan göra så att man kan tro att det bara finns sådana killar, för nästan 

alla bilder är med smala killar ingen som är kraftigt byggd el. något 

liknande finns att se. Jag tror nog nästan att om kvinnorna skulle börja tro 

att alla män är hunkar el. sexobjekt så tror jag nog att de blir besvikna 

på sin pojkvän som kanske är lite småfet och försöker få ner honom till  

hunkarnas utseende, eller så kan de också göra slut och försöka finna en ny 

kille och en sådan hunk går ju knappast att finna om man inte går till ett 

gym. Detta skulle alltså göra att många killar skulle försöka nå de där små 

midjemåtten trots att det egentligen är omöjligt om man inte tar speciella 

tabletter.  

Detta börjar nästan likna det som kvinnorna klagar över att det 

är kvinnoförnedrande, så håller detta på att bli mansförnedrande. Man kan 

nästan börja tycka att det inte är mer än rättvist men om man tänker efter 

så borde de göra tvärtom med tanke på att de hela tiden har stridit mot 

det kvinnoförnedrande så borde de sätta stopp och visa att de inte tänker 

sjunka lika lågt!  

 

Niklas 16 år  
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Niklas intervju 

 
Vad tyckte du om att läsa tidningarna? 
– Ja, det var relativt intressant. 
Hur tyckte du att männen framställs i texten i tidningarna? 
– Ja, de framställdes väl, det var väl lite som sexobjektsaktigt. 
På vilket sätt? 
På vilket sätt? 
Ja, något exempel att de var sexobjekt. 
– Ja, det var väl…ja vad ska vi ta. Det var väl nästan där då, när de tog veckans hunkar i 
någon av tidningarna. Det var det, då tog de bara såna bilder och när man kollade på bilder 
och sånt till exempel, så kunde man inte, så var det ingen kraftig kille över huvud taget utan 
det var bara smala, muskulösa män som bara hade muskler nästan. 
Var det något positivt med det du läste i texterna? 
– Det handlade mest om hurdant de var sexuellt var det ju nästan. Så vitt jag kunde uppfatta 
det så var ju, det var ett uppslag som bara handlade om hur stora penisar de hade. Ja, det var 
det. Det var så på Billy Joe, han stod så sen stod det bara nä, Billy, så stor har du inte.  
Var det något som var positivt med bilden av män? Eller var det negativt? 
– Det var väl nästan så på bilderna att tyda så var det bara, att det var, enligt mig så var det 
bara negativt, för liksom man kunde bara se såna smala män, inga kraftigt byggda.  
Varför skulle du vilja ha kraftigt byggda med? 
– Ja jag tycker det känns lite dumt att bara ha smala muskulösa. Går du igenom tidningen och 
kollar så är det bara smala muskulösa och det ger nästan bara kvinnorna en bild utav mannen, 
ingen annan bild. Utan då får du nästan gå över och läsa Expressen och Aftonbladet eller 
någon annan tidning för att kunna se något sånt.  
Om man ser till texterna och den bild som framställs av mannen. Tycker du att den bilden stämmer? 
– Om jag tycker att bilden stämmer. Ja, lite grann kan det väl göra det. För man tänker att, nej 
jag vet inte. 
Om du tar den bilden i tidningarna och jämför med verkligheten, tycker du att de stämmer överens?  
– Nej, det är väldigt få som är som de är. För att kunna hitta såna måste man nästan gå in på 
ett gym och kolla, till exempel på alla som tar anabola eller tillväxt eller något liknande, för 
att kunna se sånt. Annars så, du kan ju knappast bara gå in och kolla på någon som inte tränar 
något över huvud taget, han är oftast lite kraftig, lite mullig. Det är ju ingen av dem, nästan 
ingen utav de här i tidningarna. Visst det kan ju vara någon i ett kändisreportage, då kan det ju 
vara någon som är lite smått mullig men annars är det nästan ingen annan. 
Finns det något som stämmer? 
– Ja, det gör det väl säkert. 
 
