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Abstract
The aim of this thesis is to examine men's attitudes towards literature, and how social norms affect their book 
reading,  in order  to contribute to  the knowledge of  why men's book reading is  decreasing.  This  is  realized 
through a discourse analysis of literature recommendations in men's lifestyle magazines. 

Two magazines,  King of  Sweden and  Magazine Café,  are  examined  through critical  discourse analysis. 
Theories of discourse are combined with theories of gender to explore how gender stereotypes affect men's read-
ing habits.

The analysis shows that ideals of masculinity have a great influence on the book recommendations. Social 
norms, associated with gender, also seem to have significance to whether or not a book is considered suitable for 
men to read. These are, inter alia, norms of heterosexuality and violence. In addition to that, a homosocial struc-
ture is found in the magazines, regarding the authors of the recommended books. The majority of the authors are 
men, and women are rarely mentioned at all in the book recommendations.  Also, non-fiction books are much 
more frequent than fiction in the recommendations. 

Not much prior research has been done in the field. The research, that however has been done, correspond 
with the results of the analysis in this thesis. Therefore the conclusion is drawn that the results of the analysis 
show structures of social norms that are valid even outside the examined material. Knowledge of men's reading 
habits is concluded to be very important, in order to increase men's book reading.

This is a two years master's thesis in library and information science.
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Inledning

Jämställdhet mellan könen blir en allt högre prioriterad fråga i samhället. Detta 
märks  även bland läsfrämjande institutioner.  Inom bibliotekssektorn finns flera 
exempel  på  detta,  bland  annat  genom  att  fler  bibliotek  ställer  upp 
jämställdhetsplaner  för  sin  verksamhet.  Ett  annat  exempel  är  Svensk 
biblioteksförenings  nätverk  för  jämställdhet  på  bibliotek,  där  medlemmarna 
välkomnas  att  diskutera  jämställdhet  inom  bibliotekens  olika 
verksamhetsområden.1

Samtidigt  som  biblioteken  strävar  efter  jämställdhet  läser  allt  färre  män 
böcker.  Det  avtagande  intresset  för  böcker  har  varit  märkbart  i  statistiska 
undersökningar sedan början av 1980-talet.2 Bland kvinnor ökar däremot intresset 
för  litteratur  och  könsskillnaderna  gör  sig  särskilt  märkbara  vid  läsning  av 
skönlitteratur.3 Även  när  det  kommer  till  vanan  att  besöka  bibliotek  ökar 
skillnaderna mellan könen.4 Det blir angeläget att ställa frågan: hur kommer det 
sig att klyftan mellan mäns och kvinnors intresse för bokläsning blir större trots att 
jämställdhetsarbetet  vid  läsfrämjande  institutioner  ökar?  Denna fråga  är  alltför 
omfattande för att ge ett uttömmande svar på inom ramarna för denna uppsats. 
Förhoppningsvis kan uppsatsen emellertid ge en del av den kunskap som behövs 
för att besvara frågan.

Fokus i denna uppsats ligger på män  som avgränsad grupp, eftersom det är 
männens intresse för bokläsning som avtar. För att belysa de normer som påverkar 
mäns  läsvanor  kommer  mäns  attityder  till  böcker  och  läsning  undersökas  och 
analyseras inom en manlig domän. För denna studie har två livsstilsmagasin för 
män,  King of Sweden och Magazine Café, valts ut som empiriskt material då de 
utgör  ett  typiskt  fall  av  en  sådan  domän.  Livsstilsmagasinen  är  dessutom 
intressanta ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv då de i sina 
bokrekommendationer  har  en  informations-  och  litteraturförmedlande  roll. 
Materialet  analyseras  med  hjälp  av  metodologiska  redskap  från  den  kritiska 
diskursanalysen. I analysen läggs ett särskilt fokus på den sociala praktiken, det 
vill säga de sociala domäner där magasinens texter produceras. För analysen av 

1  Svensk biblioteksförenings webbsida > Översikt > Nätverk – mer information [2010-04-07].
2  Statens kulturråd (2008), Nya kulturvanor: Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976–2006, s. 33.
3  Statens kulturråd (2008), Nya kulturvanor: Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976–2006, s. 81.
4  Statens kulturråd (2008), Nya kulturvanor: Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976–2006,s. 61.
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den  sociala  praktiken  används  teorier  om sociala  normer  och  ideal  samt  dess 
kopplingar till kön.

Det övergripande syftet med uppsatsen är således att öka kunskapen om mäns 
attityder till bokläsning och de sociala normer som påverkar läsningen.
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Tidigare forskning och undersökningar 

De tidigare studier som har relevans för denna uppsats behandlar könsskillnader 
vid utövande av kulturaktiviteter, som bokläsning och biblioteksanvändning. De 
statistiska  undersökningar  som  presenteras  i  denna  del  återkommer  i  en  mer 
ingående redogörelse senare i uppsatsen, i undersökningens bakgrund. Delar av 
den tidigare forskningen återkommer även i slutdiskussionen.

Det är värt att nämna att undersökningar med livsstilsmagasin för män som 
empiriskt material har gjorts inom andra vetenskapliga områden. Då avsikten med 
denna uppsats inte är att bygga vidare på dessa studier, utan motiveras av andra 
skäl, följer ingen djupare redogörelse av denna forskning. Den som har ett särskilt 
intresse  av  livsstilsmagasin  för  män  rekommenderas  istället  att  läsa  antologin 
Masculinity and men's lifestyle magazines, sammanställd av Bethan Benwell.5 En 
annan titel  som kan vara  av  intresse  är  Making  sense  of  men's  magazines av 
författarna Peter Jackson, Nick Stevenson och Kate Brooks.6

Nedan kommer det aktuella forskningsläget belysas för att leda fram till en 
vetenskaplig positionering för denna uppsats. Då omfattningen av forskningsläget 
är  mycket  begränsat  är  flera  av  de  studier  som omnämns  relativt  gamla.  Mer 
aktuell forskning har inte funnits att hitta.

Läsvanor
Det finns flera statistiska undersökningar av kulturvanor där man kan se hur mäns 
vanor  kring  bokläsning  och  biblioteksbesök  ser  ut,  både  internationellt  och  i 
Sverige.  Däremot  är  det  svårt  att  hitta  forskning  som  förklarar  de  statistiska 
trenderna.  En del  forskning har gjorts  på pojkars läsning,  framförallt  inom det 
utbildningsvetenskapliga  fältet,  men  vad  gäller  vuxna  mäns  läsning  finns 
fortfarande mycket att beforska. Den begränsade omfattningen av forskningsläget 
påpekas  i  de studier  som gjorts  och i  regel  efterfrågas  även mer  forskning på 
området. 

Bland  de  statistiska  undersökningarna  finns  bland  andra  Europeiska 
kommissionens Eurobarometer. I sitt standardutförande publiceras den två gånger 

5  Benwell, B., red (2003), Masculinity and men's lifestyle magazines.
6  Jackson, P., Stevenson, N. & Brooks, K. (2005), Making sense of men's magazines.
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om året med opinionsmätningar från varje medlemsland i EU.7 Därtill publiceras 
specialupplagor  där  bland  annat  kulturvanor,  såsom  bokläsning  och 
biblioteksanvändning, i medlemsländerna undersöks.8 

I  Sverige  utförs  statistiska  undersökningar  av  kulturvanor  av  bland  andra 
Statens kulturråd i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Kulturrådet gav 
år  2008  ut  en  rapport  där  man,  med  utgångspunkt  i  SCBs  undersökningar, 
sammanställde  svenskarnas  kulturvanor  under  en  30-årsperiod,  från  1976  till 
2006. I korthet beskrivs i denna rapport att mäns intresse för litteratur blir allt 
svagare samtidigt som kvinnors intresse för litteratur blir starkare. Stora skillnader 
mellan könen märks vid läsning av skönlitteratur. Undersökningen visar också på 
ökande könsskillnader vid biblioteksbesök och eget skrivande.9

Senast  Kulturrådet  publicerade  en  skrift  som  helt  fokuserade  på  att 
kommentera  den  svenska  befolkningens  litteratur-  och  biblioteksvanor  var  år 
1997. I Kulturbarometern i detalj: Litteratur och bibliotek konstateras, precis som 
i andra publikationer, att kvinnor läser skönlitteratur i högre utsträckning än män. 
Könsskillnaderna vid läsning av skönlitteratur märktes vid tidpunkten särskilt när 
det handlade om poesi och underhållningslitteratur.10 Därtill konstateras att valet 
av författare ser olika ut för kvinnor och män. Män verkar till stor del läsa manliga 
författare. Kvinnor verkar inte vara begränsade vad gäller kön på samma sätt i sitt 
val av författare, vilket antas vara en följd av att kvinnor överhuvudtaget är mer 
varierade i sina litteraturvanor.11 

Som  tidigare  nämnts  är  det  få  studier  som  undersöker  vad  som  orsakar 
könsskillnaderna vid bokläsning i allmänhet och vilka normer som påverkar mäns 
bokläsning i synnerhet. En ansats till att belysa ämnet gör emellertid sociologen 
Steven J. Tepper i artikeln ”Fiction reading in America – explaining the gender 
gap”.12 I  artikeln  ställer  han upp tre  hypoteser  som potentiella  förklaringar  till 
varför könsskillnaderna vid läsning av skönlitteratur är stora. Hypoteserna prövas 
sedan med kvalitativa  metoder.  Den första hypotesen antar  att  sociala  faktorer 
under uppväxten och stereotyper kopplade till  kön påverkar läsningen. Därefter 
testar han vilken påverkan läsförståelsen har för läsvanorna. Den sista hypotesen 
som prövas antar att läsvanorna kan kopplas till hur stor fritid de båda könen har 
till sitt förfogande.13 För de två sistnämnda hypoteserna finner Tepper inte något 
beaktansvärt  stöd.  Däremot  kommer  han  fram  till  att  sociala  faktorer  under 
uppväxten,  samt  att  stereotyper  kopplade  till  kön,  verkar  ha  inverkan  på 
litteraturvanorna, exempelvis genom normer och föreställningar om vad som är 

7  Europeiska kommissionens webbsida > SV > Sverige > Fakta om EU > Eurobarometern [2010-04-07].
8  Europeiska kommissionen (2007), European cultural values, passim.
9  Statens kulturråd (2008), Nya kulturvanor: Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976–2006, s. 81.
1 0  Statens kulturråd (1997), Kulturbarometern i detalj: Litteratur och bibliotek, s. 31.
1 1  Statens kulturråd (1997), Kulturbarometern i detalj: Litteratur och bibliotek, s. 31.
1 2  Tepper, S. J. (2000), ”Fiction reading in America: Explaining the gender gap”, s. 255-275.
1 3  Tepper, S. J. (2000), ”Fiction reading in America: Explaining the gender gap”, s. 255 ff.
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passande och opassande fritidsaktiviteter för de båda könen.14 Tepper menar att det 
finns behov av vidare forskning på området och föreslår studier som undersöker 
vilken typ av böcker som män och kvinnor läser samt hur deras bokkonsumtion 
ser ut.15

Därtill är Sten Furhammars bok Varför läser du? värd att nämna. Furhammar 
redogör för resultaten av en läsarundersökning som syftar till att undersöka vilket 
utbyte informanterna uppgav sig få av sin läsning. I undersökningen framkommer 
några intressanta aspekter av mäns läsning, samt av skillnader i läsutbyte könen 
emellan.  Bland  annat  visar  undersökningen  att  män  i  jämförelse  med  kvinnor 
verkar vara mer intresserade av facklitteratur än av skönlitteratur.16 Detta resultat 
stämmer  väl  överens  med  andra  undersökningar  av  läsvanor.  Informanterna 
uppger  i  Furhammars  studie  att  en  anledning  till  att  läsa  facklitteratur  är 
fortbildning, samt för att följa vad som sker i samhället.17

Det  har  även  skrivits  några  magisteruppsatser  inom  det  biblioteks-  och 
informationsvetenskapliga fältet, som belyser mäns läs- och litteraturvanor. En av 
dem är Martina  Olssons  uppsats  Män som inte  läser skönlitteratur.  Uppsatsen 
bygger  vidare  på  Furhammars  studie  och  bygger  på  en  kvalitativ 
intervjuundersökning.  I undersökningen försöker  Olsson ta  reda  på  vilken  roll 
läsningen spelar  för  sex informanter,  alla  män som inte  läser  skönlitteratur.18 I 
studien framkommer bland annat att informanterna föredrar facklitteratur då de 
tycker att  de lär sig mer av den än av skönlitteratur och därmed ser ett  större 
nyttovärde  i  den  typen  av  litteratur.  Därtill  märks  attityder  till  läsning  av 
skönlitteratur som en typisk kvinnlig syssla, vilket tyder på att deras litteraturval 
skulle vara kopplat till deras uppfattning om maskulinitet.19 Olsson skriver att hon 
är den enda som undersöker attityderna hos de män som inte läser skönlitteratur.20

Jenny Hjalmarssons och Anna Landins uppsats  Kulturen och kapitalet – hur,  
vad  och  varför  ett  antal  män  läser bygger  även  den  på  en  kvalitativ 
intervjuundersökning. Med utgångspunkt i Bourdieus teoribildning om kulturellt 
kapital, ämnar Hjalmarsson och Landin i sin uppsats att belysa mäns läsvanor.21 
Utifrån  undersökningen  drar  de  slutsatsen  att  informanternas  läsvanor  i  första 
hand beror på deras nuvarande sociala förhållanden och inte lika mycket på deras 
sociala bakgrund.22 Det finns alltså här, precis som i Teppers studie, stöd för att 
mäns läsvanor skulle präglas av de sociala domäner de befinner sig i. Dock verkar 

1 4  Tepper, S. J. (2000), ”Fiction reading in America: Explaining the gender gap”, s. 272.
1 5  Tepper, S. J. (2000), ”Fiction reading in America: Explaining the gender gap”, s. 273.
1 6  Furhammar, S., (1997), Varför läser du?, s. 78 f.
1 7  Furhammar, S., (1997), Varför läser du?, s. 102 ff.
1 8  Olsson, M. (2009), Män som inte läser skönlitteratur: En kvalitativ intervjuundersökning.
1 9  Olsson, M. (2009), Män som inte läser skönlitteratur: En kvalitativ intervjuundersökning, s. 53.
2 0  Olsson, M. (2009), Män som inte läser skönlitteratur: En kvalitativ intervjuundersökning, s. 4.
2 1  Hjalmarsson, J. & Landin, A. (2001),  Kulturen och kapitalet: Hur, vad och varför ett antal män läser, 
passim.
2 2  Hjalmarsson, J. & Landin, A. (2001), Kulturen och kapitalet: Hur, vad och varför ett antal män läser, 
s. 70.
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litteratur- och läsvanor i Hjalmarsson och Landins studie inte vara determinerade 
av informanternas uppväxt.

Biblioteksvanor
Användarstudier  är  ett  populärt  forskningsområde  inom  det  biblioteks-  och 
informationsvetenskapliga fältet. Det är emellertid mindre vanligt att dessa studier 
anlägger ett genusperspektiv. De användarstudier som antar ett fokus på kön är i 
regel  magister-  eller  masteruppsatser.  Dessa  undersöker  i  de  flesta  fall 
problematiken  kring  hur  jämställdhetsarbetet  ser  ut  och  kan  utvecklas  i 
bibliotekens  utåtriktade  verksamhet,  som i  kontakten  mellan  bibliotekarier  och 
låntagare.23 Det  är  mindre  vanligt  att  man  studerar  användarnas  sociokulturella 
förutsättningar  utifrån ett  genus-  och jämställdhetsperspektiv,  för  att  se  hur  de 
påverkar användarnas biblioteksvanor; sådana studier står i närmare relation till 
syftet  med  denna  uppsats.  Det  finns  dock  ett  par  undersökningar  som  är 
betydelsefulla att nämna.

