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Abstract 

This study aims to examine how front cover models are visually depicted in the Friskispressen’ 

magazine, after the fact that members have pointed a normative non-diversity stereotype 

permeates the magazine’s images. From a diversity and gender perspective, the representations 

linked to women and men are studied. Reflections on gender-stereotyped myths and body ideals 

are also included in this study’s examination. Five cover images of the magazine are analysed, 

using with a qualitative semiotic method. The results show that stereotypical depictions are both 

maintained and challenged through various poses, objects, colours and their gaze. Previous 

research and theories confirm as well as challenge the issue or the influence of the media’s 

impact on how we interpret diversity and ideals. Furthermore, analysed material demonstrates 

that Friskispressen’ fails to depart from the received norm criticism about poor representation 

of diversity. Friskis&Svettis’ core value to include everybody has an impact in their magazine. 

However, the findings show that the magazine’s representations are still, problematic.   
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1. Inledning 
 

1.1 Inledning och bakgrund 

Jarlbro (2006, s. 145) menar att medier har en möjlighet att fungera som en demokratisk och 

integrerande mötesplats i samhället. Medierna är en offentlig arena där olika budskap som kan 

representera kulturell mångfald kommuniceras (Jarlbro, 2006, s. 145). Forskning har påvisat att 

ett mångfaldsperspektiv är av central betydelse, för inkludering och jämbördigt deltagande i 

olika aktiviteter. Fokus läggs på processer och sammanhang som ger människors olikheter 

mening och berättigande (De los Reyes, 2001, s. 142). Reyes beskriver i sin bok Mångfald och 

differentiering (De los Reyes, 2001, s. 12) att mångfaldsbegreppet inkluderar genusperspektiv, 

ålder, etnicitet och synbar fysisk funktionsnedsättning. Medier är viktiga förmedlare av budskap 

som kommunicerar normativa föreställningar om mångfald, genusrepresentation och 

kroppsideal (Jarlbro, 2006, s. 19).  Människors självuppfattning och självkänsla påverkas bland 

annat av de bilder som förekommer i våra medier, och som nämnts bidrar mediebilden till att 

konstruera föreställningar om ett ideal (Jarlbro, 2006, s.30). Genom en presenterad 

diskursanalys i Mångfald och differentiering, framträder normativa föreställningar och 

idealbilder, som konstrueras i gränsdragningen mellan vi och de andra (De los Reyes, 2001, s. 

189). Det är därför angeläget att utifrån ett demokratiskt perspektiv studera hur massmedier 

bidrar till att konstruera kvinnligt respektive manligt (Hirdman, 2006, s. 4).  

 

Ett massmedium där kulturell mångfald uttryckligen står i fokus är friskvårdstidningen 

Friskispressen som är Sveriges största träningstidning och ges ut gratis till alla medlemmar sex 

gånger per år. Friskispressen är friskvårdsföreningen Friskis&Svettis medlemsorgan. Johan 

Holmsäter grundade föreningen Friskis&Svettis 1978 i Sverige (Friskis&Svettis, 2017). Hans 

idé startade när han utbildade sig till gymnastiklärare i Zürich, där upptäckte han en 

träningsform för kvinnor och män till hög musik. Väl tillbaka i Sverige skapades ”jympan” som 

blev en Friskis&Svettis succé; från första passet med en deltagande, till en snabbt växande 

förening, som idag omfattar 500 000 medlemmar. I grunden stod ”Friskis” för den jympadelen 

som var anpassad för människor med någon slags funktionsnedsättning och ”Svettis” stod för 

den tyngre jympadelen, ”&” kom till för att sammanlänka konceptet om att Friskis&Svettis blir 

en plattform där alla är välkomna (Friskis&Svettis, 2019). Inom denna förening finns tydliga 

riktlinjer för att alla ska välkomnas och uppmuntras till rörelseglädje genom att skapa 

träningspass som är lustfyllda och varierade. En upplevelse, både för kropp och knopp, 
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genomsyrar träningskonceptet för människans välmående (Friskispressen, nummer 3, 2017, s. 

22–23). Friskis&Svettis är en ideell förening, där träning ska utgöra en frizon - utan 

prestationskrav - som har en vision att skapa en arena där alla människor, i olika åldrar, livsstilar 

och intressen är välkomna.  

För att citera deras verksamhetsidé: ”Vår idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning 

av hög kvalité för alla” (Friskis&Svettis, 2017). 