(bläddrar i tidningen).  
– Du kan ju se till exempel på han. Han är ju inte direkt mullig utan det är muskler, muskler, 
muskler, muskler, muskler. Det är inget annat på han. Vi kan ju bläddra vidare. 
Även i reklamen är det muskler och där kan du också se, han är smått mullig men det är 
muskler där också. 
Det är ju en tjejtidning så det är ju typ inget annat. 
Och så kan man ju se, den till exempel, den ritade bilden. Det är inte direkt mulligt. Smal och 
muskulös där också. Som att de får för sig att killar är så för de tar ju bara reklambilder med 
såna, ritade bilder med såna och bara i reportaget nästan bara såna också.  
Här är en text om kontrollerade killar. Vem är det som liksom… 
– Ja, det är ju nästan, de berättar om hur killen beter sig, att han gärna vill ha kontroll över 
vad flickvännen gör. Det är mest det det handlar om, att han, i början, kan var väldigt 
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beskyddande och att det kan vara väldigt gulligt och så men så blir det överdrivet på slutet. 
Det handlar det mesta om. 
Vad tycker du om det? 
– Ja. Jag tycker väl nästan att, syftar du på att han är kontrollerande eller? 
Att de framställer mannen på det viset. 
– Det tycker jag nästan är lite fel för, här kan man väl inte säga direkt att de framställer 
mannen så, utan jag tror att dem, att vissa män som kan göra så kan man väl säga, men ändå, 
jag tycker att de är fel att de framställer mannen så för män är inte såna över huvud taget, 
vissa är ju såhär överbeskyddande, vissa är det inte. Vissa kan ju vara så i sina till exempel 
första förhållanden i fall man verkligen älskar en person, så kan de vara överbeskyddande och 
vill veta vad man gör. Så att inte flickvännen till exempel gör något dumt eller idiotiskt. 
Finns det något positivt ned den här texten? 
– Inte direkt kan man väl  inte, säga. 
Vad tror du, varför har de skrivit den här texten? 
– Det är väl bara för att tjejer ska lära sig till exempel då, att killar att de, det känns ju nästan 
som att de försöker framställa killarna att de är såna. Sen så i fall man kollar så finns det 
kontrollstrategier såhär, man kan kontrollera i fall man är sån. Så egentligen så är det ju bara 
för dem att kontrollera ifall mannen verkligen är sån mot dem så att egentligen vet det att han 
är en kontrollkille som vill veta exakt allting. 
Något annat om en text som du funderade över eller tyckte något annat om? 
– Nej, text det fastnar ju inte så lätt. Jag har mer lätt att få bilder att fastna i huvudet än texter. 
Något annat som du tänkte på när det gäller bilderna? 
– Ja. (bläddrar oh letar efter reportage om storlek på penisar). Det var bara kändisar och hur 
stora de hade och så.   
Om vi nu tar det du pratar om. Berättade killarna själva hur stora de hade? 
– Nej, de hade varit inne på en specifik hemsida. Så dom visste om storleken. Uppmätt i 
centimeter. Och olika bilder, så var det till exempel Enimen känner efter om hans 17 
centimeter hänger kvar. Bilder på kändisarna, det är en massa sånt. 
Vad tycker du om sånt? 
– Jaa. Jag vet inte direkt vad jag ska tycka, tycker tjejerna att det är intressant så javisst låt 
dem få reda på det men ändå, det känns ju lite, man får lite såhär jaha-känsla liksom, en 
förvånad känsla att de skriver om sånt i tjejtidningar. Det är ju nästan sånt som de skriver i 
porrtidningar för killar. Där har man ju nästan mer sånt. Det är lite förvånande att de har med 
sånt i en vanlig damtidning som tio-, tolvåringar kanske tar och läser. Då blir det nästan lite 
konstiga effekter på dem, vad de små tolvåringarna tänker när de läser sånt. Ifall deras 
överbeskyddande mamma kommer och river ut sidorna eller inte, kan man ju undra. 
Något positivt med det? 
– Nej, det skulle jag nog inte tycka. Jag kan inte förstå varför man lägger in sånt över huvud 
taget i en sådan här tidning då som sagt, som väldigt många unga läser. 
Den här bilden av mannen som framställs i tidningarna. Tror du att det kan få konsekvenser av något 
slag? 
– Ja, för som sagt om man tänker efter så är det ju bara muskulösa killar som sagt och i fall då 
tjejer börjar tro att killarna ser ut så, då så blir det konstigt för då så, som jag skrev och som 
inte ni inte har fått att, antingen kan tjejen göra slut med sin kille eftersom hon blir missnöjd 
och tänker att å, alla andra killar är så vältränade och han är inte vältränad. Usch, han vill jag 
absolut inte ha kvar och så dumpar hon honom och så kanske hon går ut och går då på en 
ändlös jakt efter en ny kille som inte existerar egentligen.  Eller så tar hon och sätter sin kille 
på hårdbantning och på hårdträning för det mål som inte borde gå att nå utan preparat. Och 
det är också en ändlös jakt på något de knappast kommer att få. 
Kan mansbilden få några konsekvenser i förhållande till killkompisar? 
– Nja. Vi får nog säga det att om killar överhuvudtaget skulle läsa Cosmopolitan eller 
Veckorevyn, fast de inte gör det så vitt jag vet, så skulle man nog försöka uppnå de idealen 
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själva, precis som tjejerna till exempel ser smala tjejer, väldigt mycket smala tjejer. Så 
försöker de uppnå det själva också. Då kommer killar också försöka uppnå de idealen de ser i 
de tidningarna för de blir också såhär provocerade av det och får det intrycket att å, alla killar 
ser ut så och herre min gud, jag måste också se ut så. och så börjar de också att träna för fullt 
och bantar och äter ingenting och får anorexia och allt möjligt de också. Så det kommer 
nästan ge de intrycken. 
Påverkas du av sådana här bilder av män? 
– Nej, jag bryr mig inte över huvud taget, jag är ju som jag är. 
Tror du att man påverkas omedvetet? 
– Ja det gör man säkert. Det finns kanske en hel del som läser såna här tidningar och sen helt 
plötsligt känner för att börja träna utan att de själva tänker på att de läser tidningar med såna 
män som bara är muskulösa. 
Hur tycker du att män ska framställas? 
– Jag tycker att, det är så att detta att vi har hamnat på sned både på manssidan och 
kvinnosidan. Kvinnor snackar om kvinnoförnedring nu kommer det att bli en mansförnedring. 
Så egentligen borde man göra så att man framställer båda precis som de ser ut idag. Man ska 
inte gå, och ta värsta fotomodeller tycker jag. Utan jag tycker att man ska ta folk, nästan folk 
på stan, bara gå och handplocka dem, nästan köra som blindbock att man blundar och sedan 
peka ut att du ska komma in och bli fotograferad. Så blir de sminkade och sedan ställa sig i 
olika ställningar och bli fotograferade. Då blir det som män och kvinnor ser ut idag, då blir 
det inget tjafs om att den är fotomodell, den är överdrivet smal, den har anorexi och allt 
möjligt, utan då blir det bättre, nästan. 
Vi pratade om artikeln om överbeskyddade killar. Till exempel vad får artiklar som beskriver mannen på 
det sättet för konsekvenser? 
– Ja, väldigt många tjejer kommer att jämföra hur sina killar är och kanske få fram det och bli 
jättetjuriga utan att de har tänkt på det innan. Så egentligen är det så att har man inte läst det 
innan så blir man kanske inte tjurig men läser man det sen och inser att ens kille är så då, då 
blir hon kanske tjurig och gör slut då. Så egentligen så är det ju bara dåliga konsekvenser av 
det hela.  
Tror du att tjejer tror på det som står? 
– Ja, en del gör säkert det, jag säger inte att alla gör det men en del gör nog det. Det skulle 
absolut inte förvåna mig ifall en hel del  tror på det. 
Tror du att deras bild av hur en man är, påverkas av dem? 
– Ja, det kan göra det. Jag säger inte att det gör det men det kan lika gärna göra det.  
Tycker du att det finns någon skillnad på män och kvinnor? 
– Ja om man menar fysiskt finns det ju en hel del skillnad. Men om du menar till exempel 
psykiskt så är det väl lite skillnad där också. Kvinnor kan ofta framställas som den svaga 
länken psykiskt så, väldigt lättpåverkade. Men det kan också män vara så egentligen så finns 
det inte så stora skillnader, den stora skillnaden beror på om men är så här så att man till 
exempel har blivit trackad hela livet. Då kan man både vara lättpåverkad och inte 
lättpåverkad. För det gäller både män och kvinnor. Liksom det spelar nästan ingen roll om du 
är man eller kvinna psykiskt, båda kan vara lika lättpåverkade till någonting. 
Nu pratar vi om hur du upplever män och kvinnor i det verkliga livet? 
– Ja. 
Vilka skillnader skulle det var på män och kvinnor psykiskt? Vad menade du där? 
– Ja, det finns ju nästan ingen skillnad. 
Vad tycker du är manligt? 
– Vad jag tycker är manligt. Ja. Det är allt möjligt, att kunna till exempel om man är gift 
kunna ta hand om frun och visa att man älskar henne. Att kunna laga mat och kunna fixa bilen 
och så, att hjälpa till att städa och inte bara sitta framför tv:n och titta på sport och säga att 
man inte orkar. Och att även kunna hjälpa till i hemmet. Och kunna visa att man verkligen 
bryr sig. 
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Skulle man kunna säga att det är kvinnligt också, det du pratar om? 
– Ja, det är ju nästan kvinnligt också att kunna visa det. 
Varför tycker du att det är manligt? 
– Jag tycker mest att det ska vara rättvist. En del säger att laga bilen och fixa rost det är bara 
något som män kan och det är manligt och sen får, laga mat och fixa och det är kvinnligt men 
bara för att det verkar vara det behöver det inte vara det för att, man är den man uttrycker sig 
till att vara. Så även om du hjälper till att laga mat behöver man inte vara kvinnlig utan du kan 
även vara man och visa att du är manlig på det viset. 
Är det något annat du tänker på eller vill säga? 
– Jo, jag kom att tänka på det, jag kanske har nämnt men det är lika bra att säga det en gång 
till, som jag vet att jag skrev på slutet. Skrev jag det att nu håller kvinnorna på att göra samma 
misstag som vi män har gjort. De håller på att göra den här bilden till mansförnedrande. Vi 
har ju fixat bilder så att det har blivit kvinnoförnedrande och nu blir det mansförnedrande. 
Och därför tycker jag att kvinnor borde dra en gräns och inte göra det bara för att visa vad de 
själva står för. Eftersom de har varit på oss och tjatat om att det är kvinnoförnedrande, de ska 
de inte göra. Och inte bara sen, för nu när de lägger fram detta så är det nästan som att de 
tycker att vi inte ska få göra något som är kvinnoförnedrande men dem får välja själva, gärna 
något som är mansförnedrande. Så egentligen så borde de själva visa genom att sätta en gräns 
och inte göra så. Och sätta den gränsen då. 