I magisteruppsatsen Fast även karlar är människor – En användarstudie vid  
Göteborgs  stadsbibliotek undersöker  Maria  Hagelin  och  Ylva  Rosen  hur 
biblioteksanvändning  ser  ut  med  avseende  på  kön.  De  kommer  fram  till  att 
nyttjandet av bibliotek inte ser så olika ut mellan könen; kvinnor och män kommer 
till  biblioteket  i  ungefär  samma  ärenden.  Mindre  observationer  av  skillnader 
mellan könens användning görs, som att män oftare läser tidningar och tidsskrifter 
än kvinnor.24

Ulrika  Löfstrand undersöker  i  uppsatsen  Att  bara vara – En studie  av ett  
biblioteks  besökare hur  låntagarna  använder  Luleås  huvudbibliotek. 
Undersökningen  görs  dels  med  ett  perspektiv  på  kön  men  även  utifrån  andra 
hänseenden, som klass och etnicitet. Undersökningen visar att män och kvinnor i 
stort sett  är lika nöjda med utbudet på biblioteket.  Däremot har de något olika 
lånevanor. Männen lånar främst material till sig själva, medan kvinnorna i högre 
utsträckning lånar böcker till andra, ofta sina barn.25

Vetenskaplig positionering
I tidigare undersökningar finns det alltså statistiska belägg för att allt färre män 
läser  böcker  och att  tvärtom fler  kvinnor  gör  det.  Det  finns  även stöd  för  att 

2 3  Jfr. med t.ex.: Jonsson, A. & Lindgren, J. (2009), “Av kvinnor, för kvinnor. Fy fan!”: En kvalitativ studie 
av hur sex svenska folkbibliotek integrerar.
2 4  Hagelin, M. & Rosen, Y. (2000),  "Fast även karlar är människor": En användarstudie vid Göteborgs  
stadsbibliotek, passim.
2 5  Löfstrand, Ulrika (2001),  Att bara vara: En studie av ett folkbiblioteks besökare, s. 30 f.
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kvinnor  oftare  besöker  bibliotek  än  män.  Däremot  finns  det  få  studier  som 
undersöker vad könsskillnaderna beror på och det behövs fler studier som belyser 
varför trenderna ser ut som de gör. Det är rimligt att anta att det finns ett samband 
mellan det avtagande läsintresset och könsskillnaderna i biblioteksbesökande. Att 
ha kunskap om vilka attityder som finns till bokläsning och vilka normer påverkar 
läsningen  är  därför  en  förutsättning  för  att  förstå  varför  könsskillnaderna  i 
bokläsning ökar. Det är också en förutsättning för att bibliotek ska kunna bedriva 
en  läsfrämjande  verksamhet  som gynnar  alla  medborgare,  oavsett  kön.  Därför 
behövs mer forskning om mäns bokläsning.  Av den orsaken är det övergripande 
syftet med denna uppsats att bidra till kunskapen om mäns attityder till bokläsning 
och de sociala normer som påverkar läsningen. Uppsatsen knyter således an till 
den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen genom detta bidrag.  

Då det inte finns mycket tidigare forskning på området bör detta betraktas som 
en explorativ uppsats. Förhoppningsvis kan uppsatsen bidra med ny kunskap och 
väcka nya frågor som kan ligga till grund för vidare undersökningar. 
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Syftesformulering och frågeställningar

Denna  uppsats  belyser  de  strukturer  och  sociala  normer  som  påverkar  mäns 
läsvanor inom en manlig domän. Livsstilsmagasin för män utgör ett typiskt fall av 
en sådan domän och därför har de två mest spridda i Sverige, King of Sweden och 
Magazine Café, valts ut som empiriskt material. I magasinen undersöks följande 
frågeställningar:

Vilka normer kopplade till maskuliniteter kan skönjas i litteraturförmedlingen och 
hur tycks de påverka attityder till bokläsning?

Hur förhåller sig de undersökta texterna till de sociala praktiker de utgör en del 
av?

Vilka genrer av böcker recenseras och vilket slags författare uppmärksammas?
Finns det samstämmighet mellan litteraturförmedlingen i magasinen och de 

resultat som presenterats i tidigare forskning och statistiska undersökningar?

Genom dessa frågeställningar är således syftet med uppsatsen att öka kunskapen 
om mäns attityder till bokläsning och de sociala normer som påverkar läsningen. 
Detta  görs  genom en diskursanalytisk  undersökning av litteraturförmedlingen i 
livsstilsmagasinen King of Sweden och Magazine Café.
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Teoretiska utgångspunkter

I denna del introduceras och förklaras de teorier som uppsatsen inspirerats  av. 
Ingen ansats görs till att fullständigt redogöra för alla delar av teoribildningarna, 
utan  snarare  att  belysa  de  idéer  och  begrepp  som  är  relevanta  i  uppsatsens 
undersökning och analys. 

Inledningsvis  presenteras  här  teorier  som  rör  diskursbegreppet.  En  mer 
djupgående beskrivning av den kritiska diskursanalysen och dess metodologiska 
ramverk finns i uppsatsens metoddel. I första hand har böckerna  Diskursanalys  
som teori och metod av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips samt 
Populärkultur:  teorier,  metoder  och analyser av Simon Lindgren använts  som 
underlag för  redogörelsen  av  teoribildningar  kring  diskursbegreppet  samt  dess 
tillämpbarhet  på  populärkulturellt  material. Flera  av  de  texter  som  böckerna 
grundar sig på har även de använts. Dock är det i huvudsak de nämnda titlarna 
som refereras till i följande del, då de ger en god överblick och därför också lättare 
kan refereras med enstaka sidor.

Därefter följer i denna del en beskrivning av homosocialitetsbegreppet samt 
andra  teorier  om  sociala  normer  kopplade  till  kön.  Dessa  används  som 
komplement  till  diskursanalysen  för  att  tolka  och  problematisera  några  av  de 
iakttagelser som görs i undersökningen. 

Avslutningsvis definieras uppsatsens centrala begrepp.

Diskursbegreppet
En  grundläggande  teoretisk  utgångspunkt  för  denna  uppsats  är  att  människan 
använder språket som ett verktyg för att tolka och bilda sig uppfattningar om sin 
omvärld. Inom olika sociala domäner skapas ett slags kollektiva tolkningar och 
uppfattningar av omvärlden, vilka följaktligen speglas i domänernas språk. Men 
språket  speglar inte  bara domänernas tolkningar  och uppfattningar,  utan bidrar 
också till att konstituera dem. Genom dessa processer uppstår strukturer i språket; 
varje  domän  uttrycks  genom  sina  specifika  strukturer.  Därmed  blir  en  social 
domäns  tolkning och uppfattning av omvärlden  möjlig  att  studera utifrån dess 
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språkliga strukturer. Detta antagande är en del av vad som brukar innefattas av 
begreppet diskurs. 

Antaganden  om  att  människans  förståelse  av  världen  sker  genom  språket 
grundar  sig  i  strukturalistiska  och  poststrukturalistiska  teoribildningar.26 Inom 
strukturalismen ses tecken och symboler som meningsbärare i större strukturer, 
vilka i sig blir meningsbärande. Poststrukturalismen vänder sig mot antaganden 
om att dessa meningsbärande strukturer skulle besitta något slags absolut sanning 
och menar att de snarare är relativa.27

Själva diskursbegreppet började uppmärksammas under 1970-talet i och med 
att Michel Foucault teoretiserade kring det i sin forskning. Därefter har begreppet 
använts flitigt, främst inom de humanistiska vetenskaperna.28 Enligt Foucault finns 
det i alla sociala domäner normer för vad som får sägas och vilka som tillåts tala. 
Utifrån dessa normer bildas en uppfattning inom domänen av vad som är och inte 
är  naturligt  eller  normalt.29 Han uttrycker  det  som att  diskursen  ”består  av  ett 
begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd existensvillkor”.30 
Subjektet ser Foucault som en konstruktion av många olika diskurser. Därmed bör 
subjektet, dess handlingar och meningsskapande inte förstås som autonoma.31

Ernesto  Laclau  är  en  av  flera  som  i  sin  forskning  har  utvecklat  och 
problematiserat diskursbegreppet. Laclau menar att olika diskurser strävar efter att 
bli accepterade i samhället.  Vissa diskurser accepteras i så hög grad att de blir 
normgivande för samhället och framstår som objektiva och oföränderliga.32 Med 
utgångspunkt  i  Foucaults  och  Laclaus  teoribildning  anses,  i  denna  uppsats, 
könstillhörigheter  kunna  betraktas  som  sociala  domäner.  I  domänerna  spelar 
diskurser en stor roll för hur normer och uttryck för manligt och kvinnligt skapas. 
Genom att dessa diskurser i hög grad accepterats av vårt samhälle har normer och 
uttryck för manligt och kvinnligt blivit så etablerade att de ibland kan framstå som 
givna eller naturliga. I dessa diskurser har det vidare uppstått regler för vilka som 
tillåts  tala  och vad de får  säga.  Att  analysera strukturerna kan vara ett  sätt  att 
identifiera diskurserna och se hur de interagerar med de sociala domänerna. 

Flera forskare som ägnat sig åt att problematisera diskursbegreppet har även 
utvecklat  metodologiska  redskap  för  att  utföra  analyser  av  diskurser.  Då 
diskursanalysen  utgår  från  de  teoretiska  antaganden  som  innefattas  av 
diskursbegreppet bör den ses som både teori och metod. En av de teoretiker som 
varit  betydelsefulla  i  utvecklingen  av  diskursanalysen  är  Norman  Fairclough. 
Fairclough  har  utformat  ett  metodologiskt  ramverk  som  hör  till  den  kritiska  

2 6  Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 15.
2 7  Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 18.
2 8  Lindgren,  S. (2009),  Populärkultur: Teorier, metoder och analyser, s.  111;  Winther Jørgensen,  M. & 
Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 19.
2 9  Lindgren, S. (2009), Populärkultur: Teorier, metoder och analyser, s. 112.
3 0  Foucault, Michel (1972), Vetandets arkeologi, s. 133.
3 1  Lindgren, S. (2009), Populärkultur: Teorier, metoder och analyser, s. 116 f.
3 2  Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 32 ff.
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diskursanalysen. Detta ramverk lämpar sig väl för analyser av text. Den kritiska 
diskursanalysen betonar vikten av att belysa textens förhållande till samhälleliga 
och kulturella strukturer för att förståelsen av diskursen ska bli heltäckande. En 
analys av bara texten skulle alltså inte räcka för att skapa kunskap om diskursens 
konstruktion.33

Homosocialitetsbegreppet
År 1976 publicerades Jean Lipman-Blumens artikel ”Toward a homosocial theory 
of sex roles”. I artikeln definieras homosocialitet i korthet som att söka sig till, 
eller  föredra,  det  ena  könet  framför  det  andra.  Detta  bör,  som  begreppet 
implicerar, förstås i  en social  mening, inte i  en sexuell  sådan. Lipman-Blumen 
menar att män intresserar sig mer för andra män än för kvinnor, samt att de finner 
umgänge med andra män mer stimulerande. Hon menar också att män vänder sig 
till andra män då de behöver hjälp och att även kvinnor i de flesta fall vänder sig 
till män för att få hjälp eller beskydd. Detta beteende menar hon uppmuntras från 
barndomen genom alla de sociala institutioner som är en del av subjektets liv.34 
Den manliga  homosocialiteten  antas  både bero  på  och upprätthålla  en  orättvis 
fördelning av makt och resurser, könen emellan.35 

Artikeln  kan  på  många  sätt  uppfattas  som  förlegad,  exempelvis  i 
beskrivningar av könens olika uppgifter och sysslor i samhället och hemmet. Det 
är också främst mäns homosocialitet som problematiseras i artikeln. Homosociala 
strukturer  i  kvinnliga  domäner  antas  inte  vara  lika  starka;  kvinnors  sociala 
strukturer verkar snarare relateras till den manliga homosocialiteten.36 Det är dock 
rimligt att anta att det råder stark homosocialitet även i kvinnliga domäner, som 
till exempel på kvinnodominerade arbetsplatser.

Begreppet homosocialitet  är emellertid  fortfarande tillämpbart  för åtskilliga 
företeelser, som i de fall där det ena könet är starkt överrepresenterat på bekostnad 
av det andra könets möjlighet till representation. Eller vid de företeelser där det 
ena könets uttryck och förståelse av omvärlden är så dominerande att det innebär 
begränsningar för subjektet att ta del av även det andra könets meningsskapande 
processer. 

3 3  Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 72.
3 4  Lipman-Blumen,  J.  (1976),  ”Toward a Homosocial  Theory of Sex Roles:  An Explanation of the Sex 
Segregation of Social Institutions”, s. 16.
3 5  Lipman-Blumen,  J.  (1976),  ”Toward a Homosocial  Theory of Sex Roles:  An Explanation of the Sex 
Segregation of Social Institutions”, passim.
3 6  Lipman-Blumen,  J.  (1976),  ”Toward a Homosocial  Theory of Sex Roles:  An Explanation of the Sex 
Segregation of Social Institutions”, passim.
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Studier av könsideal och -uttryck
Uppsatsen  har  vidare  inspirerats  av  teorier  med  ett  problematiserande 
förhållningssätt  till  olika  ideal  och  uttryck  för  kön. De första  två  teorier  som 
introduceras  nedan  har  sitt  ursprung  i  mansforskningen.  Mansforskning  syftar 
delvis  till  att  åskådliggöra  och  problematisera  det  manliga  kollektivets 
samhälleliga positioneringar. Därtill belyser den hur maskulina ideal skapas och 
vilka som är dess uttryck. 

Sociologen Michael Kimmel är författare till boken Manhood in America som 
gavs ut år 1996. Precis som Lipman-Blumen talar Kimmel om homosocialitet och 
menar att maskulinitet är något mannen bevisar i sociala relationer till andra män, 
detta kallar Kimmel för  homosocial konstruktion.  Mannens självbild är således 
sammanbunden med hans sociala ställning och relationer till andra män.37 Kimmel 
skriver också att läsning kan vara ett sätt att konsumera maskuliniteter. Genom 
böckerna kan läsaren identifiera sig med protagonister som uppbär manliga ideal. 
Läsaren  kan  fantisera  kring  sin  manlighet  i  till  exempel  westernäventyr  eller 
genom att  testa och bevisa den på ett  slagfält.  Redan i  barndomen möter män 
idealen i  pojklitteraturen där man finner flera klassiker som uppbär dem, ofta i 
äventyrsböcker som Huckleberry Finn.38

Manhood  in  America har  vissa  likheter  med  Raewyn  Connells  bok 
Masculinities som  även  den  har  fått  ett  betydande  inflytande  på  studier  av 
maskuliniteter och kön. Liksom Kimmel menar Connell att maskulinitet uttrycks i 
förhållande till andra män. Det begrepp från boken som fått störst genomslag inom 
mansforskningen är  hegemonisk maskulinitet. Med begreppet vill Connell belysa 
relationer män emellan, genom att visa hur vissa uttryck för maskulinitet blir mer 
socialt accepterade än andra. Exempelvis kan ett uttryck för maskulinitet göra sig 
accepterat genom en manlig filmskådespelare som fungerar som förebild för andra 
män; skådespelarens sätt att uttrycka sig genom tal, kroppspråk eller klädsel blir 
något eftersträvansvärt inom den sociala domänen.39 

Förståelsen för maskuliniteters konstruktion ses inom mansforskningen ofta 
som studiens självändamål. I det avseendet skiljer sig denna uppsats från andra 
studier  som undersöker  maskulina  konstruktioner;  syftet  för  denna  studie  är  i 
första  hand  att  öka  kunskapen  om mäns  attityder  till  bokläsning.  Teorier  om 
maskuliniteters  konstruktion  blir  därmed ett  redskap för  uppsatsens  analys  och 
med andra ord snarare ett hjälpmedel än ett huvudsakligt studieobjekt.

Även Judith Butlers teoribildning om hur ideal och uttryck för kön skapas är 
relevant  för  denna  uppsats.  Med boken  Gender  trouble fick hennes  idéer  stor 
spridning  under  1990-talet.  Butler  menar  att  identitetskategorier  befästs  och 

3 7  Kimmel, M. S. (1996), Manhood in America: a cultural history, passim.
3 8  Kimmel, M. S. (1996), Manhood in America: a cultural history, s. 141–155.
3 9  Connell, R. W. (2003), Maskuliniteter, s. 100 ff.
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normaliseras i språkliga strukturer.40 Identitets- och könsskapande bör enligt Butler 
motverkas och istället bör individers föränderliga beskaffenhet sättas i centrum.41

Ett återkommande begrepp i Butlers texter är performativitet. Begreppet utgör 
ett  av hennes  grundläggande ställningstaganden, nämligen att  kön inte  består  i 
något vi har eller är utan snarare bör betraktas som något vi gör.42 Den idén kan 
relateras till det som Foucault benämner som diskurs eftersom även Butler menar 
att  subjektet  skapas  i  de  sociala  domäner  det  rör  sig  i.  Om  man  betraktar 
könskategorierna  som sociala  domäner  kan  man  alltså  säga  att  det  är  i  dessa 
subjektets upplevda könstillhörighet blir till. 