Det första numret av Friskispressen kom ut 1979 och tidningen når idag ca 500 000 medlemmar 

och andra träningsintresserade (Friskis&Svettis, 2017). I Friskispressen nummer 4 (2017, s. 9) 

förklarar chefredaktören Mattias Wising Bonde att tidningen strävar efter att ge utrymme för 

olika grupper i samhället genom att gestalta mångfald inom tidningens bildmaterial. Detta 

uttalande gjordes efter en utvärdering av tidningen, där medlemmarna påpekat att det finns en 

normativ föreställning som genomsyrar tidningen, att människor som är avbildade är vita 

kvinnor och att ingen av dem uppbär en synlig fysisk funktionsnedsättning (ibid). Föreningar 

som Friskis&Svettis kan sägas skapa normer och ideal för sina medlemmar genom sin 

marknadsföring. Frågan är vilka föreställningar om mångfald, genus och kroppsideal som 

konstrueras och reproduceras i Friskispressens bildmaterial, och som kan bidra till att förmedla 

ett budskap till sina läsare. Synliggörs Friskis&Svettis verksamhetsidé på omslagen av 

Friskispressen? Dessa frågeställningar genomsyrar arbetsprocessen för denna uppsats.   

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån ett mångfaldsperspektiv undersöka Friskispressens 

visuella konstruktion. Analysen fokuserar på mångfaldsrepresentationen, som inkluderar hur 

etnicitet, kön, ålder samt fysisk synbar funktionsnedsättning utrycks i bildmaterialet. Detta görs 

genom att studera gestaltningen av kvinnor och män på tidskriftens förstasidor. Reflektioner 

över stereotypa framställningar, inkluderar mångfald, genus samt kroppsideal. 

Följande forskningsfrågor är konstruerade för att besvara syftet: 

F1. Vilka föreställningar kopplade till kvinnor och kvinnlighet konstrueras i bildmaterialet?  

F2. Vilka föreställningar kopplade till män och manlighet konstrueras i bildmaterialet? 

F3. På vilket sätt framkommer Friskispressens ambitioner att representera mångfald i 

bildmaterialet?  
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1.3 Uppsatsens disposition  

Inledningsvis presenteras en inledning om mediers roll som en demokratisk och integrerande 

mötesplats, följt av en kort bakgrund om föreningen Friskis&Svettis. Friskis&Svettis 

verksamhetsidé presenteras utifrån en kontext om vad Friskispressen avser spegla till sina 

medlemmar. Följt av en övergripande definition om mångfald. Aktuellt forskningsproblem 

presenteras genom uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Det följande avsnittet presenter tidigare forskning som inledningsvis introducerar en översikt 

av forskningsläget. Översikten inkluderar forskning inom mångfald, genus, stereotyper om 

kvinnor och män, samt etnicitet i media. Därefter introduceras teoretiska utgångspunkter samt 

definitioner av uppsatsens förekommande begrepp. Semiotisk teori samt genusteori presenteras. 

Begreppen mångfald och kroppsideal konkretiseras samt diskuteras inom ramen för uppsatsens 

analys. Nästa rubrik presenterar material och metod, samt introducerar urvalet och 

avgränsningarna av Friskispressen bildmaterial. Metoden, semiotisk analys, definieras och där 

lyfts centrala begrepp som, denotation, konnotation, myter, poser, objekt, färger och blick.   

Innan analysen beskrivs tillämpningen av metoden samt dess reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Begreppen konkretiseras och lyfter diskussion om uppsatsens trovärdighet 

samt empirins tillförlitlighet. Studiens material presenteras i nummerordning, start från nummer 

4 och avslutas med nummer 2. Analysen, av bildmaterialet, påbörjas med den denotativa nivån 

följt av den konnotativa nivån. Resultatet presenteras slutligen efter varje analys, diskussion 

lyfts fortlöpande med förankring i tidigare forskning. Avslutningsvis besvaras syftet samt de 

uppställda frågeställningarna därefter en övergripande sammanfattning av analysresultaten. 