   

 73

Rickards brev 
 
 
Hej. 
 
Här kommer svaren på frågorna om veckotidningarna. 
 
Jag måste börja med att säga att jag har haft det lite svårt att komma på 
svar för det är för mej inga självklara svar, i varje fall så var det inget 
som slog mej direkt. Plus att i båda tidningarna är det i nästan enbart 
tjejer. 
 
Jag tycker att för att få vara med i någon utav dessa två tidningarna jag 
har läst så måste man ha lyckats i livet. Det är ju bara "berömda" killar 
med eller så är de tillsammans med någon världskändis och blir på så vis 
kända också. 
De ända det stod lite mer om var 3 killar som är framgångsrika i sport och 
även ser bra ut. Och egentligen så är det väl inget fel med det, man behöver 
någon att se upp till, dock inte till dem. Sen så läste jag om David Lofti 
som för mej inte är mer än en B-stjärna från Paradise hotell. På Paradise 
hotell var han "kung" enligt mej fast nu när Paradise hotell är över så 
skiter jag i honom så det var ganska ointressant att läsa om honom. I artikeln 
om honom så framställs han som motsatsen till vad han visade upp på 
Paradise hotell. 
 
Jag har inga problem med hur killar framställs i Veckotidningar (de 
förekommer ju knappt alls), men det är som sagt kändisar som mest får vara 
med och det är ju såklart för att fler ska vilja läsa tidningen.  
Jag har svårt att se några konsekvenser till detta men antagligen så ändras idealen hela tiden 
och alltid är det någon som inte trivs med det och mår dåligt. Men det gäller inte mej. 
Om jag ska bry mej om att läsa en artikel med en kille så måste det vara om 
någon som jag kan se upp till, annars är det ganska ointressant. 
 