Den heterosexuella  matrisen är  ett  annat  vanligt  förekommande  begrepp i 
Butlers texter. Med den heterosexuella matrisen vill hon visa på hur våra kroppar 
och sexuella drifter begripliggörs genom de socialt accepterade könskategorierna 
kvinna och man samt att dessa i sin tur delvis bestäms genom en heterosexuell 
praktik.43 Heterosexualitet antas vara en social förutsättning för upprätthållandet av 
matrisen då könskategorierna ställs som varandras motsatser och förväntas godta 
en heterosexuell praktik där kvinnor och män åtrår varandra.44

Centrala begrepp
Bokrecension  –  En  redogörelse  för  innehållet  i  en  bok  samt  av  recensentens 

intryck av den.
Bokrekommendation – Omfattar både bokrecensioner och boktips.
Boktips  –  Kortare  rekommendationer  av böcker  som görs  på  andra  platser  än 

recensionssidorna.
Diskurs  –  Det  specifika  språkbruk som kan märkas  inom en  avgränsad  social 

domän. Genom diskursen kan man studera det kollektiva meningsskapandet 
som råder inom den avgränsade domänen. 

Facklitteratur – Litteratur med faktabaserat innehåll. Facklitteraturen har ofta en 
upplysande funktion.

Hegemonisk  maskulinitet  -  Ett  högt  värderat  uttryck för  maskulinitet  som kan 
förmedlas genom förebilder, såsom modeller eller skådespelare.

Homosocialitet – Det ena könets överrepresentation eller dominans i ett socialt 
sammanhang.

Kön – åsyftar social kategorisering av kvinnor och män. I denna uppsats används 
begreppet synonymt med vad som ibland benämns som genus. Begreppet kön 
föredras  i  denna  uppsats  eftersom  genus  kan  implicera  att  det  finns  en 

4 0  Butler, Judith (2007), Genustrubbel: Feminism och identitetens subversion, s. 54.
4 1  Butler, Judith (2007), Genustrubbel: Feminism och identitetens subversion, s. 54.
4 2  Benwell, B. (2003), ”Introduction: Masculinity and men's lifestyle magazines”, s. 8.
4 3  Butler, Judith (2007), Genustrubbel: Feminism och identitetens subversion, s. 235.
4 4  Rosenberg, T. (2007), ”Introduktion”, s. 11.

19



bakomliggande naturlig kategorisering som kan benämnas kön. Förståelsen av 
vad kön är, är dock redan socialt konstruerad.

Maskulinitet  –  Olika  ideal  och  uttryck  som är  knutna  till  sociala  normer  och 
uppfattningar om vad det är att vara man.

Mode – Uttryck för ideal som antingen är knutna till en viss social domän eller till 
en tidsanda. Idealen uttrycks vanligen genom yttre attribut, som kläder eller 
accessoarer.

Skönlitteratur – Litteratur med ett fiktivt innehåll. Detta innehåll kan förmedlas på 
olika sätt, exempelvis genom textbaserade böcker eller tecknade seriealbum. 

Social  domän – Ett  sociokulturellt  område inom vilket  kollektiva normer samt 
tolkningar  av omvärlden  bildas.  Begreppet  kan  emellertid  vara  godtyckligt 
och  sociala  domäner  behöver  därför  alltid  definieras  när  de  diskuteras  på 
konkret nivå.  Ett  subjekt kan vara medlem av flera olika sociala domäner, 
beroende på hur domänerna definieras. 
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Metod

Nedan följer en redogörelse för hur undersökningen utförts, vilka metodologiska 
redskap som använts och vilka avgränsningar som gjorts. 

Inledningsvis presenteras urvalet av det empiriska materialet. Därpå följer en 
beskrivning  av  det  metodologiska  ramverk  som  skapats  inom  den  kritiska 
diskursanalysen av Norman Fairclough. Ramverket har tillämpats på det empiriska 
materialet och lämpar sig väl för analyser där materialet utgörs av mediala texter. 
Därefter följer en redogörelse hur det empiriska materialet behandlats och vilka 
avgränsningar som gjorts.

Urval
Förändringar i samhället återspeglas enligt Fairclogh i medierna och de är därmed 
värdefulla  att  undersöka  för  att  förstå  samtiden.45 För  denna  studie  har 
livsstilsmagasin  för  män  valts  ut  som empiriskt  material.  Magasinen  utgör  ett 
typiskt fall av en manlig domän och lämpar sig därför väl för att underöka vilka 
normer som påverkar mäns bokläsning och vilka attityder som kan märkas mot 
böcker och läsning. Livsstilsmagasinen är intressanta eftersom de dels speglar de 
den sociala  domän de ingår  i  och dels  utgör  en konstituerande faktor  av den. 
Därtill  är magasinen intressanta ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt 
perspektiv  då  de  i  sina  bokrekommendationer  har  en  informations-  och 
litteraturförmedlande roll.

Livsstilsmagasin för män kan emellertid inte sägas återspegla en helt sann bild 
av sin samtid, ofta är den i magasinen något överdriven och förvriden. Däremot 
kan dessa magasin ändå ge en bild av vilka strukturer man kan väntas finna i de 
sociala  domäner  de  själva  strävar  efter  att  representera.  Genom  att  jämföra 
strukturerna i livsstilsmagasinen med resultat som visats i andra äldre statistiska 
undersökningar kan man också få en bild  av om de strukturer som påträffas i 
denna uppsats verkar vara rimliga att finna även utanför den undersökta diskursen. 
Magasinen kan givetvis inte heller sägas vara representativa för hela det manliga 
kollektivet,  utan  i  huvudsak  deras  målgrupper,  vilka  närmare  beskrivs  i 
undersökningen.

4 5  Fairclough, N. (1995), Media discourse, s. 61.
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 Det undersökta materialet består av den tryckta utgivningen under år 2009 av 
tidskrifterna King of Sweden och Magazine Café. Båda tidskrifterna gav ut vardera 
tolv  nummer  under  året.  Därtill  har  även enstaka  nummer  av  tidskrifter  inom 
samma  genre,  som  även  de  publicerats  år  2009,  lästs  för  att  få  en  djupare 
förståelse för den tidskriftsgenre som King of Sweden och  Magazine Café är en 
del  av.  Dessa  övriga  tidskrifter  är  Man Magazine,  Moore Magazine och  Slitz  
Magazine.

King of Sweden och  Magazine Café valdes ut  då de är två av de tre mest 
spridda och lästa livsstilsmagasinen för män i  Sverige.46 Den tredje tidskriften, 
Slitz Magazine, valdes bort då den vid en tidig granskning av materialet visade sig 
helt sakna bokrecensioner och bara omnämna böcker på enstaka ställen. Det hade 
därför varit svårt att se några strukturer i detta material och därmed hade det inte 
varit  möjligt  att  genomföra  en  meningsfull  diskursanalys.  Slitz  Magazines 
avsaknad av bokrecensioner kan förvisso ses som ett undersökningsresultat i sig. 
Detta kommer dock inte att diskuteras förrän i uppsatsens slutdiskussion.

Materialet presenteras utförligare i undersöknings- och analysdelen eftersom 
magasinen i sig utgör en del av undersökningen.

Den kritiska diskursanalysen
I  den  kritiska  diskursanalysen  studeras  den  undersökta  textens  relation  till 
sociokulturella processer och strukturer för att skapa en heltäckande förståelse för 
diskursen. En textanalys i sig är således inte tillräcklig för att bilda kunskap om 
diskursen.47 Det metodologiska ramverk Fairclough presenterar är utvecklat för att 
vara tillämpligt vid analyser av olika mediala företeelser.48

Inom  den  kritiska  diskursanalysen  kallas  ett  specifikt  språkbruk  för  den 
kommunikativa  händelsen.  Den  kommunikativa  händelsen  är  konkreta  fall  av 
språkyttringar,  som  artiklar  eller  reportage.49 I  denna  uppsats  utgörs  den 
kommunikativa händelsen av texter som publicerats i livsstilsmagasinen King of  
Sweden och Magazine Café under år 2009. 

Därtill undersöks den diskursiva praktiken som består av textens relation till 
produktions-,  konsumtions-  och  kommunikationsprocesser.50 Vid  analys  av  den 
diskursiva praktiken studeras alltså i  vilket  sammanhang den undersökta texten 
skapats  och  i  vilket  medium den presenterats.  I  denna  del  av  undersökningen 
beskrivs livstilsmagasinen och dess förutsättningar: vilken genre de ingår i, vilka 

4 6  Tidningsstatistik ABs webbsida> Mediefakta> Tidskrifter [2010-06-10]
4 7  Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 72.
4 8  Fairclough, N. (1995), Media discourse, s. 2.
4 9  Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 73.
5 0  Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 74 f.
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målgrupper de riktar sig emot, hur de beskriver sig själva, deras försäljning och 
övriga  spridning  samt  deras  redaktionella  sammansättning.  Vissa  av  dessa 
aspekter  är  svåra  att  få  insyn  i  och  omnämns  då  utfrån  den  information  som 
funnits att tillgå, utan någon djupare redogörelse.

Slutligen studeras den sociala praktiken som utgörs av den sociala domän där 
den kommunikativa händelsen, alltså i detta fall magasinens texter, produceras.51 
Här lyfts teorier om sociala normer och dess kopplingar till kön in för att belysa de 
fynd som görs i undersökningen. 

Figur 1. Faircloughs ramverk för kritisk diskursanalys

Källa: Bilden är en översatt och bearbetad version av det ramverk som presenteras i Faircloughs  
Media Discourse (1995), s. 59.

Fairclough  framhåller  att  en  diskursanalys  kan  fokusera  på  särskilda  delar  av 
ramverket.52 I  denna  uppsats  ligger  analysens  fokus  på  den  sociala  praktiken 
eftersom det är i den man tydligast kan studera sociala normer och strukturer. Den 
sociala praktiken diskuteras utifrån de övergripande mönster som påvisas i den 
undersökta texten. I texten undersöks bland annat vilka ämnen som ges utrymme i 
magasinen,  eftersom varje  val  att  uttrycka  något  innebär  att  det  finns  mindre 
utrymme  för  att  uttrycka  något  annat.  Även  de  andra  dimensionerna  av 
diskursanalysen, det vill säga den kommunikativa händelsen och den diskursiva 
praktiken, finns med i undersökningen. Dock ges de inte lika stort utrymme som 
analysen av den sociala praktiken. I uppsatsen finns emellertid ingen omfattande 

5 1  Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 74 f.
5 2  Lindgren, S. (2009), Populärkultur: Teorier, metoder och analyser, s. 121.
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analys av språkliga strukturer, som grammatiska företeelser, vilka också kan ingå i 
den  kritiska  diskursanalysen.  Undersökningens  fokus  ligger,  med  andra  ord, 
snarare på vad som skrivs än hur det skrivs. 

Detta metodologiska ramverk lämnar en tämligen stor frihet till den som utför 
studien. Detta kan sägas vara både metodens styrka och svaghet, då den lämnar ett 
stort ansvar till den som utför studien. Att lägga fokus på den sociala praktiken 
innebär en ännu större tolkningsfrihet av texterna eftersom analysen då styrs av 
vilka teorier som väljs ut för att förklara de resultat som framkommer. Därför har 
intentionen varit att löpande i texten vara tydlig med när en teori appliceras på det 
empiriska materialet, så att det blir lätt för läsaren att märka.

Tillvägagångssätt
Samtliga nummer som gavs ut av  King of Sweden och  Magazine Café under år 
2009, tolv nummer vardera, har lästs från pärm till pärm. Särskild uppmärksamhet 
har ägnats åt de bokrecensioner och andra bokrekommendationer som tidningarna 
innehåller, liksom de texter som behandlar litteratur eller läsning på något annat 
vis. Även intervjuer med författare har studerats särskilt noga, men bara i de fall 
de  intervjuats  i  egenskap  av  författare.  Det  är  vanligt  att  skådespelare  eller 
programledare intervjuas i magasinen, flera av dessa har fått en eller flera böcker 
publicerade, men de intervjuer som inte handlat om författarskapet har inte haft 
något stort värde för analysen av materialet.

Antalet  recenserade och rekommenderade böcker har räknats och förts in i 
tabeller där genre och författare har noterats. Även andra aspekter, som från fall 
till fall har bedömts som intressanta för analysen, har noterats i tabellerna. Sådana 
aspekter kan till exempel vara vanligt förekommande bokförlag, eller hur bildrika 
böckerna  har  varit.  Under  detta  arbetet  har  olika  mönster  och  återkommande 
genrer kunnat skönjas i litteraturförmedlingen. 

De citat som varit representativa för de strukturer som var utmärkande i det 
empiriska  materialet  har  samlats  in.  De  citat  som  finns  att  läsa  i 
undersökningsdelen  har  valts  ut  för  att  exemplifiera  mönster  och  strukturer  i 
tidskrifterna. I vissa fall uttrycker de explicit det som på andra ställen står att läsa 
implicit.  Det kan vara godtyckligt  att  välja ut  citat,  då deras framhävande kan 
bidra till en viss vinkling av det empiriska materialet. Dock har inget bättre sätt att 
exemplifiera de undersökta texterna funnits att tillgå.
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Avgränsningar
Denna  studies  begränsade  utrymme  tillåter  inte  att  andra  typer  av  medier  än 
böcker behandlas. Övriga medier, exempelvis film, hade emellertid också kunnat 
vara  intressanta  att  undersöka.  Dels  för  att  attityder  till  böcker  skulle  kunna 
jämföras med attityder till ett annat medium, dels för att även andra medier finns i 
folkbibliotekens utbud. Valet att fokusera på böcker har gjorts då det framförallt är 
bokläsningen som minskar.

Under arbetet har ingen kontakt med redaktionerna förekommit. Intervjuer om 
hur arbetsgången ser ut på redaktionerna och hur recensionsböckerna väljs ut hade 
kunnat vara belysande för studien. Detta har bortprioriterats av tidsmässiga skäl. 
Det empiriska materialet  har ansetts  vara tillräckligt  i  sig för att  genomföra en 
givande analys.

Undersökningen fokuserar inte på att analysera språkliga strukturer, som kan 
ingå  i  analysen  av  den  kommunikativa  händelsen.  Sådana  analyser  hade  till 
exempel kunnat bestå av att studera grammatiken, eller att undersöka vilka ord 
som är  vanligt  förekommande  i  texterna  för  att  beskriva  ett  särskilt  fenomen. 
Fokus ligger, som tidigare nämnts, på den sociala praktiken och därför har mer 
övergripande strukturer och mönster i materialet studerats. 
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Bakgrund

Denna  uppsats  har  sin  bakgrund  i  de  statistiska  undersökningar  som  påvisat 
könsskillnader  i  bokläsning.  Sedan år  1975 har  Statistiska  centralbyrån  (SCB) 
årligen undersökt levnadsförhållanden bland Sveriges befolkning i åldern 16-84 
år.  I dessa undersökningar  ingår bland annat  frågor om läsning av böcker  och 
annan litteratur som tidskrifter och veckotidningar.53 Kulturrådet gav år 2008 ut 
rapporten  Nya  kulturvanor där  de  utifrån  SCBs  tidigare  undersökningar 
sammanställde den svenska befolkningens kulturvanor under en 30-årsperiod, från 
1976-2006.  Rapporten  visar  bland annat  att  biblioteksbesök  och bokläsning  är 
några av de vanligaste kulturaktiviteter som befolkningen ägnar sig åt.54 

Nedan följer  ett  sammandrag av de  resultat  som är  av relevans  för  denna 
studie. Först följer en redogörelse för vad undersökningarna skriver om läsvanor, 
vilket har störst vikt för uppsatsen. Därefter kommer en kortare beskrivning av 
vad  undersökningarna  visat  om  biblioteksvanor.  Dessa  återknyts  sedan  till 
uppsatsens slutdiskussion. 

Siffrorna  i  texten  är  avrundade  till  heltal  om inget  annat  anges.  I  de  fall 
avrundningen  har  riskerat  att  göra  resultaten  missvisande  har  exakta  siffror 
angetts. Diagrammen anger alltid de exakta siffrorna.