Slutligen anges förslag på vidare forskning.    
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2. Tidigare forskning 

 

2.1 Introduktion 

Inledningsvis presenteras forskning om hur könstereotyper konstrueras i media genom att 

tillämpa semiotisk metod för att kvalitativt analysera bildmaterial. De första två presenterade 

vetenskapliga artiklarna av Bell och Milic (2002) och Faizan (2019) undersöker tidskrifter för 

att jämföra samt diskutera genusrepresentationen samt hur bilder producerar ett medieinnehåll 

som kommunicerar budskap. Detta följs av en avhandling av Hirdman (2006) som också 

tillämpar ett kvalitativt angreppsätt för att undersöka kvinnlig respektive manlig representation 

i både text och bild. Hennes avhandling fokuserar på att jämföra hur två tidskrifters 

genusrepresentation förändrats övertid. Myter framträder som begrepp inom semiotisk teori, 

där skönhet- och kroppsideal undersöks i Caldiera och De Ridders (2017) forskning. Tidigare 

forskning som tillämpar kvalitativa metod samt genusteoretiskt ramverk är av relevans för min 

studie för att ringa in forskningsproblemet. Avslutningsvis presenteras en kvantitativ studie som 

fokuserat på statistik om mångfaldsrepresentation i tidskrifters annonserings material. Etnicitet 

som begrepp definieras samt problematiseras och granskas utifrån hypoteser om reklam 

använder myter i sitt bildmaterial för att kommunicera budskap till en vald målgrupp.  

 

2.2 Forskningsöversikt  

Medier konstruerar samt kommunicerar stereotypa bilder om kvinnlighet respektive manlighet 

som tolkas utifrån mottagarens normer. Bell och Milic (2002), forskare i Australien, undersöker 

827 reklambilder för att söka svar om hur könstereotyper konstrueras i livsstilsmagasin genom 

en semiotisk analys. Studien undersöker tidskrifternas omslag, som inkluderar 12månaders 

bildmaterial, med start från 1997–1998. Genom ett systematiskt representativt urval samlas data 

in för att undersöka framställningen av kvinnor respektive män i Australien. De tillämpar 

semiotiska analysbegrepp som denotation och konnotation, för att undersöka bakomliggande 

myter om stereotypa framställningar i bildmaterial. Blickar, poser, gester samt färg anses 

påverka mottagarens uppfattning om vad bilden kommunicerar (Bell och Milic, 2002, s. 211–

212). Semiotikens resurser inkluderar vinkel, ögonkontakt och komposition för att undersöka 

stereotypa antaganden om kvinnligt respektive manligt. Genomförandet av studien är förankrat 

till Goffmans teoretiska antaganden om genusrepresentation i media (Bell och Milic, 2002, s. 

213). Studiens resultat visar att genuskonstruktionen skiljer sig åt väsentligt mellan könen. 
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Majoriteten av kvinnorna framställs i miljöer som normativt speglar kvinnlighet med 

kontaktsökande blick och stort leende medan männens blick är allvarlig, inte kontaktsökande 

samt uppvisar ett minimalistiskt leende. Framställningen uppvisar stereotypa normer om vad 

som anses vara kvinnligt respektive manligt (Bell och Milic, 2002, s. 218). Resultatet som 

undersökningen påträffa är intressant att jämföra med min aktuella studie som presenterar 

resultat om hur det ser ut 17 år senare.   

Faizan (2019) använder sig av Saussures semiotiska teori, för att analysera språk samt bildens 

kommunikation inom tidskrifters annonsering. Olika strategier används inom annonsering för 

att påverka mottagaren genom bildens visuella utryck. Symboler och budskap är fokus för 

semiotikens resurser som förmedlar ett språk sänt till mottagaren (Faizan, 2019, s.135). 

Semiotiken inkluderar kulturella trender, språk, normativa beteenden samt sociala etiketter. 

Faizan visar hur marknadsföringsstrategier använder sig av semiotiska medel för att synliggöra 

hur mottagaren påverkas av olika koncept av försäljning och det budskap som företag eller 

organisationer vill förmedla. Parfym- och cigarettannonser i Indien jämförs samt undersöks 

med semiotiska resurser genom denotation och konnotation, för att söka svar om vilket budskap 

som kommuniceras i de olika annonseringarna utifrån ett genusperspektiv. I undersökningen av 

bildmaterialet undersöker forskaren efter tecken, utifrån sociala- eller psykologiska aspekter 

(Faizan, 2019, s.136).  

Bedömningen av annonserna påverkas såklart av kultur, norm samt utifrån psykologiska teorier, 

dock påpekar Faizan (2019) att inom hans studie presenteras den semiotiska kontexten för att 

förklara teorin. Analysen presenterar vikten av att förstå innebörden av färg, form, text och 

symboler i annonserna. I bildmaterialet som undersökts resulterar framställningen av kroppar 

och ansiktsuttryckets möjlighet att påverka mottagaren. När fotomodeller används i 

bildmaterial påverkas mottagarens uppfattning av bilden beroende på om modellen har 

ögonkontakt eller ler (Faizan, 2019, s. 140).    