 
Rickard 15 år 
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Rickards intervju 

 
Hur har det känts att läsa tidningarna? 
– Jag brukar läsa dem ändå, det är roligt. I alla fall Vecko Revyn, de har den på fritisgården 
och så.  
Hur tycker du att män framställs i texten i tidningarna? 
– Det är inga vanliga människor från gatan som är med i de tidningarna i varje fall, vad jag 
såg, bara kändisar och dylikt. De framställs väl rätt bra, lite småmysiga så. 
Stämmer den bilden? 
– Jag ser väl inget som är fel med den, inget nedlåtande eller så, vad jag uppfattade i alla fall. 
Jag brukar inte bry mig så mycket om vad folk skriver.  
Hur stämmer det med din verklighet då? 
– Killarna i tidningen är väl lite mer fjolliga eller fåfänga men det är väl inget fel med det 
heller. Till en viss gräns kanske. 
Hur framställdes män i bilderna? 
– Fortfarande sådär gosiga, sminkade och hela kitet. Eftersom det är på bild kan jag väl 
acceptera det men annars skulle jag titta konstigt på en som var sminkad.  
Är det bra att de framställs så? 
– Ja, man vill väl inte kolla på fula killar, det är väl självklart.  
Stämmer den bilden med verkligheten? 
– För ett fåtal, kanske. Nån bild ser lite väl bra ut men.. svårt att säga.  
Hur tycker du att män bör framställas? 
– De har ju aldrig med en lärare eller en snickare eller ett vanligt yrke, utan det är ju de 
här..småkändisarna som jag fortfarande är inne på som får vara med då, och då har de väl 
uppnått något då, som inte all gör.  
(fortsätter självmant) 
Om jag ska läsa något så läser jag ju ändå hellre om en rockstjärna eller nån som jag tycker är 
häftig än om en tråkig gubbe på gatan så jag förstår ju om de är med och hur de lägger fram 
det just för att folk just ska läsa det.  
Tror du att bilden av män i tidningarna kan få några konsekvenser? 
– Ja det här med att man ska duga till och så…det lär det väl bli. Sen tar inte jag åt mig så ofta 
men det finns säkert de som gör det.  
Tror du att du kan påverkas? 
– Om jag tycker att han ser tuff ut så kan man ju påverkas att efterlikna det, och det är väl 
inget dumt med det, för de som är med där är ju uppnåeliga grejer.  
Är det bra eller dåligt? 
– Ja för mig är det väl motivation att förändras och så. 
Kan du påverkas omedvetet? 
– Kan man nog göra. Jag kanske har försökt att skaffa snyggare kläder och så men det kan 
nog ha med att göra att jag blivit äldre också. Men det påverkas jag säkert av. 
Kan få bilden negativa effekter? 
– Ja det kan det säkert men det är fortfarande det där med ideal, jag känner mig inte träffad 
eller så bryr jag mig bara inte ändå. Men sedan blir det ju färre och färre som passar in i den 
här mallen. Fast sedan tror jag inte att de visar bara helt enkelspåriga bilder heller.. 
Är det skillnad på män och kvinnor? 
– Ja det är väl klart att det är skillnad! 
Hur då? 
– Killar är starka, helt enkelt. Och såna där feministgrejer, att allt ska vara så jämlikt och 
grejer. Vissa grejer kräver mer styrka helt enkelt och då är det ett gubbajobb och har alltid 
varit och då får kärringen stå vid spisen sen.  
Tycker du att det är skillnad på hur man tänker då? 
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– Jo det är det väl kanske va, eller inte på alla men…lite mer såhär åt känslohållet hos tjejer 
kanske men det stämmer väl inte på alla, liksom för killar heller då.  
Vad är manlighet för dig? 
– Självsäkerhet. Grova underarmar..jag vet inte, men det är manligt på nåt vis.  
Vilka skillnader finns det mellan kvinnor och män? 
– Tjejer snackar mer skit, fast det kan väl killar göra med. Vi har ju smink, det är ju en 
tjejgrej..jag vet inte mer. 
Något annat du tänkte på när du läste tidningarna? 
– Ja, att det var en jävla massa reklam, halva tidningen är ju reklam!   
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Stefans brev 
 
Hej, 

I tidningarna framställs män som sexobjekt och svin. 

Det finns också en mindre del där det skrivs hur snälla män kan vara, dock tycker jag att det 

inte är tillräckligt. 

Tycker att det är lite drastiskt att skriva om den mindre majoriteten av skitstövlar som finns 

bland männen. 

Bilderna på vinteridrottarna verkar lite väll tillgjorda, har sett dem innan och de ser ut att inte 

tillhöra sporterna de utöver i huvudtaget. Om man tar med en vinteridrottare ska man också ha 

en bild då de utövar den! 

 

Jag tror att konsekvenserna till hur män framställs i tidningarna leder till en egen uppfattning 

från kvinnorna. 

Det kommer också uppfattas olika beroende på hur de är som person, man tror hellre på sig 

själv än vad andra tycker. 

Desto mer man får höra om något desto mer tvivlar man på sin egna åsikt. 

 

Män borde framställas så som tidningarna nu gör fast mindre svin- och sexaktigt, men också i 

sin rätta miljö. 

 

Stefan 16 år  
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Stefans intervju 
 