Läsvanor
I Kulturrådets rapport Nya kulturvanor omnämns könsskillnader i bokläsande som 
en  av  publikationens  viktigaste  iakttagelser.55 Enligt  undersökningen  minskar 
bokläsningen bland män och ökar bland kvinnor. År 2006 angav 71 procent  av 
männen att de någon gång under tolv månader läser böcker och 29 procent att de 
läser böcker varje vecka. Andelen som läser böcker någon gång hade då minskat 
med 7 procentenheter sedan år 1982. Bland kvinnorna hade läsningen istället ökat 
med drygt 3 procentenheter och därmed var det 88 procent av kvinnorna som år 
2006 angav att de någon gång läser böcker och 48 procent att de gör det varje 
vecka.56 Skillnaden  mellan  de  män  och  kvinnor  som  någon  gång  under  tolv 

5 3  Statens kulturråd (2008), Nya kulturvanor: Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976–2006, s. 24.
5 4  Statens kulturråd (2008), Nya kulturvanor: Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976–2006, s. 11. 
5 5  Statens kulturråd (2008), Nya kulturvanor: Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976–2006, s. 9 f.
5 6  Statens kulturråd (2008), Nya kulturvanor: Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976–2006, s. 47.
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månader läste böcker år 2006 var således 17 procentenheter och för bokläsning 
varje vecka var skillnaden 19 procentenheter. 

Resultaten  i  rapporten  presenteras  även  utifrån  andra  parametrar  än  kön, 
såsom  åldersgrupp,  familjesituation,  utbildnings-  och   yrkesnivå.  Männens 
minskade läsning verkar i  stort  sett  gälla  för samtliga grupper.  Dock kan man 
mellan årsintervallen år 1998-99 till 2006  märka en liten ökning bland de män 
som läser varje vecka.57 Att läsningen ökat under denna tid tolkar SCB som en 
följd av att bokmomsen sänktes år 2002.58

Figur 2.1. Mäns ock kvinnors bokläsning på fritiden, minst någon gång under tolv månader

Figur 2.2. Mäns och kvinnors bokläsning på fritiden, varje vecka

Källa:  Statens kulturråd (2008),  Nya kulturvanor:  Svenska kulturvanor i  ett  30-årsperspektiv:  
1976-2006, s. 79.

Enligt rapporten är det fler män som läser tidskrifter än böcker; 77 procent sa att 
de läser tidskrifter  år  2006 vilket  är en ökning med 2 procentenheter sedan år 
1982. Det står att jämföra med att 67 procent av de kvinnliga tillfrågade svarade 
att de läser tidskrifter år 2006.59

Både  King of Sweden och  Magazine Café säger att  de riktar  sig till  män i 
åldern  20-35  år.  I  de  statistiska  undersökningarna  finns  inte  motsvarande 
åldersintervall  representerat,  utan  måste  jämföras  med  de  intervall  som ligger 
närmast.  I åldersintervallet  20-29 år  har bokläsningen sedan början av 80-talet 
minskat  med 8 procentenheter  till  att  2006 ligga på 73 procent.  Läsning varje 
vecka  minskade  med  11  procentenheter  till  att  omfatta  27  procent.  I  nästa 

5 7  Statens kulturråd (2008), Nya kulturvanor: Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976–2006, s. 80.
5 8  Statistiska centralbyrån (2009), Statistisk årsbok för Sverige 2010 s. 541.
5 9  Statens kulturråd (2008), Nya kulturvanor: Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976–2006, s. 47.
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åldersintervall,  30-44 år,  minskade  bokläsningen med  11 procentenheter  under 
perioden och det  var  i  denna grupp 68 procent  som läste  böcker  någon gång. 
Bland de som läste varje vecka hade andelen gått ner med 7 procentenheter till att 
även i denna grupp omfatta 27 procent.60 

Sedan slutet  av 1990-talet  finns  även statistik  över  hur  ofta  informanterna 
läser skönlitteratur. Mätningarna har gjorts vid två tillfällen, år 1999 och 2006. 
Resultaten visar en positiv trend bland både män och kvinnor. Dock är ökningen 
inte lika stor bland männen där 59 procent angav att de någon gång under tolv 
månader läste skönlitteratur under 1999 och 61 procent under 2006. Den exakta 
ökningen var 2,5 procentenheter och står att jämföra med ökningen bland kvinnor 
som under samma period var 5,9 procentenheter.  År 1999 läste  78 procent av 
kvinnorna skönlitteratur någon gång och år 2006 var siffran 83 procent. Bland de 
män som läste skönlitteratur varje vecka uppgick ökningen till 0,7 procentenheter 
och bland kvinnorna var motsvarande siffra 4,7 procentenheter.61 

Figur 2.3. Mäns och kvinnors läsning av skönlitteratur, minst någon gång under tolv månader

Figur 2.4. Mäns och kvinnors läsning av skönlitteratur, varje vecka

Källa:  Statens kulturråd (2008),  Nya kulturvanor:  Svenska kulturvanor i  ett  30-årsperspektiv:  
1976-2006, s. 79.

Undersökningarna visar alltså  på ett  ökat  intresse för skönlitteratur  som märks 
tydligare bland kvinnorna än bland männen. Det var även betydligt fler kvinnor än 
män som läste skönlitteratur under hela den undersökta perioden. Under år 2006 
var det 22 procentenheter fler kvinnor än män som läste skönlitteratur någon gång 
under tolv månader och 20 procentenheter fler  kvinnor som angav att  de läste 
skönlitteratur  någon  gång  varje  vecka.  Tidigare  forskning  har  visat  att  män 
6 0  Statens kulturråd (2008), Nya kulturvanor: Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976–2006, s. 79.
6 1  Statens kulturråd (2008), Nya kulturvanor: Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976–2006, s. 79.
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generellt  sett  intresserar  sig  mer  för  facklitteratur  än  skönlitteratur,  samt  att 
intresset för skönlitteratur är lägre bland de män som läser än bland de kvinnor 
som läser. Ur SCBs statistik kan man också dra den slutsatsen, eftersom glappet 
mellan  de  som  anger  att  de  läser  böcker  och  de  som  anger  att  de  läser 
skönlitteratur är större bland män än bland kvinnor.

Statistiken visar också att könsskillnaderna vid läsning av skönlitteratur blivit 
något större; ökningen är mer markant bland kvinnor än bland män.

Biblioteksbesök
I olika statistiska mätningar bland Sveriges befolkning, gjorda av Bibliotekstjänst 
och Statens kulturråd, ser man att mer än 60 procent av de tillfrågade hade besökt 
ett bibliotek någon gång under det senaste året. Det gör biblioteket till en av de 
mest välbesökta kulturinstitutionerna i Sverige.62

I rapporten Kulturen i siffror - Folkbibliotek som publicerades 2009 fokuserar 
Statens kulturråd på folkbiblioteken.  I rapporten slår de fast att  folkbiblioteken 
bland annat ska främja och stimulera läsning.63 Bibliotekspolitiken ska verka för 
ett  ökat  intresse  för  läsning  bland  befolkningen.  Därtill  ska  kulturupplevelser 
tillgängliggöras för alla.64

Figur 2.5. Mäns och kvinnors biblioteksbesök , minst ett besök under tolv månader

Figur 2.6. Mäns och kvinnors biblioteksbesök , minst fem besök under tolv månader

Källa:  Statens kulturråd (2008),  Nya kulturvanor:  Svenska kulturvanor i  ett  30-årsperspektiv:  
1976-2006, s. 61.

6 2 Höglund, L. (1999), ”Bibliotekens värde” s. 116 f.
6 3 Statens kulturråd (2009), Folkbibliotek 2008, s. 5.
6 4 Statens kulturråd (2009), Folkbibliotek 2008, s. 7.
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Precis som med läsvanorna skiljer sig dock vanan att besöka folkbibliotek mellan 
könen. Undersökningen visar att 48 procent av männen nyttjar bibliotek, jämfört 
med 60 procent av kvinnorna.65 Enligt Statens kulturråd blev klyftan mellan könen 
större under andra halvan av 1970-talet, men har sedan början av 1980-talet varit i 
stort sett oföränderlig.66 I början av trettioårsperioden ökade biblioteksbesökandet i 
båda gruppena men sedan början av 2000-talet kan en negativ trend märkas.67 I 
rapporten antas en av anledningarna till könsskillnaderna vara att drygt 8 av 10 
anställda på folkbiblioteken är kvinnor.68 

6 5  Statens kulturråd (2008), Nya kulturvanor: Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976–2006, s. 61.
6 6  Statens kulturråd (2008), Nya kulturvanor: Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976–2006, s. 33.
6 7  Statens kulturråd (2008), Nya kulturvanor: Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976–2006, s. 61.
6 8  Statens kulturråd (2009), Folkbibliotek 2008, s. 5.
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Undersökning och analys

Denna del är uppdelad i tre övergripande teman: den diskursiva praktiken,  den 
kommunikativa händelsen och den sociala praktiken.

I den första delen presenteras den diskursiva praktiken, det vill säga textens 
relation till produktions-, konsumtions- och kommunikationsprocesser. I denna del 
sätts  tidsskrifterna  in  i  en  större  kontext  och  beskrivs  utifrån deras  genre och 
förutsättningar: vilka målgrupper de riktar sig emot, hur de beskriver sig själva, 
deras försäljning och övriga spridning samt deras redaktionella sammansättning. 
Eftersom analysens fokus inte ligger på denna del så kommer den att disponeras 
mindre utrymme än den övriga analysen.

Därefter  följer  en  redogörelse  av  texten  som  utgör  den  kommunikativa 
händelsen. Här beskrivs vilka mönster som kunde skönjas i litteraturförmedlingen. 
Då  undersökningens  huvudsakliga  fokus  ligger  på  den  sociala  praktiken  har 
läsningen gjorts på ett  slags macronivå,  för att  skönja mönster och strukturer i 
texterna. Med andra ord har läsningen snarare inriktats på vad som skrivs än hur 
det skrivs.

Materialet undersöks slutligen utifrån dess sociala praktik, alltså  den sociala 
domän  där  den  kommunikativa  händelsen,  i  detta  fall  magasinens  texter, 
produceras. I denna avslutande del analyseras de mönster som kunnat skönjas i 
texterna med stöd av teorier om sociala normer och dess kopplingar till kön. 

Därefter jämförs materialets samstämmighet med tidigare undersökningar.
Tidskrifterna  Magazine Café och  King of  Sweden kommer  för enkelhetens 

skull benämnas som bara Café och King.

Den diskursiva praktiken
Café och  King är båda så kallade konsumentinriktade tidskrifter.  Deras främsta 
inkomster  kommer  från  försäljning  av  upplagor  genom  lösnummer  och 
prenumerationer samt från försäljning av annonsplatser.  De lanserar sig båda som 
livsstilsmagasin för män, vid sidan av liknande tidskrifter; bland dessa finns Man 
Magazine,  Moore  Magazine och  Slitz  Magazine.  Tidningsstatistik  AB  (TS) 
granskar och sammanställer information om tidskrifter i Sverige. Då flera mindre 
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tidskrifter inte är anslutna till TS är det dock svårt att få en övergripande blick av 
hur spridda de är och hur hela genren av livsstilsmagasin för män ser ut. 

Innehållet i tidningarna är någorlunda likriktat. De brukar båda omfatta mellan 
140-200 sidor och det huvudsakliga innehållet består av modereportage, intervjuer 
med kändisar, krönikor samt recensioner av böcker, filmer, musik och TV-serier. I 
King märker  man  en  tydligare  profilering  som  modemagasin  än  i  Café,  som 
innehåller fler krönikor och utrikesreportage. Utöver det redaktionella innehållet 
består ungefär 30-40 procent av tidningarna av reklamsidor.  

I andra tidskrifter inom genren är innehållet ganska likt.  Moore och Slitz gör 
dock fler  sexuella  anspelningar  i  både bild  och text.  I  King förekommer  inga 
anspelningar  på  sex  på  samma  explicita  vis.  I  Café förkommer  det  på  några 
ställen, men inte alls i lika hög utsträckning som i Moore eller Slitz. 

Även i  Moore och  Slitz recenseras olika kulturformer, som film, TV-serier, 
musik  och  spel.  Dock  recenserar  de  inga  böcker.  Man  Magazine recenserar 
däremot böcker. Innehållet i  Man är dessutom mer inriktat på träning och hälsa, 
till skillnad från något av de andra magasinen. Både i  Café och King hittar man 
bara några enstaka artiklar om träning och hälsa. De olika tidskrifterna verkar med 
andra ord ha hittat egna profiler som utmärker dem i konkurrensen. Dock är de i 
många avseenden lika varandra till utförandet.

Café
Café kallar  sig för ”Sveriges största modemagasin för män” och riktar  sig till 
läsare i åldern 20-35.69 På magasinets webbsida kan man läsa att Café är:

[e]n tidning för den moderne mannen där varje nummer innehåller en noga utvald blandning 
av mode, design, prylar, teknik, karriär, nöjen, bilar, sport, humor, hälsa och sex.

Detta  blandas  med  inträngande  samhällsreportage,  prisbelönt  dokumentärjournalistik, 
fördjupande  intervjuer  och  hisnande  äventyr.  Kvalitet  är  Cafés  signum  och  det  är  en 
självklarhet för oss att jobba med de allra bästa fotograferna och skribenterna.70

Enligt Café är den typiske läsaren av magasinet en man med genomsnittsåldern 27 
år.  Han  är  en  välutbildad  och  köpstark  storstadsmänniska  med  ett  starkt 
modeintresse och en vilja att utvecklas.71

Magasinet började publiceras år 1990 och ges idag ut med en upplaga om tolv 
nummer per år.72 Under år 2009 beräknades varje nummer nå i genomsnitt 133 000 
personer.  Spridningen  av  magasinet  skedde  genom  14  100  sålda  lösnummer, 
10 200 nummer som sändes ut till prenumeranter samt 4 700 gratisexemplar. Den 

6 9 Aller Magazines webbsida> Magazine Café [2010-06-10].
7 0 Magazine Cafés webbsida> Sökning på: ”Sveriges största modemagasin för män” [2010-06-10].
7 1 Magazine Cafés webbsida> Sökning på: ”Sveriges största modemagasin för män” [2010-06-10].
7 2 Aller Magazines webbsida> Magazine Café [2010-06-10].
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totala  upplagan var  med  andra ord  29  000 exemplar  per  nummer.73 Tidningen 
distribueras till återförsäljare över hela Sverige genom Tidsam.74

Café ges ut av Aller Magazine, som sedan år 2007 är en del av Allers förlag. 
Deras utgivning består av  Café och ELLE-tidskrifterna samt  kundtidningar för 
externa samarbetspartners. Verksamheten omsätter nästan 200 miljoner kronor om 
året.75 

Chefredaktör för Café är Jens Stenberg. Den övriga redaktionen utgörs av nio 
medarbetare med journalistiska uppdrag, åtta av dessa är män.76 Det är vanligt att 
frilansande journalister tas in som reportrar för längre intervjuer eller reportage.

King
King säger sig vara det enda renodlade modemagasinet i Sverige som riktar sig till 
män. På tidskriftens webbplats står det att  ”King inspirerar och informerar på ett 
underhållande och manligt  sätt som varken är feminint eller grabbigt”.77 Vidare 
kan man läsa att:

I King of Swedens värld är mode en samling aktuella uttryckssätt och konsten att behärska 
dem. Ämnen som dofter, hudvård, inredning och digitala accessoarer är därför lika självklara i 
innehållet som de senaste bilderna från catwalken och bilder på vinnande outfits för viktiga 
situationer som kundmöten, dejter eller en skön lördagskväll med polarna.78

Magasinets primära målgrupp är män som är hemmastadda i storstadsmiljöer och 
som ”känner sig” som 20-35 år gamla.79

Premiärnumret  lanserades  år  2005 under  namnet  King Magazine.  År  2009 
bytte  tidskriften  namn  till  King  of  Sweden.  Branschorganisationen  Svenska 
tidskrifter utsåg King Magazine till årets tidskrift år 2006.80 Utgivningen består av 
tolv  nummer  per  år.  Ett  genomsnittligt  nummer  under  2009  har  beräknats  nå 
86 000 personer genom 9 600 lösnummer, 9 000 prenumerationsexemplar samt 
3 900 gratisexemplar.  Det  ger en sammanlagd upplaga om 22 500 exemplar.81 
Även King distrubueras genom Tidsam.82

King är en del av det internationella medieföretaget Egmont som bland flera 
dotterbolag  äger  svenska  Egmont  Tidskrifter  AB.  Egmont  gav  ut  sin  första 
tidskrift  i  Sverige,  Hemmets  Journal,  år  1921.  Sedan  dess  har  de  utökat  sin 

7 3 Tidningsstatistik  ABs  webbsida>  Mediefakta>  Sökning  på:  ”Magazine  Café”  [2010-06-10];  Sveriges 
tidskrifters webbsida> Sökning på: ”Magazine Café” [2010-06-10].
7 4 Tidsams webbsida> Kategorier> Man Livsstil [2010-06-10].
7 5 Aller Magazines webbsida> Om Aller Magazine [2010-06-10].
7 6  Magazine Cafés webbsida> Kontakt [2010-06-10].
7 7  King of Swedens webbsida > Magasinet > Om King of Sweden [2010-02-24].
7 8  King of Swedens webbsida > Magasinet > Om King of Sweden [2010-02-24].
7 9  King of Swedens webbsida > Magasinet > Om King of Sweden [2010-02-24].
8 0  Egmont tidskrifters webbsida > Våra titlar > King > Om King [2010-02-24].
8 1 Tidningsstatistik  ABs  webbsida>  Mediefakta>  Sökning  på:  ”King  Magazine”  [2010-06-10];  Sveriges 
tidskrifters webbsida> Sökning på: ”King Magazine” [2010-06-10].
8 2 Tidsams webbsida> Kategorier> Man Livsstil [2010-06-10].
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publicering till att omfatta 32 titlar.83 År 2009 omsatte Egmont Tidskrifter cirka 
500 miljoner kronor.84

Kings redaktion består av nio medarbetare varav åtta är män. Chefredaktör är 
Per  Nilsson.85 Även  King använder  sig  av  frilansande  journalister  för  längre 
intervjuer eller reportage.