I Hirdmans (2006) avhandling, Tilltalande bilder, står den mediala definitionen av femininitet 

och maskulinitet i förgrunden. Hirdman undersöker hur kvinnor och män och relationen dem 

emellan framställs i Veckorevyn och FIB Aktuell. Genom jämförandet av dessa två 

veckotidningar vill hon fördjupa problematiken kring hur föreställningen om genus produceras 

och förmedlas beroende på publikinriktningen (Hirdman, 2006, s.  8). En sammanfallande 
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jämförelse är hur idéer om genus formuleras i relation till sexualitet och samlevnad, vilket är 

ett återkommande tema i båda veckotidningarna (Hirdman, 2006, s. 9). 

Undersökningsperioden tar sin början under året 1965 med nedslag i 1970, 1975 och 

avslutningsvis 1995, där analysmaterialet omfattar 377 tidningar, där det dominerande och 

återkommande bildmönstret står i fokus (Hirdman, 2006, s. 4) Syftet är att undersöka hur 

föreställningar om genus produceras och uttrycks i text och bild över tid. Texternas betydelser 

skapas i samspel med bilderna, vilket innebär att bildanalysen sker i integrering med 

textanalysen. 

Frågeställningarna som studeras är; vilken bild av Hon och Han samt par relationen 

kommuniceras till publiken samt hur används idéer om genus med föreställningar om sexualitet 

och samlevnad (Hirdman, 2006, s. 13).  Vid analys av mediers tilltal och publiksyn används tre 

teoribildningar: mediateori, visuell retorik och tilltalsanalys. Övergripande tillämpas 

kvalitativmetod som nyttjar dels lingvistiskt- samt semiotiskt angreppssätt (Hirdman, 2006, s. 

24).  Avhandlingens resultat fokuserar på hur femininitet och maskulinitet uttrycks i bild och 

text och på vilket sätt de kommunicerar tidningarnas föreställningar om genus inom 

undersökningsperioden (Hirdman, 2006, s. 27–28). En av de stora skillnaderna som 

framkommer under åren återfinns i den utvidgade impulsen av hur blicken konstrueras i 

betydelse och adresserar ett budskap till läsarna (Hirdman, 2006, s. 299).   

Tidigare forskning har även visat att medierna har förmågan att konstruera och reproducera 

kraftfulla myter om kvinnlighet (Caldeira och De Ridder, 2017, s. 323). Många kvinnor 

upplever att de inte bara ska leva upp till ett smalt kroppsideal utan även ha skönhetsattribut 

som attraktiva ansiktsdrag och välformat hår. Denna press relaterad till utseende kan leda till 

känslor av misslyckande och ett ständigt behov av att förändra kroppen (Caldeira och De 

Ridder, 2017, s. 323). Bilder som publiceras av icke-konventionella kvinnor med kroppar som 

representerar mångfald kan skapa större acceptans till den egna kroppen samt en tillåtelse att 

tycka om kroppen trots att de inte lever upp till stereotypiska föreställningarna om den smala 

kvinnokroppen (Caldeira och De Ridder, 2017, s. 325). Caldeira och De Ridders studie 

tillämpar en kvalitativ kritisk diskursmetod, för att analysera ett Instagramkonto av 

kroppspositivisten och feministen @effyourbeautystandards. Fokus är att försöka förstå 

självrepresentation och utryck för feminism på Instagram, genom en fallstudie undersöks kontot 

från första publicerad bild i januari 2017-februari 2017. Det teoretiska ramverket som används 
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i denna studie inkluderar feministiska mediestudier, där Instagram diskuteras som en ny 

plattform där kommunikativa redskap tillämpas för att sprida självrepresentation och feminism 

globalt genom #effyourbeautystandards (Caldeira och De Ridder, 2017, s. 322).   

Skönhet- samt kroppsideal som publiceras i medierna har genom historien förändrats; dock 

härleder kommunikationen en uppfattning till mottagarna (Caldeira och De Ridder, 2017, s. 

323). Kommunikationen från publicerade bilder, oavsett traditionella medier eller digitala, 

påverkar och förmedlar en spegelbild om ett aktuellt ideal. Kroppspositivister förmedlar i 

medierna att alla slags kroppar är vackra, oavsett färg eller form. I och med att Instagram har 

en stor potential att spridas globalt öppnas möjligheter för enskilda personer att kommunicera 

ett budskap till hela världen, vilket innebär att mottagaren får ta del av olika alternativa 

kroppsideal genom en mångfaldsrepresentation. Studiens resultat påvisar kroppsaktivisten 

@effyourbeautystandards möjliga strategier för att angripa det normerande kroppsidealet. 