 
Hur tyckte du att det var att läsa tidningarna? 
– Ja, jag tyckte att det var ganska mycket skit.  
På vilket sätt då? 
– Ja, det mesta var ju fel, tycker jag i alla fall. 
Hur menar du? 
– Ja men de flesta handlar ju om att, vad var det (bläddrar), i vilken tidning det var. Hitta ett 
förslag här. Det fanns ganska mycket, ja här till exempel. Till exempel, de klär sig inte så här 
vanligtvis. Jag har sett de flesta här.  
Vad är det för killar? 
– Det är såna vintersportare om man säger så. Hockeyspelare och så. Sedan ställer de ganska 
konstiga frågor. Inget om sporten. De frågar så här, personliga grejer, hur, till exempel här. 
Du är känd för galnaste grejen i backen, det är ju inget man frågar. Tycker jag. Gillar du 
kläder, ja det kan man ju fråga. Det passar ju egentligen i den här tidningen men det tar ju inte 
fram honom som person riktigt egentligen. 
Så, du har sett de här männen vid andra tillfällen, när de utövar sin sport. 
– Ja. Han åker till exempel snowboard och han klär sig inte så över huvud taget. 
Vad tycker du om det, att de framställs på ett annat sätt? 
– Då får de fel uppfattning. Det tycker inte jag riktigt stämmer.  
Om vi skiljer på bild och text, finns det några andra texter i tidningarna som du tänkte på? 
– Det är så att killar framställs typ som svin eller sexobjekt, tycker jag faktiskt. 
Vad menar du med svin? 
– Jamen, de trackar ner på en, till exempel här. Alla är ju inte sådana. De har skrivit.. 
Vad är det för något? 
– Kontrollerande kille och sånt här. Alla är ju inte sådana. De har skrivit ganska mycket om 
det. Sen fanns det, jag kommer inte ihåg vilken tidning det var, men det var en sida om hur 
killar kunde vara typ. Fast när de var snälla så. Lite mer. 
Kan du förklara ordet svin mer? 
– Tracka ner på dem och att alla ska vara såhär, om man säger, elaka eller så.  
Och det här sexistisk (i brevet), är det något speciellt du tänkte på där? 
– Ja, det finns ju många exempel i tidningarna. De skriver massa sånt. 
Vad menar du med just det ordet? Hur framställs de då? 
– Det är svårt att förklara men. Det står oftast att killarna gillar det överallt i tidningarna. 
Gillar sex? 
– Ja. 
Finns det något som stämmer i texterna? 
– Ja, det finns väl någonting. Jag kommer inte ihåg riktigt vad. Det finns mycket i texterna 
som stämmer också, men det mesta är ju fel. 
Du skrev i brevet att du tycker att män ska framställas som mer snälla och så, är det något som du.. 
– I alla fall skriva lika mycket om de ämnena. 
Vad det något annat du tänkte på när du läste texterna? 
– Ja. (bläddrar) Jag tror det men det var ett tag sedan jag läste så jag kommer inte ihåg så 
mycket. 
Om vi går till bilderna istället. Hur tycker du att männen framställs där? 
– Ja, de… såklart är de mer stylade så, så att. Rätt kläder och så. För att det ska se snyggt ut. 
Man tänker ju inte riktigt på personen oftast. Bara det ser snyggt ut. De borde ju ha sin egna 
klädstil så, som vanligt. 
Varför tycker du att de ska ha sin egna klädstil? 
– För då framställs de mer som de är.  
Tycker du att det är viktigt? 
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– Ja. 
Vem är det som får komma till tals? Vem är det som får vara med? 
– Vem som får vara med? Ja, till exempel här. Frågar de ju i alla fall.  
Det är idolerna. 
– Je. Där får de ju frågor om vad de tycker om andras frisyrer och så. Så där får de ju sin egna 
åsikt. Och sedan är det inte så jättemycket egentligen.  
Vilka är det som får vara med i de här tidningarna? 
– Det är idoler och så. Såna här kända personer. Det är ju frågorna de, där får de svara på 
själva (sportkillarna). Sedan är det inte så mycket som är skrivna av journalisterna, som 
stämmer. Här. 
”Varför pratar män jämt om sig själva”. 
– Det stämmer ju till hälften. 
Vad handlar det om? 
– Ja, varför män pratar jämt om sig själva när de är med tjejer typ, eller någonting. 
Att män inte framställs som de är, ser du det som något negativt, eller? 
– Ja, jag tycker det i alla fall. 
Finns det något positivt? 
– Ja, tjejerna tycker ju om det. Det kan ju vara positivt. 
Hur menar du med tycker om? 
– Ja, de tycker att de ser stiligare ut när de har snygga kläder på sig. 
Något annat när det gäller bilderna? 
– Bilderna. Det som inte var bra med de här tidningarna var att det var väldigt mycket reklam. 
Det tog en stund att bläddra igenom dem. (bläddrar) 
Det är lite mycket sånt i den här tidningen.  
Heta sextrick? 
– Ja.  
Hur framställs männen i de artiklarna då? 
– Ja, det är väl sexobjekt mer, i de artiklarna. Kvinnorna framställs inte alls som det 
egentligen. Det läggs över på männens sida. 
Var det om några bilder stämde eller? 
Om du tänkte på något annat när du tittade på bilderna. 
– Alla bilder är ju inte de bästa, till exempel.  
Hur då menar du? 
– Den. Tungan är ju där. Nej, de fick väl inga fler där. De är ju tvungna att ha någon med. Så 
de tar ju i alla fall de dem kan få tag i så. De flesta bilderna är ju omgjorda också, i 
redigeringsprogram.  
Vad tycker du om att bilderna är omgjorda? 
– Ja, det är inte särskilt bra men, bilderna blir ju bättre så, de blir oftast snyggare. 
Rent bildmässigt? 
– Ja. Men det är ju inte jättebra, tycker jag inte. Det är ganska dåligt. 
Varför? 
– Ja, då ser man inte hur de ser ut egentligen. Man kan i stort sett göra om en bild hur mycket 
som helst. Utan att det syns. 
Det vi pratar om, hur män framställs i de här tidningarna. Tror du att det kan få några konsekvenser? 
– Ja, eftersom, kvinnor kan ju få en, om man säger så, fel vinkel av det. Hur de är. De kan ju 