Den kommunikativa händelsen

Café
Bokrecensioner är ett fast inslag i Café. Varje nummer innehåller fem recensioner 
som under 2009 skrevs av Staffan Wilsson. Fyra av de fem böckerna recenseras 
kortfattat, med ungefär 100-130 ord per bok och med en liten bild av omslaget 
ovanför texten. En av recensionerna ges ett något större utrymme för bild och text 
som då består av ungefär 200-230 ord. Böckerna betygssätts med skalan 1-5. 

Det är också vanligt att  Café tipsar om böcker på andra platser i tidningen, i 
samband med reportage eller som kuriosa. Utformningen för dessa kan variera. 
Vanligen består de av cirka 100 ord och boken illustreras med en liten bild vid 
texten. I genomsnitt ger Café drygt tre boktips i varje nummer. 

I både recensionerna och boktipsen beskrivs böckerna med positiva ordalag 
som uppmuntrar  till  läsning.  Både  recensionerna  och  de  övriga  boktipsen  kan 
således  ses  som  någon  form  av  bokrekommendationer.  Nedan  kommer 
bokrekommendationer  vara  ett  samlingsnamn  för  de  två  formerna  av 
litteraturförmedling, som benämns bokrecensioner respektive boktips. 

Det  förekommer  även att  författare  och böcker omnämns  med några ord i 
andra sammanhang i magasinet, men inte som boktips utan mer i förbigående. Ett 
par gånger ges även författartips, utan att en särskild bok står i centrum.

Under  år  2009  rekommenderades  sammanlagt  97  böcker  i  Café på 
recensionssidorna  och  i  övriga  delar  av  magasinet.  Av  dessa  var  60  böcker 
facklitteratur och 37 av skönlitterär karaktär. Detta förhållande speglar de resultat 
som  beskrivits  i  statistiska  undersökningar;  män  läser  mer  facklitteratur  än 
skönlitteratur.  Denna bild stämmer emellertid  bara om man tittar  på den totala 
summan  av  rekommenderade  böcker,  eller  enbart  på  boktipsen,  på 
recensionssidorna är  nämligen skönlitteraturen dominerande.  Där var 33 av 59 
recenserade böcker skönlitterära.  Bland både skön- och facklitteraturen var det 
stor spridning på vilket förlag som stod bakom utgivningen.

8 3  Egmonts  tidskrifters  webbsida>  Egmont  i  Sverige;  Egmonts  tidskrifters  webbsida>  Våra  titlar 
[2010-02-24].
8 4  Egmont tidskrifters webbsida > Företaget [2010-02-24].
8 5  King of Swedens webbsida > Magasinet > Redaktionen [2010-02-24].
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Figur 3.1. Litteraturförmedling i Magazine Café under år 2009

 

Café intervjuade också nio författare under 2009. Intervjuerna var av lite olika 
karaktär, de kunde handla om skrivtips eller om författarens senaste bok. Samtliga 
intervjuade  var  män.  Dock  kan  nämnas  att  en  av  dem  blev  intervjuad  med 
anledning av en bok där en av medförfattarna var kvinna. 

King
Recensionssidorna  i  King liknar  i  stort  dem  i  Café.  En  sida  ägnas  åt 
bokrecensioner  i  varje  nummer.  På  denna  sida  recenseras  fyra  böcker  som 
presenteras med text och en bild på bokens omslag. Precis som i Café ges en av 
böckerna extra  utrymme för  både bild  och text.  Recensionstexterna är  överlag 
kortare i King än i Café. I de kortare recensionerna består texten av ungefär 50-70 
ord och i de något längre recensionerna av ungefär 100-110 ord. Även i King kan 
recensionerna ses  som ett  slags  bokrekommendationer  då  recensenten  alltid  är 
positivt inställd till boken som recenseras. Alla recensioner avslutas med att priset 
på boken anges.

Under 2009 skrevs majoriteten av recensionerna av redaktionschefen Mattias 
Falk.  Vissa  recensioner  skrevs  även  av  chefredaktören  Per  Nilsson  och 
medarbetaren Niklas Natt och Dag. 
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Det händer även att boktips förekommer på andra platser i tidskriften, då ofta i 
samband med ett reportage. Boktipsen är dock inte lika vanligt förekommande i 
King som i  Café. Endast åtta boktips gavs i de tolv nummer som publicerades 
under  2009.  Det  är  inte  heller  lika  vanligt  att  King omnämner  författare  eller 
litteratur i de övriga texterna.  

Litteraturförmedlingen i King överensstämmer tydligt med de undersökningar 
som  visar  att  män  läser  mer  fack-  än  skönlitteratur;  av  de  56  böcker  som 
rekommenderades var alla utom en facklitteratur.

Figur 3.2. Litteraturförmedling i King of Sweden under år 2009

Majoriteten av titlarna var utgivna av förlag som specialiserat sig på så kallade 
coffee table-böcker, det vill säga böcker med mycket bilder och i regel lite text. 
Dessa  böcker  behöver  inte  läsas  från  pärm  till  pärm  för  att  läsaren  ska  få 
behållning av dem. Det vanligast förekommande förlaget bland recensionerna var 
Taschen som publicerat  16 av titlarna.  Andra vanligt  återkommande förlag var 
TeNeues och Phaidon.

Tidningarna innehöll tre författarintervjuer. En av dem var dock en intervju 
där  chefredaktören  ställde  frågor  till  sig  själv  om  en  bok  han  nyligen  fått 
publicerad. Den ena av de övriga två intervjuerna handlade om en ung man som 
skrivit en bok om gatumode. Den andra intervjun bestod av skrivtips för hur man 
författar en deckare.
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Facklitteratur
Bland den facklitteratur som rekommenderas i  Café är böcker som skildrar olika 
former  av  kriminalitet  vanligast.  I  de  flesta  fall  handlar  dessa  böcker  om 
kriminella organisationer, såsom MC-gäng eller maffiaverksamhet. Böckerna syns 
både bland recensionerna och boktipsen. I King är det däremot mindre vanligt med 
denna sorts litteratur, endast en bok av detta slag förekom.

Även biografier  är  vanligt  förekommande  bland bokrekommendationerna  i 
Café, de är den näst vanligaste typen av facklitteratur på recensionssidorna och 
syns även på tidningens andra sidor. De flesta av biografierna handlar om musiker. 
Inte heller biografier är särskilt vanliga i King där endast två stycken förekommer. 
En av dem handlar om en musiker och den andra om en skådespelare.

I  King är mode den vanligaste genren för fackböcker. Majoriteten av dessa 
böcker är bildrika och handlar om en specifik modeföreteelse, som klockor eller 
ett  särskilt  varumärke.  I  Café är  böcker  om mode inte  alls  lika  vanliga  bland 
rekommandationerna.  Detta  går  i  linje  med  Kings tydligare  profilering  som 
modemagasin.  Café kallar sig förvisso också för modemagasin men har ett mer 
varierat utbud av reportage i tidningen.

Figur 3.3. Genrer inom facklitteraturen som förmedlades i Magazine Café under år 2009
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Figur 3.4. Genrer inom facklitteraturen som förmedlades i King of Sweden under år 2009

Reseskildringar och guideböcker är den näst vanligaste typen av litteratur i 
King.  Även  här  innehåller  böckerna  mycket  bilder.  I  Café rekommenderas 
däremot inte några böcker alls som handlar om resor.

Matböcker rekommenderas i båda magasinen, i  Café är de lika vanliga som 
biografierna. Varken i  Café eller  King hittar man vanligtvis dessa böcker bland 
recensionerna  utan  istället  bland  boktipsen.  Det  enda  undantaget  från  detta  är 
boken I grytorna för freden av Per Lennartsson och Anki Behrnes, som inte enbart 
handlar om mat utan även skildrar krigsdrabbade områden. 

Båda magasinen rekommenderar böcker om musik och sex. Båda dessa genrer 
är något vanligare i Café än vad de är i King, vilket kan bero på att Café totalt sätt 
rekommenderar många fler böcker än King. 

Den övriga facklitteraturen behandlar vitt skilda ämnen, som surfkultur eller 
ekonomi. Bland dessa böcker är det svårt att skönja några övergripande strukturer 
eftersom det bara rör sig om enstaka böcker inom varje genre. Det har således inte 
gått att bryta ut några fler genrer. Man kan dock notera att de övriga böcker som 
rekommenderas i King är mer bildrika än de i Café.
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Skönlitteratur
I King syntes endast en skönlitterär bok bland rekommendationerna under 2009, 
nämligen  seriealbumet  Tom  of  Finland  XXL.86 Albumet  är  en  antologi  av 
serietecknaren  Tuoko  Laaksonens  homoerotiska  verk.  Inga  romaner 
rekommenderades. 

I Café rekommenderades 36 skönlitterära böcker, det vill säga i genomsnitt tre 
per  nummer.  Böckerna  var  av  olika  slag,  exempelvis  rekommenderades 
novellsamlingar, politisk satir, fantasy och science fiction. Den mest utmärkande 
genren  var  spänningslitteratur.  Precis  som  inom  facklitteraturen  handlar 
spänningslitteraturen ofta om organiserad brottslighet, men även om andra ämnen 
som pandemier och övervåld. 

Den sociala praktiken 

Vad säger tidningarna om litteratur och läsning?
I magasinen  finns  en del  texter  som belyser  vilken  inställning  till  böcker  och 
läsning som existerar inom diskurserna. Texterna är dock sällan särskilt explicita, 
men flera av dem kan ändå implicit påvisa vilka attityder som finns och förmedlas 
till magasinens läsare.

Café
Att mäns intresse för skönlitteratur verkar avta märks inte bara på vilken sorts 
böcker magasinen rekommenderar utan märks även i andra texter. I numret för 
mars månad skriver Jonas Cramby i  En krönika om att vara man på 2000-talet: 
”[v]i  läser  inte  ens romaner  längre,  bara biografier  om gangsters och åldrande 
rockstjärnor som snortar myror.”87 Denna kommentar stämmer delvis överens med 
Cafés bokrekommendationer, där biografier var vanligt förekommande och flera 
av dem handlade om musiker. På recensionssidorna var dock romanerna betydligt 
fler än biografierna.

I Café finns flera exempel som visar på en förutfattat antagande om att män 
inte läser böcker i någon stor utsträckning. Ett exempel på detta är följande text:

Undrar du vilken bok, efter Den store Gatsby, som kommer vara kutym att säga att man har 
läst fast man inte har det? Det är den här.  Revolutionary road kommer som film med Leo 
Dicaprio och Kate Winslet i början av 2009 och kommer att bli jättepopulär, så säg redan nu 
att du har läst den fast du inte har det.88

8 6  Natt och Dag, N. (2009), ”Bok”, i King of Sweden, oktober 2009, s. 136.
8 7 Cramby,  J.  (2009),  ”Är du ett  arsle? –  En krönika om att  vara man på 2000-talet”,  i  Magazine Café, 
mars 2009,  s. 111.
8 8  Ahlström, K. (2009), ”Läroplanen”, i Magazine Café, januari 2009, s. 28.
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Detta antagande förstärks av att andra medier, som TV eller film, verkar föredras 
framför böcker. Under rubriken ”Boken är bäst  på TV” kan man läsa om TV-
serierna  Dexter,  True blood,  Generation kill och  Gossip girl samt deras litterära 
föregångare. Serierna jämförs med böckerna och utfallet blir alltid att TV-serien är 
bättre än boken.89

I vissa texter framställs barndomsskildringar som särskilt ointressanta. I Cafés 
nummer  för juli  kan man läsa att  ”[o]m den unga svenska prosan lider  av en 
idétorka  och  präktiga  barndomsskildringar  så  är  läget  det  omvända  i 
serievärlden.”90 I ett annat nummer finns en lista över saker som redaktionen på 
Café ”aldrig vill höra talas om igen”. Där hittar man punkten ”Pappaskildringar” 
med motiveringen: ”Får jag lov att presentera den senaste grenen i handikapp-os: 
svenska författares kreativitet.”91 Under år 2008 och 2009  publicerades visserligen 
flera  barndomsskildringar  i  Sverige.  De  uppmärksammades  stort  i  flera  olika 
medier  och  citaten  ovan kan  förstås  som ett  uttryck  för  leda  över  detta.  Men 
oavsett  hur reaktionen mot dessa böcker har uppkommit  kvarstår  att  tidningen 
förmedlar en negativ attityd till genren till sina läsare. 

I novembernumret av Café gör Robert Långström en kortare intervju med en 
amerikansk bokcirkel. Rubriken för intervjun är ”Världens manligaste bokcirkel – 
Möt gänget som gör böcker till något macho”.92 Den inleds med  presentationen 
”[d]e kallar sig The Scorpions, är anonyma och har kodnamn som tagna ur en 
Counterstrike-tunering:  The  Judge,  The  Spaniard,  #8  och  MC  Trouble”.93 I 
intervjun berättar tre av medlemmarna om mötena där de diskuterar böcker och 
dricker öl. De träffas på platser som skjutbanor och  krogar, men de menar att 
litteraturen fortfarande är det viktigaste på mötena. Genom fysiska och mentala 
utmaningar utser de vem som får välja bok inför nästa möte, det enda kravet är att 
den inte får ha varit med i Oprah Winfreys bokklubb. Intervjun illustreras med tre 
bilder  på  medlemmarna.  Två  av  dem föreställer  män  som läser  med  whiskey 
bredvid sig. På den tredje bilden står en man med en tändare under ungdomsboken 
The sisterhood of the traveling pants av Ann Brashares.94

Intervjun  antyder  det  som rubriken  säger:  bokläsning  är  något  som måste 
göras macho. I denna text görs med andra ord antagandet att bokläsning inte ses 
som en manlig syssla från början. 

Jonas  Cramby  framställer  dock  läsning  av  spänningslitteratur  som  något 
manligt i sin krönika:

8 9  Ahlström, K. (2009), ”Böcker är bäst på TV”, i Magazine Café, april 2009, s. 42.
9 0  Wilsson, S. (2009), ”Böcker”, i Magazine Café, juli 2009, s. 36.
9 1  Helmertz, F. (2009), ”Pappaskildringar”, i Magazine Café, maj 2009, s. 100.
9 2  Långström, R. (2009), ”Världens manligaste bokcirkel – Möt gänget som gör böcker till något macho”, i 
Magazine Café, november 2009, s. 48.
9 3  Långström, R. (2009), ”Världens manligaste bokcirkel – Möt gänget som gör böcker till något macho”, i 
Magazine Café, november 2009, s. 48.
9 4  Långström, R. (2009), ”Världens manligaste bokcirkel – Möt gänget som gör böcker till något macho”, i 
Magazine Café, november 2009, s. 48.
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När jag var liten ville jag bli precis som min farsa. Jag ville besitta hans V75-kunskaper, jag 
ville alltid ha en deckare uppslagen på nattduksbordet,  jag ville gå till jobbet fastän jag var 
sjuk, jag ville att det skulle skumma när jag kissade, jag ville ha Lektyrplanscher uppsatta med 
häftmassa på  väggarna  i  mitt hobbyrum och jag ville  muttrande ta ner  dem efter  att  min 
svärmor hävdade att de hade skadlig inverkan på min son.95

Dessa texter verkar tyda på att böcker inom diskursen anses vara mer eller mindre 
accepterade för en man att läsa. Till exempel verkar deckare vara acceptabla att 
läsa  för  en  man,  men  inte  barndomsskildringar  eller  böcker  som läses  av  en 
kvinnodominerad bokklubb. En sådan slutsats stämmer överens med vad Tepper 
kommer fram till i sin artikel ”Fiction reading in America: Explaining the gender 
gap”,  där  han  menar  att  stereotyper  kopplade  till  kön  och  föreställningar  om 
manligt och kvinnligt verkar ha inverkan på litteraturvanorna.96 I artikeln fokuserar 
Tepper på skönlitteratur, men drar dock inga liknande slutsatser om vilka genrer 
inom  skönlitteraturen  som  skulle  anses  vara  mer  eller  mindre  manliga  eller 
kvinnliga.