Genom text och bild kan aktivisten göra narr av skönhetsindustrins förmedlade ideal. 

Publicerade bilder kan även med humoristiska inslag belysa hur medier påverkar och förmedlar 

skönhets- eller kroppsideal. Aktiviteter, på Instagram, beskrivs och definieras som feministisk 

politik (Caldeira och De Ridder, 2017, s. 333). 

Under två år har Thomas och Treiber (2000) har studerat material från fyra olika tidskrifter 

hämtade under två år. Kvantitativ innehållsanalys tillämpas som metod och ett kodnings schema 

utformas med variablerna Man, Kvinna, Svart och Vit. Studien omfattar 1,709 reklambilder, 

inom tidsramen 1988–1990, vilket innefattar februari, juli, september och december. Analysen 

utgår ifrån tre olika kategorier, Rik, Trendig och Vardaglig. Forskarna tillför fem 

underkategorier, Kändis, Kändisidentifiering, Sex-romantik, Utseende, Äktenskap-familj och 

Härliga tider. Variablerna och kategorierna blir relevanta för att besvara deras utgångshypotes. 

Deras hypotes är att låg eller hög status formas olika beroende av etnicitet eller kön. Syftet med 

studien är att undersöka hur reklamen använder sig av manliga, kvinnliga, svarta eller vita 

modeller för att rikta sina produkter till människor med låg eller hög status (Thomas och 

Treiber, 2000, s. 357). 

Utifrån reklambilderna sammankopplar de ord med bild, och därigenom kartlägger de huruvida 

det finns ett mönster mellan val av produkt och modell, utifrån ett etniskt- och genusperspektiv. 

Genom sin metod väljs variabler och deras operationaliseringar får stöd av andra forskares 

kvantitativa innehållsanalyser. Problematiken av etniska kategorier dokumenteras och 
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definieras utifrån reliabilitets kriterier. Resultaten påvisar ett mönster där kvinnor och män 

framställs olika i annonserna beroende på val av produkt. Slutsatsen är att deras analyserade 

reklambilder tragiskt nog använder sig av stereotypa bilder av genus och etnicitet (Thomas och 

Treiber, 2000, s. 370).   

2.3 Summering tidigare forskning 

Tidigare forskning fokuserar i hög grad på hur bildmaterial kommunicerar budskap till 

publiken. Frågan är om produkt och målgrupp har påverkat redaktionens val av hur de 

framställer kvinnligt respektive manligt? Företag och organisationer kan rikta sitt bildmaterial 

för att skapa en relation till publiken, vilket antingen inkluderar den tänkta målgruppen och 

därmed exkluderar andra grupper. Fokus för min studie, har utgått ifrån hur tidigare forskning 

undersöker representation av mångfald. Min inriktning utvecklar forskningsläget, genom att 

undersöka hur användning av bildmaterial speglar eller motsäger sig organisationens vision. 

Övergripande har tidigare forskning inget helhetsperspektiv för att analysera mångfald utan 

fokuserar antingen på genusrepresentation, kvinnliga respektive manliga stereotyper eller 

kroppsideal.  

Skillnaden mellan analyser av sociala medier och tidskrifter är viktiga då tidskrifter ges ut av 

en redaktion, medan publicerat material på sociala medier utges av enskilda individer. 

Redaktionellt bildmaterial är framtaget av en organisation eller verksamhet som, med fokus på 

målgruppen, fokuserar på att skapa ett medieinnehåll som speglar deras vision och värdegrund. 

Forskning gör tolkningar om hur bildmaterial konstruerar och reproducerar normer om manligt 

respektive kvinnligt samt belyser hypoteser om att olika etniciteter påverkar materialets 

innehåll för att leverera mångfald. Oavsett om tidigare forskning tillämpat en kvalitativ eller 

kvantitativ analysmetod reflekteras problematiken om hur bildmaterial kan påverka läsarna på 

så sätt att de reproducerar normativa föreställningar. Semiotiken förklarar teoretiska antaganden 

om hur bildmaterial kan sända ut ett eller flera olika budskap beroende på målgruppen. 