tvivla på.. jag tycker att de ska gå efter vad de själva tycker egentligen. 
Börjar tvivla på hur män är då, eller hur menar du? 
– Ja. Egentligen kan man ju inte.. de påverkas ju desto mer de läser i tidningarna. Det finns 
mycket som är negativt om man skulle ta med mer positivt så skulle det jämna ut sig så. Så 
har de mer vad de tycker, själva. 
Det som är negativt och positivt, var det det vi pratade om? 
– Ja. 
Du pratar om att tjejerna påverkas. Är det så? 
– Ja, det kan det vara. Det beror på hur känsliga de är. Hur mycket de läser och så också.  
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För de flesta kan läsa hur mycket som helst utan att ta till sig någonting. Man kan läsa jättelite 
och ta till sig mycket. 
Vad tror du det är som gör att man påverkas eller inte påverkas då? 
– Ja, det beror ju på lite, hur mycket man har läst innan och… annat sånt. 
Du har skrivit i ditt brev att det uppfattas olika beroende på hur man är som person. 
– Ja. Det beror ju på hur de är. Vad de har hållit på med innan och allt. 
Hur män framställs. Kan det få konsekvenser i killkompisgänget? 
– Ja. Vet inte riktigt men.  
Pratas det mycket om hur man ska vara… 
– Nej, egentligen inte. Man väljer det själv. 
Kan det få konsekvenser i förhållande till tjejer? 
– Ja, det tror jag faktiskt. De tänker mer på det. 
Tänker killar mer på hur man ska vara och så?  
– Nej. Tjejer tänker mer hur de ska vara. 
Hur killar ska vara eller hur tjejer ska vara? 
– Ja. Båda. Killar bryr sig inte så jättemycket men de tänker på det. 
Hur tycker du att män ska framställas? 
– Det är väl. Ja, det mesta stämmer ju egentligen. Eller, det stämmer ju inte hela men. De 
borde ju skriva som de gör fast trappa ner på det som är elakt mot killarna kan man säga. 
Trappa ner på det eller ta med mer om de snälla sidorna. 
Något annat, hur män ska framställas? 
– Ja. Bilderna. Deras egna klädstil, som de ser ut i tidningen. 
Är det skillnad på män och kvinnor tycker du? 
– Ja, det är det. Väldigt stor skillnad. 
Vad är det för skillnader? 
– De är uppfostrade så. Tjejer är mer, håller till flockvis kan man säga. Håller till flera så.  
Och det gör inte killar? 
– Nej inte lika ofta. De brukar hänga tillsammans men inte lika ofta tror jag inte.  
Andra skillnader på män och kvinnor? 
– Ja, kvinnor är mer utseendefixerade tror jag faktiskt. Det märks i tidningarna. Det finns inga 
såna här tidningar för män om man säger så.  
Varför tror du att det är så då? Att det finns tidningar som riktar sig till.. 
– Jag vet inte. Det har ju varit så i flera hundra år om man säger så.  
Tjejer tror väl att de inte ska bli accepterade om de inte ser ut på ett visst sätt så. 
Blir de det? 
Ja, det blir de väl, om de är snälla som person. 
Finns det några kroppsliga skillnader på tjejer och killar? 
– Ja. Det är ganska stora. 
Är det såna synliga kroppsliga skillnader? 
– Ja. Killar är ju oftast större, längre så. 
Vad tycker du är manligt? 
– Manligt. Ja, det är ju svårt att förklara. Det är ju… jag har inte tänkt på det så mycket. Fast 
det beror ju på. Det var en väldigt svår fråga. 
– Oftast är ju dans inte så manligt, tycker de i alla fall. Det tillhör nog inte killar riktigt det. 
Det beror ju på om man tycker om det eller inte. Så om man håller på med det så kan det vara 
en fråga om man är manlig eller inte. 
Vad tycker du om det? 
– Ja. Det beror ju på.  
Hur skulle du vilja vara som man? Vilka egenskaper skulle du vilja ha? 
– Självständig. Ja, det. Har inte tänkt på det så mycket.  
Tror du att män och kvinnor tänker olika.. 
– Ja. 
På vilket sätt så? 
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– Jag vet inte. De här tidningarna har ju mycket av de frågorna till tjejerna, så jag tror att 
tjejerna frågar sig själva hur de vill se ut eller så, vad de skulle vilja ha.  
Tror du att kvinnor och män tänker olika om vilka egenskaper man skulle vilja ha? 
Ja, det tror jag. 
Du pratar om vilka olika tidningar som finns riktad till killar och till tjejer. Att tjejer intresserar sig för 
utseende, tror du att det är så från början eller tror du att det är tidningarna som gör att tjejerna.. 
– Ja, tidningarna, de trycker ju på. Så jag tror att det är tidningarna som börjar med det först. 
Det var ju inte så många som läste tidningar från början. Sedan om någon börjar läsa så sprids 
det ju. För det är ju alltid något som är bra i en tidning. För annars skulle det ju inte sälja över 
huvud taget.  
– För det finns ju ganska mycket tips i tidningarna, till tjejerna. Det var nog därför de flesta 
började att läsa dem tror jag.  
Det beror ju på hur man är som person om man blir påverkad eller inte. Och så står det så här (i brevet) 
att man tror hellre på sig själv än vad andra tycker. Hur menar du då? 
– Ja, man har oftast större självkänsla. Tycker det man känner själv. 
Om man har en stor självkänsla, påverkas man då av bilden? 
– Nej, men man kan ändra uppfattning lite. Man påverkas ju alltid lite av en bild. Frågar sig 
själv är det verkligen rätt. Desto mer man blir utsatt för de bilderna så ändrar man uppfattning 
om det. 
Är det något som sker medvetet eller omedvetet? 
– Omedvetet. 
Tänker man på det här själv? 
– Nej, jag tror inte det, om man inte får frågan. 
Påverkas du av bilden av män? 
– Ja. Jag tror faktiskt inte det. Javisst, skulle vara bra, klädstilen och så kanske. För det var ju, 
kläderna var ju snygga och så. Får en att tänka om lite men man fortsätter med den klädstilen 
man har egentligen. 
Något annat du tänker på? 
– Nej, jag vet inte. Tror inte det. 
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Tomas brev 