King
I  King finns inte lika många texter som omnämner böcker och läsning utanför 
recensionssidorna.  På  vissa  platser  i  tidningen  kan  man  dock  se  att  samma 
antagande görs om att män inte läser böcker i någon stor utsräckning. Detta märks 
på att  det  i  första  hand är  bildrika  böcker,  så  kallad  coffee table-böcker,  som 
omnämns  i  tidningen.  Dessa  böcker  innehåller  ofta  en  ringa  mängd  text  och 
behöver inte heller läsas från pärm till pärm för att läsaren ska få behållning av 
boken, det är snarare böcker man har på soffbordet och bläddrar i. Till exempel 
skriver chefredaktör Per Nilsson i en ledare i numret för mars om alternativa sätt 
att skaffa sig modekoll, utanför King. Ett av råden är: ”Läs en bok! För min egen 
del får det gärna vara en rejäl bok, som är proppad med många bilder i fyrfärg och 
passar in under kategorin coffeetable.”97 Även om han använder ordet läsa så är det 
snarare bilderna än texten i boken som framhävs som det värdefulla i boken. 

Att  King framhåller  coffee  table-böcker  märks  även  i  tidningens 
innehållsförteckning där recensionssidan flera gånger presenteras med en fras som 
innehåller  orden  coffeetable  eller  kaffebord,  till  exempel  i  februarinumrets 
innehållsförteckning: ”Bok – De skönaste coffeetable-böckerna just nu.”98

Homosocialitet
Majoriteten av de rekommenderade böckerna i både Café och King är skrivna av 
män.  Av  de  97  titlar  som förekom  i  Café stod  manliga  författare  bakom  86 
stycken, medan kvinnliga författare stod bakom åtta. För två, av de resterande tre 

9 5  Cramby,  J.  (2009),  ”Kampen mellan generationerna  –  En krönika  om att  vara  man på 2000-talet”,  i 
Magazine Café, augusti 2009, s. 69.
9 6  Tepper, S. J. (2000), ”Fiction reading in America: Explaining the gender gap”, s. 272.
9 7  Nilsson, P., (2009), ”King och alternativen”, i King of Sweden, mars 2009, s. 22.
9 8  ”Innehåll” (2009), i King of Sweden, februari 2009, s. 9.
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böckerna,  stod en okänd pseudonym respektive en organisation  som författare. 
Den  tredje  boken  var  en  antologi  där  flera  olika  författare  fått  sina  texter 
publicerade. Av de 37 skönlitterära böckerna som rekommenderades i  Café stod 
en kvinnlig  författare  bakom endast  en av titlarna.  Bland facklitteraturen,  som 
totalt bestod av 60 böcker, fanns 56 manliga författare och sju kvinnliga. 

Figur 3.5. Könsfördelning av författare av de rekommenderade böckerna i Magazine Café under 
år 2009

I King var det sammanlagda antalet rekommenderade böcker 55 stycken. Av dessa 
var 39 stycken skrivna av manliga författare, fem av kvinnliga och sex av fler än 
en författare där både kvinnor och män stod bakom titeln. De övriga fem böckerna 
hade inte någon personlig författare, utan var utgivna under företagsnamn. Även 
den skönlitterära bok som recenserades var skriven av en man.
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Figur 3.6.  Könsfördelning av författare av de rekommenderade böckerna i King of Sweden under 
år 2009

Under rubriken ”Tidigare forskning” omnämndes Kulturrådets rapport  Litteratur  
och bibliotek från 1997. I rapporten beskrevs att de manliga informanterna främst 
intresserade sig för manliga författare.99 Denna observation stämmer väl överens 
med litteraturförmedlingen i de undersökta magasinen. Fenomenet är alltså inte 
isolerat  till  de undersökta diskurserna, utan verkar vara en företeelse som varit 
gällande i  en bredare social  praktik  under  en tid.  Denna överrepresentation av 
manliga författare i livsstilsmagasinen kan tolkas som att författarens kön spelar 
roll för bokens legitimitet.

Företeelsen  märks  även i  författarintervjuerna;  samtliga  intervjuade  i  båda 
magasinen  är  män.  På  vissa  ställen  i  tidskrifterna  rekommenderas  författare 
utanför  recensionerna  eller  de  vanliga  boktipsen,  också  dessa  författare  är 
uteslutande män. 

I båda  magasinen  finns  med  andra  ord  företeelser  som kan betraktas  som 
former av homosocialitet. Den homosociala strukturen förstärks av att litteraturen 
i vissa fall inte bara är skriven av män utan därtill beskrivs som att den är skriven 
för män. Ett exempel på det är följande boktips:  

I vår är det definitivt – männen hör hemma i köket. Nu slår Per Moberg [sic], Paulo Roberto 
och Jamie Oliver spiken i kistan och levererar alla var sin kokbok speciellt framtagen för män. 
Med enkla lättlagade recept önskar herrarna förhindra kulinariska katastrofer.100

Ett  annat  sätt  genom vilket  homosocialiteten  förstärks  är  att  det  är  vanligt  att 
uteslutande män omnämns i texterna då något exemplifieras, som i följande citat: 
”[m]ental sjukdom är sällan ett hinder för konstnärlig framgång. Alla älskar att 

9 9  Statens kulturråd (1997), Kulturbarometern i detalj: Litteratur och bibliotek, s. 31.
1 0 0   ”Männens matrevolution” (2009), i King of Sweden, april 2009, s. 34.
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frossa i hur Van Gogh, Syd Barret och Rocky Erickson gjorde sina starkaste grejer 
halvvägs till hispan.”101 

Intresset inom diskurserna för böcker skrivna av kvinnor kan sammanfattas 
som svagt. En manlig författare verkar vara viktig för bokens legitimitet och kan 
ses  som ännu  en  företeelse  som vittnar  om att  vissa  böcker  verkar  vara  mer 
accepterade för män att läsa, än andra. 

Genom att rekommendera böcker som i första hand är skrivna av män och 
genom att  publicera  intervjuer  med  enbart  manliga  författare  skapas  ett  slags 
manlig sfär där kvinnor inte ges utrymme att uttrycka sig. Enligt Lipman-Blumen 
stimuleras  homosociala  strukturer  redan  från  barndomen,  och  genomsyrar  alla 
samhälleliga institutioner.102 Dessa strukturer bidrar även till  att  upprätthålla  de 
maskulina konstruktioner som påverkar läsvanor.

Hegemonisk maskulinitet och homosocial konstruktion
Flera av böckerna som syns i litteraturförmedlingen utgörs av bildrik litteratur, 
ofta  fotoböcker.  Framförallt  är  förhållandet  sådant  i  King som rekommenderar 
många böcker om mode. Genom att ta del av bilder på  till exempel modeller i 
modeböckerna  kan  läsaren  få  idéer  om hur  han  bör  uttrycka  sin  maskulinitet 
genom yttre attribut, kroppshållning och i vissa fall i vilka miljöer han bör vistas i. 
På så sätt förmedlar den bildrika litteraturen förebilder för maskulina uttryck och 
ideal  som  anses  vara  högt  värderade  inom  den  manliga  domän  som 
livsstilsmagasinen utgör en del av. 

Denna  företeelse  är  vad  Connell  benämner  hegemonisk  maskulinitet.  Hon 
menar att uttryck för maskulinitet kan bli accepterade just genom olika förebilder, 
som  manliga  filmskådespelare.103 Att  i  detta  fall  tala  om  förmedling  av 
hegemoniska maskuliniteter  blir  särskilt  befogat då tidningarna själva använder 
just  ordet  förebild  när  de  rekommanderar  denna  sorts  böcker.  Ibland  används 
orden stilförebilder eller modeförebilder, som i detta boktips i Café: ”Hur klär sig 
en av filmvärldens största modeförebilder? Svaret får du i biografin Mitt namn är  
Moore, Roger Moore.”104

Då det i regel är män som rekommenderar och även författar dessa böcker, 
kan man även tala  om ett  slags  homosocial  reproduktion  av den hegemoniska 
maskuliniteten. Företeelsen kan kopplas till vad Kimmel menar med homosocial 
konstruktion;  maskulinitet är något mannen bevisar i sociala relationer till andra 
män och hans självbild är således sammanbunden med dessa.105  Att ta del av de 

1 0 1  Wilsson, S. (2009), ”Böcker”, i Magazine Café, oktober 2009, s. 38.
1 0 2  Lipman-Blumen, J.  (1976),  ”Toward a Homosocial Theory of Sex Roles:  An Explanation of the Sex 
Segregation of Social Institutions”, s. 16.
1 0 3  Connell, R. W. (2003), Maskuliniteter, s. 100 ff.
1 0 4  Löwenmo, R. (2009), ”Med rätt att stila”, i Magazine Café, juli 2009, s. 97.
1 0 5  Kimmel, M. S. (1996), Manhood in America: a cultural history, passim.
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maskulina  uttrycken  som  förmedlas  i  den  rekommenderade  litteraturen  kan 
därmed stärka individens uttryck och tillhörighet med den sociala domänen. 

Kimmel  menar  även  att  maskulina  uttryck  och  ideal  konsumeras  genom 
bokläsning.  I  böckerna  finns  förebilder  med  de  karaktärsdrag  som anses  vara 
maskulina och hålls som ideal.106 På så sätt kan även den textbaserade litteraturen 
bidra  till  upprätthållandet  av  hegemoniska  maskuliniteter  eller  homosocial 
konstruktion.

Det är således inte bara sociala normer för vad som anses vara maskulint inom 
diskurserna  som  påverkar  vilken  litteratur  som  rekommenderas  i  magasinen; 
litteraturförmedlingen spelar även en roll i att konstituera normerna.

Normer för sexualitet
I båda tidskrifterna, men kanske tydligast i Café, kan man skönja en heterosexuell 
norm i  bokrekommendationerna.  Denna märks dels  i  den typ av litteratur  som 
handlar om sex som förmedlas och kommer dels till  uttryck i texten vid andra 
bokrekommendationer.

I  Café rekommenderas  sammanlagt  sju  böcker  med  erotiskt  innehåll,  fem 
fack-  och  två  skönlitterära.  Facklitteraturen  består  av  tre  fotoböcker  och  två 
textbaserade handböcker. Skönlitteraturen består av två seriealbum. 

I seriealbumen och fotoböckerna ligger fokus på bilder av kvinnor eller bilder 
av  heterosexuella  situationer.  Detta  framgår  av  texten  eller  av  de  bilder  som 
publiceras bredvid texten. Typiska boktips lyder:

Trosbekännelser – En hel fotobok med bilder på tjejer i katolska skoluniformer: knästrumpor, 
skotskrutiga kjolar och blusar en masse. Jag vet inte riktigt vad mer man kan säga om det. 
Förutom att det såklart finns ett enormt popkulturellt värde i boken Katlick schools på förlaget 
TeNeues.107

Snuskiga  nybörjare – Missa  inte  serienovellsamlingen  First  time,  ett  smakfullt  urval  av 
erotiska historier – i sexigt rutformat!

Tecknaren Dave McKean har bildsatt gulliga barnboken Coraline och spegelns hemlighet 
– och  så  den  här  samlingen  med sexnoveller,  förstås.  Det  är  tio  tecknade  noveller  inom 
sammetsklädda hårdpärmar. Alla berättelserna kretsar kring temat om Första Gången, oavsett 
om det  är  första  gången någon har  sex eller  bara  första  gången de  testar  att  föra  upp en 
Barbiedocka. Smakfullt och spännande!108 

Att böckerna har sitt  fokus på kvinnor innebär att  Café, som riktar sig mot en 
manlig  läsarkrets,  förväntar  sig att  deras manliga läsare  åtrår  kvinnor och inte 
män, det vill säga att de förväntas leva upp till den heterosexuella normen.

De  båda  handböckerna  är  skrivna  av  kvinnor.  Den  ena  av  dem  är  Stora 
sexboken för tjejer som har sex med tjejer och rekommenderas med motiveringen: 

1 0 6  Kimmel, M. S. (1996), Manhood in America: a cultural history, s. 141–155.
1 0 7 Ahlström, K. (2009), ”Trosbekännelser”, i Magazine Café, juli 2009, s. 20.
1 0 8 Ahlström, K. (2009), ”Snuskiga nybörjare”, i Magazine Café, augusti 2009, s. 18.
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”[v]ilka  kan  mer  om oralsex  än  tjejer  som har  sex  med  tjejer?”109 Den  andra 
handlar om sexuell njutning för både män och kvinnor.

I King rekommenderas endast två titlar av erotiskt slag, det är därmed svårt att 
utifrån dessa dra några generella slutsatser. De böcker som recenseras i King är en 
fotobok  och  ett  seriealbum.  Fotoboken  är  av  heterosexuell  karaktär  och 
seriealbumet  av  homosexuell  sådan.  Albumet  heter  Tom  of  Finland  XXL och 
recenseras med positiva ordalag i oktobernumret:

Taschen förlag utförde en kultgärning när de 1998 gav ut en antologi med Touko ”Tom of 
Finland” Laaksonens finska hårdhomoteckningar. Nu följer man upp succén med en lunta på 
666 sidor, som med sina 40,5 × 29 centimeter nästan kommer upp i samma dimensioner som 
det genomsnittliga avritade könsorganet.  Läder,  uniformer blodådror som trädgårdsslangar, 
allt för 1 400 kr.110

Även om man inte kan tala om någon heterosexuell norm i valet av böcker i King 
kan man ana en sådan i   rekommendationer  av böcker som handlar om andra 
saker, exempelvis i recensionen av Russel James fotobok: 

En rolig parentes är att han på sin sajt namedroppar ett 50-tal kvinnor som stått framför hans 
lins: Brittany Murphy, Cindy Crawford, Claudia Shiffer, Elle McPherson, Eva Mendez, Gisele 
Bündchen, Halle Berry,  Heidi  Klum, Laetitia Casta,  Naomi Campbell,  Tyra Banks – men 
endast två män: Seal och Dolph Lundgren. Karln har uppenbarligen god smak.111 

Detta sätt att uttrycka en heterosexuell norm förekommer även i Café där man till 
exempel kan läsa: ”[...] idag handlar hot rod-kultur lika mycket om bilar som om 
band, tatueringar, pinstriping och strippor. Kort sagt det mesta som är coolt med 
amerikansk kultur”.112 

Det råder med andra ord en heterosexuell norm i Café, och en sådan kan även 
anas i vissa texter i  Kings litteraturförmedling, men inte alls lika tydligt. Butler 
menar att könskategorierna man och kvinna delvis upprätthålls och begripliggörs 
genom vad hon kallar för den heterosexuella matrisen. Heterosexualitet är enligt 
henne en förutsättning för socialt accepterade uttryck för kön. Maskuliniteten är 
således  påtagligare  under  heterosexuella  former  än  homosexuella.113 Det  skulle 
innebära  att  en  heterosexuell  norm  i  litteraturförmedlingen  skulle  stärka 
tidskrifternas  profilering  som  representanter  för  maskulina  livsstilar. 
Heterosexualiteten  skulle  sålunda  även  kunna  spela  en  roll  i  att  stärka  den 
rekommenderade litteraturens manliga prägel. 
Enligt  Connell  består hegemoniska maskuliniteter av de dominerande uttrycken 
för  det  manliga  kollektivet.  Hegemonin  handlar  om  kulturell  dominans  och 
manifesteras  i  andra  gruppers  underordnad.  Det  tydligaste  exemplet  på  detta 

1 0 9 Arnhög, H. (2009), ”Botipset”, i Magazine Café, december 2009, s. 178.
1 1 0  Natt och Dag, N. (2009), ”Bok”, i King of Sweden, oktober 2009, s. 136.
1 1 1  Falk, M. (2009), ”Bok”, i King of Sweden, mars 2009, s. 140.
1 1 2  Wilsson, S. (2009), ”Bok”, i Magazine Café, mars 2009, s. 50.
1 1 3  Butler, Judith (2007), Genustrubbel: Feminism och identitetens subversion, s. 235.
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menar  Connell  märks  på heterosexuella  gruppers dominans  över homosexuella 
grupper.114 Att upprätthålla en heterosexuell norm är således ett sätt att hävda sin 
position och status inom det manliga kollektivet. Även i enlighet med Connells 
teori kan den heterosexuella normen i litteraturförmedlingen vara ett sätt att ge de 
rekommenderade böckerna en maskulin prägel, vilket skulle ge en högre status än 
om  litteraturförmedlingen  hade  en  homosexuell  prägel.  En  anmärkningsvärd 
iakttagelse är att sju av de sammanlagt nio rekommenderade böckerna var bildrik 
litteratur. Detta tyder på att sex snarare är något man betraktar än något man läser 
om inom diskurserna.