 
Tidningskommentarer angående hur män framställs i olika 

tidningar! 

 

VECKOREVYN: 

I tidningen Veckorevyn står det inte alls så mycket om män än vad jag hade 

förväntad mig. Män nämns bara i sammanhang då de är ihop med en kändis eller 

skiljt sig från och dessa är själva kändisar. Jag tycker att män framställs 

varken på ett bra eller dålig sätt i tidningen. Tidningen verkar vara väldig 

noga med att förbli neutral på detta område och eftersom de skriver så lite 

om män kan man inte få en klar bild av dem. Nu verkar det bara vara en 

väldig kvinnofokuserat tidning (fråga mig mer om detta så förklarar jag vad 

jag menar med kvinnofokuserat). 

 

COSMOPOLITAN: 

I den här tidningen tycker jag att man kan få en bättre bild/syn av männen 

än i tidningen revy. Fast det fortfarande står lite (5 sidor). Jag tror att 

de försöker ge män en bra bild. Här är det ju en man som svarar i en 

intervju att inte alla killar gillar stora bröst utan att många föredrar 

utstrålningen före kroppen utseende. Det tror jag ger många tjejer som har 

problem med sin kropp mycket bättre självförtroende. Men ändå tycker jag  

att det både står lite mer om män i båda tidningar eftersom jag tror att 

tjejer är också mycket intresserade av män/killar speciellt av deras tankar. 

Jag tror också att tidningen försöker att bara framställa män på ett bättre sätt 

p.g.a att man kan få en dålig bild av dem i vardagen (fråga mig mer om 

detta så förklarar jag vad jag menar). 

 

Tomas 17 år  
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Tomas intervju 

 
Hur har det varit att läsa tidningarna? 
– Lite annorlunda, i varje fall. Killtidningar är ju inte så här.  
Hur tyckte du att män framställdes i texten i tidningarna? 
– Ja i Veckorevyn så var det bara om kändisar, de sa varken något dåligt eller något bra, det 
handlade om vem som var ihop med vem och så. I Cosmo var det ju modeller också som 
visades och då var det mest positiva saker. 
Hur tyckte du de framställdes i bilderna? 
– De försökte framställa dem så snygga som möjligt så klart. De skulle väl aldrig ställa en ful 
kille där.  
Inget negativt då? 
– Nej, inte direkt. De har ju alltid svarat ganska bra när det gäller tjejer i intervjuerna, att inte 
alla killar gillar stora bröst och så. Det var ju bara positivt. Det är ju ganska bra att de säger. 
Tycker du att hur männen framställdes i texten, att det stämmer med verkligheten? 
– Ja, deras intervjuer verkar stämma ganska bra med verkligheten.  
Och bilderna? 
– Det kanske inte stämmer med verkligheten nej, det ska ju se så snyggt ut som möjligt så 
klart. Så de kanske skulle sätta in en vanlig kille som inte var uppstylad så jättemycket. Det 
stämmer ju inte helt med verkligheten. 
Vem är det som uttalar sig i tidningen? 
– I Veckorevyn är nästan inga män alls, men då är det kvinnor som uttalar sig om män, vad 
man kan göra åt att de babblar hela tiden om sig själva och sådär och det gör de också i den 
andra tidningen, men i den här tidningen (Cosmo) är det också en kille som uttalar sig, ”det är 
många killar som har det här problemet, men du kan göra någonting åt det genom att..” 
liksom. 
Vad är bra med det och vad är dåligt? 
– När det är en tjej är det väl bara ur tjejperspektiv men när en kille säger det ur killens 
perspektiv är det kanske bättre, om tjejerna får veta ur killens perspektiv och inte bara ur 
tjejens.  
Något annat som du tänkte på när du läste tidningarna? 
– I Veckorevyn trodde jag att det skulle stå mer om killar i allmänhet eftersom tjejer är ju 
intresserade av killar och deras tankar. Här står det ju bara om plastoperationer och sånt och 
det tycker jag är lite dåligt. 
Tror du att innehållet i tidningarna kan få några konsekvenser? 
– Det är klart, medierna påverkar ju alltid människorna.  
Kan det påverka förhållandet mellan killar och tjejer? 
– Jag tror inte att det kan påverka..eller kanske att det kan nog vara så att tjejer blir mer 
påverkade av kroppar och utseende i tidningar, ”det här är jättefint, jag ser jätteful ut” men jag 
tror inte killar blir lika påverkade på det sättet, på samma sätt.  
Tror du att du kan påverkas? 
– Inte av tidningarna direkt, nej. Men om det är bara stajlade och jättesnygga killar så tror jag 
tjejerna orienterar sig efter det som är i tidningarna, men varje kille är ju olika så det kan bli 
hårda konsekvenser.  
Hur hade du velat att män skulle framställas i tidningarna? 
– Ja, som vanligt alltså, inte som de framställs här, bara snygga killar. Kanske bara vanliga 
killar som skulle framställas så skulle det ge mer en bild av verkligheten. Det finns ju såna 
killar men övertaget är ju vanliga, inte stajlat alls.  
Är det skillnad på män och kvinnor? 
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– Ja, i samhället är det ju det. Män har ju mer chefspositioner och får lite mer pengar på 
jobbet än kvinnorna.  
Tänker man olika?  
– Ja, det tror jag faktiskt. Ja..killar tänker väl inte så mycket på sitt utseende och sånt, de 
struntar väl mer i det och tänker väl lite mer på sport och sånt. Tjejer tänker lite mer på sitt 
utseende. Och om det är en kille och tjej som är ihop så tror jag att det är mer tjejen som säger 
att ” du får inte röra mig om du gör det och det” och jag tror inte att killen skulle säga så.  
Vad tycker du är manligt? 
– Att vara ärlig och inte ha fördomar mot tjejer. Att tänka på att det ska vara jämlikt och inte 
säga att ”det här kan inga tjejer göra”. När man var yngre var det mycket att vara cool och 
göra intryck på tjejerna. Många tycker ju att man ska vara tuff och sådär. Jag tycker inte att 
man ska vara tuff. Man kan ju vara lite tuff men kanske inte för tuff. Man kan vara snäll och 
omtänksam och så.  
Varför är det manligt? 
– Jag vet inte. Oftast är det ju det som är tufft och coolt som framställs som manligt och att 
vara stark, men jag tror att det kan vara en helt annan bild, man måste ju inte vara tuff. Det är 
själva utstrålningen och sånt som gör det.  
Är det något mer du tänkt på när du läst? 
– Jo, Cosmo framställer ju killar väldigt positivt. Och i vardagen är det ju så att man hör ofta 
väldigt negativa saker om killar, om våldtäkter och allt sånt, det är ju alltid killar som rånar 
och så. Det är kanske därför tidningen gör dem lite positiva eftersom det hörs så mycket 
dåligt. Då blir det lite att ”det är inte så överallt, det kan vara på annat vis också”.  
Är det bra eller dåligt? 
– Det är väl bra att de framställs på båda sätt, men jag tycker väl att alla borde ta upp både 
dåliga och bra sidor som killar kan ha. Om man bara läser det här och inte läser tidningen 
(nyheterna) så tänker man att ”jaha, såhär är det”.  
Så du tycker ändå att de framställs ganska positivt? 
– Ja, i den här tidningen ja (Cosmo). I Vecko Revyn var det en lite sämre bild. Men det är väl 
vanligt skvaller som finns överallt. Lite mer kunde det stå om män. Det är en mycket 
kvinnofokuserad tidning. 
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Zackarias intervju  