Våldsbeskrivningar
I  Café är  våld  och  kriminalitet  det  vanligast  återkommande  temat  bland  de 
rekommenderade  böckerna.  Facklitteraturen  handlar  ofta  om  organiserad 
brottslighet  och  droghandel.  Bland de  skönlitterära  böckerna är  innehållet  mer 
varierat, men även bland dessa finns det flera böcker som handlar om organiserad 
brottslighet. 

I King är böcker med detta tema inte lika vanligt förekommande, men både i 
King och  Café kan man märka  att  våldet  framhävs  i  beskrivningen av boken. 
Våldet verkar alltid  vara av godo och någonting som ska locka till  läsning av 
boken. Till  exempel  kan man läsa i  Cafés nummer för juli  månad att  ”[i]nget 
passar  sommarhettan  som  en  läskande  mordorgie  i  hängmattan.  Cafés 
crimekonessör  har  insupit  säsongens  finaste  maffiautbud.”115 Eller  i  numret  för 
mars månad: ”[v]älkommen till en värld av meningslösa mord, korrupta poliser, 
pedofiler  och  seriemördare.”116 Även  i  King märks  dessa  tendenser  i  följande 
bokrecension:

Från vampyrgrevinnan Erszebet Bathory till JFK-mordet, Charles Manson och Doktor död – 
501 most  notorious crimes  (Octopus books)  är  en odyssé  i  brott.  Här  kan du avnjuta de 
blodigaste  avrättningarna  och  de  mest  sinnessjuka  skurkarna  –  allt  samlat  i  en  trevlig 
blädderbok.117

Våldsreferenser används ibland i tidningarnas rekommendationer för att beskriva 
en boks innehåll, även när boken inte handlar om våld. I Café syns ett exempel på 
detta i en recension av en biografi över bandet The Clash: ”Framför allt är det 
poserna  som  lever  kvar:  30  år  senare  är  The  Clash  fortfarande  farliga  som 
knivmördare  och  stiliga  som  mannekänger.”118 Dessa  typer  av  beskrivningar 
förekommer även i  King, som i detta exempel:  ”Även om sex, våld och allmän 

1 1 4  Connell, R. W., (2003), Maskuliniteter, s. 102 f.
1 1 5  Bergmark, A. (2009), “Maffiaste böckerna”, i Magazine Café, juli 2009, s. 24.
1 1 6  Wilsson, S. (2009), ”Bok”, i Magazine Café, mars 2009, s. 50.
1 1 7  Falk, M. (2009), “Bok”, i King of Sweden, februari 2009, s. 118.
1 1 8  Wilsson, S. (2009), ”Bok”, i Magazine Café, mars 2009, s. 50.
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illvilja  vanligen  är  de  bästa  beståndsdelarna  i  god  konst,  så  kan  även 
miljömedvetenhet och goda intentioner rendera en och annan snygg skapelse.”119

Liknande  tendenser  märks  i  Café också  i  vissa  författarintervjuer,  våldet 
framhävs på ett sätt som egentligen inte är helt relevant för boken. Ett exempel på 
detta är en intervju med Don Winslow, författare till boken I hundarnas våld. I 
intervjun kan man läsa:

Hur var det egentligen att jobba som privatdetektiv, fick du en pistol mot tinningen ofta?
 -  Det  hände  bara  en  gång,  jobbet  var  inte  så  dramatiskt  som man kan  tro.  Jag blev 

knivhuggen  några  gånger,  hamnade  i  några  slagsmål.  Mest  sysslade  jag  med  att  utreda 
bedrägerier och mordbränder.120

Connell menar att våld är ett av det överordnade könets medel för att upprätthålla 
sin  maktposition.  Även  inom  det  manliga  kollektivet  fungerar  våld  som  ett 
instrument  mellan  olika  sociala  grupper,  med  vilket  de  dominanta  grupperna 
förtrycker de underordnade grupperna. Ett exempel på detta är hur heterosexuella 
grupper undertrycker homosexuella grupper i samhället. På så sätt kan en grupp 
göra anspråk på maskulina normer genom våld. Olika våldsuttryck är således nära 
förknippat med den hegemoniska maskuliniteten och ett sätt att manifestera makt. 
En grupp som visar en nära relation till våld visar att de är en av de dominanta 
grupperna inom det maskulina  kollektivet,  som besitter  makt,  medan en grupp 
som inte uppvisar våldstendenser är en av de underlägsna och opriviligerade.121 Att 
förhärliga våld i litteratur skulle i tidskrifterna därmed vara ett sätt för dem att visa 
att de utgör en av de dominerande maskuliniteterna i samhället. 

Samstämmighet med tidigare undersökningar
Litteraturförmedlingen i Café och King stämmer till stora delar överens med vad 
tidigare  forskning  och  undersökningar  visar.  Som  Kulturrådets  rapporter 
åskådliggör finns stora skillnader mellan könen vid läsning av skönlitteratur. Fler 
kvinnor än män läser skönlitteratur och könsskillnaderna har ökat under de senaste 
åren.122 Bland  de  rekommenderade  böckerna  i  tidskrifterna  är  likaledes 
skönlitteraturen i  minoritet  jämfört  med facklitteraturen,  i  synnerhet i  King där 
endast en av 56 böcker är skönlitterär. 

I  Kulturrådets  rapport  Litteratur  och  bibliotek från  1997  står  det  att  män 
framförallt  läser  facklitteratur  om  natur  och  teknik.123 Detta  slags  litteratur 
utmärker sig inte alls bland de böcker som tidskrifterna rekommenderar. Man kan 
tänka  sig  att  valet  av  facklitteratur  till  viss  del  speglas  tidningarnas  övriga 

1 1 9  Falk, M. (2009), “Bok”, i King of Sweden, februari 2009, s. 118.
1 2 0  Wilsson, S. (2009), ”Böcker”, i Magazine Café, juli 2009, s. 26.
1 2 1  Connell, R. W., (2003), Maskuliniteter, s. 107 f.
1 2 2  Statens kulturråd (2008), Nya kulturvanor: Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976–2006, s. 79; 
Statens kulturråd (1997), Kulturbarometern i detalj: Litteratur och bibliotek, s. 31.
1 2 3  Statens kulturråd (1997), Kulturbarometern i detalj: Litteratur och bibliotek, s. 31.
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framtoning, som i King där man för en tydlig modeprofil. Det skulle även kunna 
bero på att intresset för facklitteratur har förändrats över tid.

Rapporten  Litteratur  och bibliotek  visade också att  män läser  fler  manliga 
författare än kvinnliga.124 I litteraturförmedlingen finns också en stor övervikt på 
manliga  författare  i  båda  magasinen.  Detta  gäller  för  båda  magasinen  och  i 
samtliga genrer av böcker. 

I  Martina  Olssons  uppsats  Män  som  inte  läser  skönlitteratur  kunde 
uppfattningen att  läsning  av  skönlitteratur  skulle  var  en  typisk  kvinnlig  syssla 
märkas.125 I de undersökta diskurserna utmärkte  sig liknande attityder där vissa 
typer av böcker verkar anses som manligare än andra. Det fanns också i både Café 
och  King ett  förutfattat  antagande om att  män inte läser böcker i  någon större 
utsräckning.

Att tidskrifternas litteraturförmedling påverkas av sina profileringar innebär 
att  de  inte  kan  sägas  vara  helt  igenom  representativa  för  hela  den  manliga 
domänen. De riktar sig också mot särskilda målgrupper och är förmodlingen mer 
representativa  för  dessa  än  för  andra  grupper.  Dock  visar  samstämmigheten 
mellan det empiriska materialet och tidigare undersökningar att de i hög grad är 
delar av större sociala strukturer. Som Fairclough understryker finns ett samband 
mellan medier och samhälleliga processer.126 Medierna både speglar och bidrar till 
att konstituera normer i samhället.

1 2 4  Statens kulturråd (1997), Kulturbarometern i detalj: Litteratur och bibliotek, s. 31.
1 2 5  Olsson, M. (2009), Män som inte läser skönlitteratur: En kvalitativ intervjuundersökning, s. 53.
1 2 6  Fairclough, N. (1995), Media discourse, s. 61.
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Slutdiskussion

I undersökningen har flera mönster för litteraturförmedlingen i tidskrifterna King 
of Sweden och Magazine Café kunnat skönjas. Bland annat såg man i materialet 
att facklitteratur var vanligare förekommande än skönlitteratur, samt att manliga 
författare  oftare  rekommenderas  än  kvinnliga  författare.  Utöver  dessa  mönster 
märktes  även  vissa  övergripande  attityder  och  fenomen  inom  diskursen  som 
genomsyrade det undersökta materialet.

I båda tidskrifterna kunde man se att det finns ett förutfattat antagande om att 
män inte läser  böcker i någon stor utsträckning. I Café kunde man se detta i citat 
som ”[u]ndrar du vilken bok, efter Den store Gatsby, som kommer vara kutym att 
säga att man har läst fast man inte har det?”127 I King kunde man tydligast se detta 
antagande i vilken typ av böcker som förmedlades, det vill  säga till  största del 
bildrika  böcker  med  lite  text.  King har  en  tydlig  modeprofil  och  mycket  av 
tidskriftens innehåll syftar till att förmedla vad dess läsare bör konsumera och hur 
de bör klä sig. Tidskriften förmedlar alltså ideal för vilka yttre attribut en man bör 
konsumera och använda sig av. I litteraturförmedlingen verkar boken förmedlas på 
ett liknande sätt. Genom att till övervägande del rekommendera så kallade coffee 
table-böcker, det  vill  säga böcker som man inte läser från pärm till  pärm utan 
snarare bläddrar i eller har liggandes framme som en inredningsdetalj, blir boken i 
första  hand inte  något  man konsumerar för att  läsa utan snarare ett  slags yttre 
attribut. I King angavs också priset i bokrecensionens slut, på ett liknande sätt som 
priser angavs på plagg i modereportage. Detta kan tyda på att King skulle vara mer 
konsumentinriktade än  Café,  men även på att  böckerna ses som ett  slags yttre 
attribut och kan liknas vid en accessoar. Läsningen verkar således inte ha något 
egenvärde i  King; män förväntas konsumera böcker, men de förväntas inte göra 
det för läsupplevelsen, på så sätt stimuleras inte intresset för bokläsning genom 
Kings bokrekommendationer.

Denna slutsats stärks av att andra livsstilsmagasin för män, Moore Magazine 
och Slitz Magazine, inte innehåller några bokrecensioner alls. Däremot recenserar 
de andra kulturformer som film, musik och datorspel. Även i dessa magasin finns 
alltså  den  förutfattade  meningen  att  böcker  inte  skulle  intressera  män  särskilt 
mycket och att bokläsning inte är något som män lägger mycket tid på.

1 2 7  Ahlström, K. (2009), ”Läroplanen”, i Magazine Café, januari 2009, s. 28.
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Fairclough menar att medierna speglar olika samhälleliga företeelser.128  På ett 
liknande sätt speglas diskursers uppfattningar och förståelse av omvärlden i dess 
språkyttringar och de bidrar också till att konstituera dem. Man kan därför tänka 
sig att antaganden om att män inte intresserar sig särskilt mycket för bokläsning 
även  existerar  utanför  de  undersökta  diskurserna,  inom  andra  diskurser  i 
samhället. Det är dock svårt att säga hur utbredda de är. Det går inte heller att säga 
något säkert om ifall de har blivit mer eller mindre befästa över tid. Dock kan man 
sluta sig till att denna sorts antaganden bör få konsekvenser för hur mäns intresse 
för bokläsning ser ut;  då man inte förväntas läsa böcker blir  det  också mindre 
troligt  att  man  gör  det.  I  detta  avseende  har  tidskrifterna  således  en  negativ 
inverkan på mäns bokläsning.

En förklaring till att män läser allt färre böcker skulle kunna finnas i att män 
lägger mer tid på andra kulturformer, som de som recenseras i  Moore och  Slitz, 
och därför får mindre tid över till läsning. Man kan också tänka sig att män läser 
mer i andra medier än böcker, som tidningar, och att de därför lägger mindre tid 
på bokläsning. Denna tanke kan få stöd av tidigare undersökningar som har visat 
att  män  läser  fler  tidskrifter  på  fritiden  än  kvinnor  och  att  de  också  utnyttjar 
biblioteket  i  detta  ändamål  oftare  än  vad  kvinnor  gör.129 Om  detta  är  en  av 
orsakerna till mäns minskade bokläsning går emellertid bara att spekulera om utan 
vidare undersökningar på området.

Ännu  ett  fenomen  som  genomsyrade  materialet  var  att  böcker  inom 
diskurserna verkar uppfattas som mer eller mindre lämpliga och accepterade för 
en man att läsa. De faktorer som spelade in för om en bok skulle vara godtagen 
var framförallt två: författarens kön och att litteraturen uppbar maskulina ideal. 

Vad gäller författarens kön syntes en tydlig homosocialitet i det undersökta 
materialet, de flesta böcker som rekommenderades var skrivna av män i både Café 
och King. Detta gällde samtliga bokgenrer. Att homosocialiteten förekom i båda 
magasinen tyder på att det inte är en företeelse kopplad till en enskild diskurs utan 
utgör en större struktur än så. Man skulle kunna tänka sig att det är ett fenomen 
som  är  typiskt  för  den  tidskriftsgenre  Café och  King ingår  i,  emellertid 
presenterades  samma  slutsats  i  rapporten  Litteratur  och  bibliotek.130 Rapporten 
undersökte litteraturvanor i  ett  större åldersintervall,  9-79 år,  än det som utgör 
tidskrifternas primära målgrupper, 20-35 år. Därmed kan man sluta sig till att detta 
fenomen är gällande även utanför de undersökta diskurserna. Eftersom rapporten 
Litteratur och bibliotek publicerades år 1997 kan man även dra slutsatsen att det 
är en struktur som varit gällande över tid. 

1 2 8  Fairclough, N. (1995), Media discourse, s. 61.
1 2 9  Statens kulturråd (2008), Nya kulturvanor: Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976–2006, s. 47; 
Hagelin,  M.  & Rosen,  Y.  (2000),  "Fast  även  karlar  är  människor":  En  användarstudie  vid  Göteborgs  
stadsbibliotek.
1 3 0  Statens kulturråd (1997), Kulturbarometern i detalj: Litteratur och bibliotek, s. 31.
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Lipman-Blumen menar  att  homosocialitet  stimuleras  och uppmuntras redan 
från barndomen genom alla sociala institutioner som en individ har kontakt med.131 
Homosocialiteten har enligt henne sin bakgrund i en ojämlik fördelning av makt 
och är även ett sätt att upprätthålla den.132 En tolkning utifrån Lipman-Blumens 
antaganden  skulle  därmed  kunna  vara  att  större  utrymme  för  kvinnliga 
författarskap i bokrekommendationerna skulle utgöra ett hot mot männens makt 
över  deras  domän.  Att  upprätthålla  homosocialiteten  blir  ett  sätt  att  kunna 
bibehålla maskulina normer inom diskurserna.

Den  andra  faktor  som  spelade  in  för  böckernas  legitimitet  var  deras 
förmedling av maskulina ideal. Ett sådant var heterosexualitet, en norm som var 
något tydligare i Café än i King. Denna norm syntes i hur tidskrifterna skrev om 
böckerna och i  Café även i vilka böcker som rekommenderades. De böcker som 
handlade om sex hade alla fokus på kvinnor, vilket innebär att de män som läser 
tidskriften förväntas åtrå kvinnor och inte män. Enligt Connell är heterosexuella 
gruppers  dominans  över  homosexuella  grupper  det  tydligaste  exemplet  på  hur 
makt  och  förtryck  kan  uttryckas  inom  det  manliga  kollektivet.133 
Heterosexualiteten är således förknippad med att tillhöra en av de privilegierade 
grupperna  av  män,  som  besitter  de  förhärskande  idealen  och  uttrycken  för 
maskulinitet. Heterosexualiteten kan således vara ett sätt att visa på sin status och 
maktställning inom det manliga kollektivet. Att visa sin status inom det maskulina 
kollektivet har givetvis en viktig funktion för tidningarna då de vill fungera som 
förebilder för sina läsare i deras roll som förmedlare av manlig livsstil.

Vidare kunde man se att uttryck för våld upphöjdes i tidningarna. Detta kan 
ses som ett annat maskulint ideal som satte sin prägel på bokrekommendationerna. 
Även här var de tendenserna tydligare i  Café än i  King. Detta märktes både på i 
vilka  sorters  böcker  som  rekommenderades  och  i  hur  tidskrifterna  beskrev 
böckerna.  Våld  är  enligt  Connell,  på  samma sätt  som heterosexualiteten,  nära 
förknippat med att positionera sig som en av de dominerande grupperna inom det 
manliga kollektivet, eftersom våldet har använts som ett medel för att upprätthålla 
gruppens  maktposition.134 Olika  uttryck  för  våld  blir  således  också  uttryck  för 
individens tillhörighet med en dominerande maskulinitet. 

I Kings bokrekommendationer var förmedling av maskulina ideal och uttryck 
genom  yttre  attribut  vanligare  än  i  Café.  King hade  överlag  en  tydligare 
modeprofil  än  Café och  modeböcker  var  också  den  vanligast  förekommande 
genren i bokrekommendationerna.

De maskulina ideal som förmedlades genom bokrekommendationerna är vad 
Connell benämner som hegemoniska maskuliniteter. De är problematiska eftersom 
1 3 1  Lipman-Blumen, J.  (1976),  ”Toward a Homosocial Theory of Sex Roles:  An Explanation of the Sex 
Segregation of Social Institutions”, s. 16.
1 3 2  Lipman-Blumen, J.  (1976),  ”Toward a Homosocial Theory of Sex Roles:  An Explanation of the Sex 
Segregation of Social Institutions”, passim.
1 3 3  Connell, R. W., (2003), Maskuliniteter, s. 102 f.
1 3 4  Connell, R. W., (2003), Maskuliniteter, s. 107 f.
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de blir så upphöjda att  de sällan ifrågasätts inom diskursen.135 De hegemoniska 
maskuliniteterna  liknar  den  process  som  Laclau  beskriver  vara  gällande  för 
diskurser; de strävar efter att bli accepterade och vissa blir det i så hög grad att de 
framstår  som  naturliga  och  inte  problematiseras.136 Genom  denna  process 
reproducerar  tidskrifterna  den  gällande  diskursordningen,  utan  någon  avsevärd 
omstrukturering  av  den.  I  den  sociala  praktiken  blir  de  normer  som redan  är 
gällande där än mer befästa och tidskrifterna bidrar på så vis till att upprätthålla 
normer som är gällande i en bredare social struktur.

Både författarens kön och bokens uppbärande av maskulina ideal verkar alltså 
spela roll för vilka böcker som är accepterade för män att läsa. Dessa kriterier, 
tillsammans med uppfattningen om att män inte läser i någon större utsträckning, 
visar implicit på något som Café vid ett tillfället uttryckte explicit; bokläsning är 
något som kan göras macho.137 Bokläsning verkar alltså inte anses som en manlig 
syssla från början. Denna slutsats bör dock inte övertolkas, det finns inte något 
som  säger  att  det  är  en  vedertagen  sanning  i  diskursen,  men  den  är  likväl 
förekommande där.

I de båda tidskrifternas bokförmedling var facklitteraturen dominerande över 
skönlitteraturen. Detta förhållande gällde dock inte om man enbart såg till  Cafés 
recensionssidor, där skönlitteraturen var den vanligast förekommande. Dock var 
facklitteraturen vanligast om man såg till samtliga bokrekommendationer i  Café 
under år 2009. I  Kings fall  är  det  anmärkningsvärt  att  endast  en bok som kan 
klassas som skönlitterär förekom, och inte en enda roman. Både i den tidigare 
forskningen och i SCBs statistiska undersökningar kunde man se samma fenomen. 
De  statistiska  undersökningarna  visade  dock  på  ett  svagt  ökat  intresse  för 
skönlitteraturen bland männen, men trots det ökade könsskillnaderna. 

Tidskrifterna  gjorde  inte  själva  några  yttranden  som  skulle  kunna  avslöja 
varför  facklitteraturen  var  mer  populär  än  skönlitteraturen.  I  den  tidigare 
forskningen  kunde  man  se  att  intresset  för  facklitteratur  verkade  bero  på  att 
männen tyckte lära sig mer av facklitteraturen än av skönlitteraturen samt att de 
såg  ett  större  nyttovärde  i  facklitteratur.138 Det  är  möjligt  att  dessa  skäl  är 
anledningen till att facklitteraturen är så vanligt förekommande även i  Café och 
King. I Martina Olssons uppsats Män som inte läser skönlitteratur framkom också 
att  läsning  av  skönlitteratur  inte  ansågs  vara  lika  manligt  som  läsning  av 
facklitteratur.139 Att denna uppfattning skulle vara gällande även i det undersökta 
materialet  finner  man inte  något  explicit  stöd för.  Däremot vore det  en rimlig 
förklaring eftersom tidskrifterna i flera andra avseenden upprätthåller maskulina 

1 3 5  Connell, R. W. (2003), Maskuliniteter, s. 100 ff.
1 3 6  Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 32 ff.
1 3 7  Långström, R. (2009), ”Världens manligaste bokcirkel – Möt gänget som gör böcker till något macho”, i 
Magazine Café, november 2009, s. 48.
1 3 8  Furhammar,  S.,  (1997),  Varför  läser  du?, s.  102  ff;  Olsson,  M.  (2009),  Män  som  inte  läser  
skönlitteratur: En kvalitativ intervjuundersökning, s. 53.
1 3 9  Olsson, M. (2009), Män som inte läser skönlitteratur: En kvalitativ intervjuundersökning, s. 53.
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ideal. Det skulle i så fall kunna vara ett av de kriterier som bidrar till att en bok är 
mer accepterad för en man att läsa. 

Alla  dessa  strukturer,  normer  och  attityder  som  påvisats  i  de  undersökta 
diskurserna har visat att uppfattningar av vad som är maskulint har haft en tydlig 
inverkan  på  litteraturförmedlingen.  Denna  slutsats  överensstämmer  med  vad 
Tepper visar i artikeln; ”Fiction reading in America”; stereotyper kopplade till kön 
påverkar individers litteraturvanor.140 Butler menar att kön inte bör betraktas som 
något en individ har eller är utan något individen gör. Detta är vad hon kallar för 
performativitet.141 Uttryck för kön reproduceras i de diskurser individen är en del 
av, genom att leva upp till de normer som är kopplade till manligt och kvinnligt. 
Det  är  med  andra  ord  genom  denna  reproduktion  som  individen  skapar  sin 
upplevda könstillhörighet. De undersökta diskurserna kan sägas vara uttryck för 
de normer kopplade till  kön som existerar i  samhället,  men de bidrar även till 
upprätthållandet av dem. De maskulina ideal som påverkar litteraturvanor  innebär 
en begränsning av mäns bokläsning och bör därför undersökas vidare för att vi ska 
få kunskap om varför allt färre män läser böcker.

Det  är  rimligt  att  anta  att  könsskillnaderna i  bokläsning hör  samman med 
könsskillnaderna  i  biblioteksnyttjandet.  Man  skulle  kunna  tänka  sig  att  män  i 
första hand förknippar folkbiblioteken med böcker och att bokläsning i sin tur, i 
synnerhet läsning av skönlitteratur, inte ses som en manlig syssla. En bild som kan 
förstärkas av att biblioteken är en kvinnodominerad arbetsplats.

Kulturrådet publicerade år 2009 rapporten Kulturen i siffror - Folkbibliotek. I 
rapporten  fastslår  de  att  folkbiblioteken  ska  främja  och  stimulera  läsning.142 
Bibliotekspolitiken  ska  därtill  verka  för  ett  ökat  intresse  för  läsning. 
Kulturupplevelser  ska  också  tillgängliggöras  för  alla.143 Folkbiblioteken  bör 
således  verka  för  att  stimulera  läsintresset  i  de  grupper  där  det  avtar. 
Folkbiblioteken  bör  även  arbeta  för  att  utjämna  könsskillnaderna  i 
biblioteksanvändningen, så att det läsfrämjande arbetet gynnar alla medborgare, 
oavsett kön. Det läsfrämjande arbetet bör dock, i den mån det är möjligt, ha en 
könsneutral grund eftersom riktad verksamhet mot ett av könen innebär risken att 
könsrollerna snarare vidmakthålls än leder till förändring. Detta kan i sin tur bidra 
till att låntagarna blir begränsade i sitt nyttjande av biblioteken. 

För  att  folkbiblioteken ska kunna arbeta  för  en  jämlik  verksamhet  behövs 
kunskap om varför könsskillnaderna är stora.  För detta behövs fler  studier om 
vilka normer som påverkar mäns bokläsning och varför den avtar. Då det tidigare 
forskningsläget  är  begränsat  i  sin  omfattning  har  denna  undersökning varit  av 
explorativ art. I uppsatsen har flera strukturer påvisats som verkar ha inverkan på 

1 4 0  Tepper, S. J. (2000), ”Fiction reading in America: Explaining the gender gap”, s. 272.
1 4 1  Benwell, B. (2003), ”Introduction: Masculinity and men's lifestyle magazines”, s. 8.
1 4 2 Statens kulturråd (2009), Folkbibliotek 2008, s. 5.
1 4 3 Statens kulturråd (2009), Folkbibliotek 2008, s. 7.
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mäns  bokläsning  och  kan  förhoppningsvis  leda  till  vidare  undersökningar  på 
området.

Förslag till vidare forskning
Det finns få studier som syftar till att belysa vilka sociala normer som styr mäns 
läsvanor. För läsfrämjande institutioner som bibliotek borde denna kunskap vara 
av stort värde. Flera av de strukturer som kunnat skönjas i denna uppsats skulle 
kunna undersökas närmre. 

Hur homosociala strukturer påverkar mäns läsning skulle kunna undersökas 
med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Då detta inte varit ämne för några 
omfattande studier skulle en kvantitativ studie kunna visa hur ett flertal män med 
olika sociokulturella bakgrunder väljer författare. En sådan studie skulle visa hur 
stor inverkan homosocialiteten har på läsvanorna och om den är särskilt stark i 
någon grupp. En kvalitativ studie kan dock  tränga djupare i ämnet och ta reda på 
varför författarens kön verkar spela roll för bokvalet. 

En studie  som undersöker i  vilka medier män föredrar  att  läsa  kan belysa 
huruvida  böckerna  väljs  bort  för  andra textmedier,  som tidningar  och bloggar. 
Denna studie skulle förslagsvis undersöka hur läsvanorna sett ut över tid, för att få 
perspektiv på om populäriteten hos olika medier ökar eller avtar.

Förutfattade meningar om att män inte läser böcker i någon större utsträckning 
skulle  kunna undersökas med en enkätundersökning som kompletteras med en 
kvalitativ intevjuundersökning. Med en sådan studie kan man visa hur stort stöd 
uppfattningen har, om den är befogad och hur den påverkar mäns läsvanor.

Kulturrådets  undersökning  som  presenterades  i  rapporten  Litteratur  och 
bibliotek år 1997 visade flera intressanta mönster i läsvanor och beskrev tänkvärda 
aspekter av bokläsning i flera olika grupper, däribland män och kvinnor. Då det nu 
är  några  år  sedan  denna  rapport  publicerades  vore  det  intressant  med  en 
uppföljande studie.  En sådan studie kan förslagsvis  följa  upp utvalda delar  av 
rapporten. Att avgränsa studien skulle möjliggöra en djupare analys av de utvalda 
delarna än de som finns att läsa i rapporten. Exempelvis kan man undersöka vilka 
genrer män helst väljer att läsa. I denna undersökning kan en jämförelse av läsning 
av fack- och skönlitteratur ingå. Man skulle då kunna dela in informanterna i de 
kategorier som finns representerade i rapporten, utifrån ålder och huruvida de är 
bosatta i glesbyggd eller tätort, för att jämföra resultaten med de som Kulturrådet 
presenterade.

Litteraturpreferenser hos män som inte nyttjar bibliotek vore också en givande 
studie.  Denna skulle  förslagsvis  kunna  vara  en  kvalitativ  intervjuunderökning. 
Genom denna studie skulle man kunna få kunskap om varför vissa män inte tar del 
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av bibliotekens verksamhet.  Man skulle bland annat  kunna se om bibliotekens 
utbud överensstämmer med informanternas litteraturpreferenser. 

Flera  av  dessa  studier  skulle  även  lämpa  sig  för  ett  bredare 
intersektionalitetsperspektiv,  där   man  undersöker  vilka  normer  som styr  även 
andra gruppers läsvanor.

56



Sammanfattning

I denna uppsats har en diskursanalystisk undersökning av litteraturförmedling i 
livsstilsmagasin för män genomförts. Undersökningen motiveras av att allt färre 
män läser böcker samtidigt som det tvärtom är fler kvinnor som intresserar sig för 
bokläsning.  Det  finns  få  tidigare  studier  som belyser  varför  mäns  intresse  för 
läsning avtar.  Det övergripande syftet med uppsatsen var av den anledningen att 
öka  kunskapen  om mäns  attityder  till  bokläsning  och  de  sociala  normer  som 
påverkar läsningen.

En viktig  teoretisk  utgångspunkt  för  uppsatsen  har  varit  att  strukturer  och 
normer i  sociala  domäner  kan  studeras  genom domänens  språkyttringar,  vilket 
innefattas av diskursbegreppet. Därtill har teorier om sociala normer kopplade till 
kön  använts  som  komplement  för  att  tolka  och  problematisera  några  av  de 
iakttagelser som gjordes i undersökningen.  

För  undersökningen  valdes  två  livsstilsmagasin  för  män  ut  som empiriskt 
material,  King of Sweden och  Magazine Café. Dessa valdes då de utgör typiska 
fall  av manliga domäner.  Båda magasinen undersöktes utifrån de nummer som 
plublicerats under år 2009, tolv nummer vardera. Materialet undersöktes med  det 
metodologiska  ramverk  som  skapats  inom  den  kritiska  diskursanalysen  av 
Norman Fairclough. Särskilt fokus lades på den sociala praktiken som utgörs av 
den sociala domän där magasinens texter producerats.

I  analysen  ställdes  följande  frågeställningar:  Vilka  normer  kopplade  till 
maskuliniteter  kan  skönjas  i  litteraturförmedlingen  och  hur  tycks  de  påverka 
attityder till  bokläsning? Hur förhåller sig de undersökta texterna till  de sociala 
praktiker de utgör en del av? Vilka genrer av böcker recenseras och vilket slags 
författare  uppmärksammas?  Finns  det  samstämmighet  mellan 
litteraturförmedlingen  i  magasinen  och  de  resultat  som  presenterats  i  tidigare 
forskning och statistiska undersökningar?

Undersökningen visade att normer kopplade till maskuliniteter hade inverkan 
på litteraturförmedlingen. Maskulina ideal verkade ha betydelse för hur legitim en 
bok är för en man att läsa. Bland dessa ideal märktes heterosexualitet, uttryck för 
våld och hegemoniska maskuliniteter genom olika manliga förebilder.

I  litteraturförmedlingen  var  facklitteraturen  vanligare  förekommande  än 
skönlitteraturen.  Bland facklitteraturen  var  kriminalitet  den vanligaste  genren  i 
Café och mode det vanligaste i King. 
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En  stark  homosocialitet  märktes  i  båda  magasinens  litteraturförmedling  då 
författarna till de rekommenderade böckerna övervägande var män.

De iakttagelser  som gjordes  i  magasinen  stämde till  stor  del  överens  med 
tidigare undersökningar av läsvanor. Samstämmigheten visar på att de strukturer 
som framkom är gällande även utanför de undersökta diskurserna. Eftersom det 
tidigare forskningsläget är mycket begränsat i sin omfattning behövs vidare studier 
om mäns läsvanor. Kunskap om mäns läsning är viktig för att folkbiblioteken ska 
kunna bedriva läsfrämjande verksamhet som gynnar alla medborgare, oavsett kön.
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