 
Hur tyckte att det var att läsa tidningarna? 
– Det var rätt intressant. 
Hur tyckte du att män framställdes? 
– Ja, jag tyckte inte att det stod så mycket om det.  
Något speciellt du tänkte på när du läste texterna? 
– Nej. 
Tyckte du att de framställdes på ett bra eller dåligt sätt? 
– Ja det lilla som det var, så var det relativt bra i alla fall. 
Tycker du att den bilden av mannen stämmer? 
– Nja. Det beror på från person till person också. 
Har du något exempel på vad du menar? 
– Det passar ju inte in på mig precis.  
Menar du att det passar in på en del då? 
– Ja, från person till person så. 
Vad är det som inte stämmer? 
– Nej, för liksom jag, jag sitter ju nästan bara framför datorn och såna grejer. Och så fattade 
jag det inte som enligt tidningarna. 
Vilka killar är det som får vara med i tidningarna? 
– Det är de snygga. Så kallat. Och populära.  
Vad tycker du om det? Att det bara är de som får vara med. 
– Ja det är väl helt okej för jag hade inte velat vara med precis. 
Vad det något du tänkte på när du tittade på bilderna? 
– Nästan alla hade bar överkropp och grejer. Jo men de flesta procentuellt hade bar överkropp. 
Och rutmagar och…det är deras problem. 
Finns det något positivt med det här? 
– Ja, de får ju män att framstå bättre än de verkligen är. Anser jag.  
Något negativt? 
– Tjejerna kommer ju att bli besvikna. 
Tror du att det är så? 
– Ja, faktiskt. I vissa fall i alla fall. 
Men du tycker ändå att det är positivt att de framställer mannen på ett bättre sätt? 
– Ja.  
Något annat du tycker om bilderna? 
– Nej. Inget speciellt. 
Tror du att det kan få några konsekvenser? Att det påverkar på något sätt. 
– Ja det kan det ju säkert. Ja det kan ju bli så att det är ingen som vill ha någon kille längre för 
att de inte är som i tidningarna och grejer. Ja men så kan det ju bli. För de vill ju att de ska 
vara som i tidningen och sen är det inte så. 
Den här mansbilden. Kan den få konsekvenser när man umgås med killkompisar? 
– Det vet jag inte. Tror jag inte. 
Hur tycker du att män ska framställas? 
– Som de är. På riktigt. 
Hur då på riktigt? Vad tycker du är på riktigt. 
– Det är ju typ vad man har för intressen. Och inte bara rutmagar och så. Liksom mer hurdana 
personerna är. Istället för bara utseendet.  
Tycker du att det är någon skillnad på män och kvinnor? 
– Ja, det måste det väl vara.  
Vad är det för skillnader? 
– De ser ju helt annorlunda ut. 
Finns det andra skillnader? Några skillnader inuti? 
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– Ja lite det måste det nog finnas. 
Något exempel? 
– Ja de flesta tjejerna, alltså om man tänker så, procentuellt. Det är mer tjejer som tycker om 
typ hästar och såna grejer, än killar. 
Intressen. 
– Ja.  
Vad tycker du är manligt? 
– De vet i fan. Ja men det kan nog vara typ öl och sport. Det är manligt. Jag hatar sport men i 
alla fall. Alltså det är en typisk mangrej liksom. Sitta och kolla på hockey på söndag 
eftermiddag. Ja. 
Och typiskt tjejigt det är väl soapoperor och, ja. Sånt. Och kläder. 
Varför tycker du att öl och sport är manligt? 
– Det bara är så. Så har det alltid varit. Det är ju fler killar som tycker om sport, än tjejer. 
Något annat du tänker på? 
– Nä, det vet jag inte. 
Det finns en artikel om kontrollerande killar. Vad tycker du om att de beskriver män på ett speciellt sätt? 
– Ja, det är väl deras problem om de vill ljuga eller så. Liksom det är ju också olika från 
person till person liksom. Jag vet en som bestämmer vem hans flickvän ska umgås med. Han 
ska bestämma allt. 
Då stämmer det in på honom då? 
– Ja. 
Men stämmer det liksom…tycker du att det stämmer? 
– Inte på mig. 
Hittade du något ställe i tidningarna där du tyckte att det stämde överens? 
– Nej. 
Du säger att tjejerna får en bild av mannen som inte stämmer och att de kanske blir 
besvikna när de träffar en kille. Ni killar får ju också en liknande bild av kvinnor. Blir 
ni besvikna när ni träffar en tjej. 
– Nej, jag blir inte det. 
 
 
 
Tillägg via telefon: 
 
Påverkas du av bilden av män i tidningarna? 
– Nej. 
Tror du att du påverkas omedvetet? 
– Det kan säkert hända. 
Något exempel hur? 
– Inte som jag kommer på. 
  