Bildmaterial framkommer i tidigare forskning som ett relevant forskningsobjekt för att 

analysera och tolka kommunikation. Viktiga aspekter att förhålla sig till är bildmaterialets 

utryck samt utsända budskap. Genom att använda sig av antaganden om stereotypa 

framställningar om kvinnligt respektive manligt samt utgå ifrån mångfaldrepresentation belyses 

tankar och idéer om en norm. Tidskrifters publicerade bildmaterial kommunicerar en idealbild 

för att fånga en specifik målgrupp samt spegla organisationers vision.   
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Introduktion 

I det här avsnittet presenteras semiotisk teori, inkluderande en övergripande presentation av 

teorins betydelse för att analysera det utvalda bildmaterialet. Följt av genusteorins utveckling, 

med fokus att presentera reflektioner om vilka föreställningar om kvinnlighet och manlighet 

som kan komma att konstrueras i bildmaterialet.  

3.2 Semiotisk teori 

Följande stycke presenterar övergripande om semiotiken som teori. Teorins analysverktyg – 

semiotiska resurser – definieras i metoddelen. Fiske och Jenkins (2011) definierar semiotiken 

som en teckenlära och förklarar begreppet som ett samspel mellan tecken och hur budskap 

tolkas utifrån dem. Semiotiken fördjupar sig i hur tecken lyfter fram bakomliggande budskap 

inom bild och textmaterial. Kommunikationsprocesser innefattar signalerar om hur olika 

budskap når fram till mottagaren. Tecken och symboler är relevanta begrepp inom semiotiken 

för att tolka kommunikativa relationer mellan meddelande och mottagare (Faizan, 2019, s. 136–

137). Tecken, företeelser eller personer i relation till varandra samspelar inom en kontext för 

att skapa mening (Fiske och Jenkins, 2011, s. 38). Semiotiken har ett förhållningssätt, där man 

framförallt är intresserad av att utveckla förståelsen genom tolkning av det betydelsebärande i 

bilder, som utgör och formas inom det visuella språket (Wærn, Pettersson, Svensson, 2004, s. 

15). Det semiotiska angreppssättet innebär att bilden talar till betraktaren och genom bildens 

retorik framträder bildens budskap (Hirdman, 2006, s. 27). Bildspråket blir betydelsebärande 

genom dess kommunikativa resurser. Bilden får en bestämd betydelse eller ett bestämt innehåll, 

det vill säga vad bilden denoterar eller konnoterar (Kjørup, 2004, s. 71, 75). Inom semiotiken 

spelar mottagaren eller läsaren av de visuella budskapen en aktiv roll. Läsaren skapar bildens 

betydelse genom påverkan av sina erfarenheter, attityder och känslor (Fiske och Olofsson, 

1997, s. 61–62). Teorin är relevant att tillämpa till analysen för att skapa förståelse om 

tolkningsmöjlighet, samt hur aktuell studie kan skapa kommunikativa budskap mellan 

producent och respondent.   
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3.3 Genusteori 

Under 1970-talet etablerades feministisk forskning, vilket skedde parallellt med den nya 

kvinnorörelsens framväxt. Forskning och aktivism gick hand i hand (Jarlbro, 2006, s. 9). Idag 

förekommer feministisk forskning under ämnet genusvetenskap. Inom ramen för andra 

akademiska områden bedrivs forskning utifrån ett genusperspektiv. Genusvetenskap fokuserar 

på att dekonstruera innebörden och betydelsen av kön, som för tillfället, dominerar och är 

normerade. Detta innebär att kön och genus inte är statiska kategorier utan betydelsen av dem 

kan ändras (Gillberg, 2018, s. 35–42). Under 1990-talet grundlades mans- och 

maskulinitetsforskning. Syftet var att luckra upp stereotypa föreställningar om män och 

manlighet och därmed analysera den dominerande manligheten (Johansson, 2000, s. 149). 

Vilket innebär möjligheten att studera variationer, nyanser och förändringar i det manliga 

(Johansson, 2000, s. 22). Utgångs hypotesen var att det samhället kallar maskulint är något 

föränderligt och kan skifta över tid och från ett sammanhang till ett annat (Gillberg, 2018, s. 

36).  

Vid övergången till begreppet genus reflekterades åtskillnaden mellan kön och genus. Kön 

betecknade biologiskt kön medan genus innefattar ett socialt och kulturellt konstruerat kön 

(Gillberg, 2018, s. 35). Genusaspekten omfattar synen på kvinnlighet och manlighet. 

Människan konstruerar sig själv som feminina eller maskulina. I interaktionen mellan 

människor gestaltas kvinnlighet respektive manlighet. Fokus i detta görande är att människan 

blir något genom vårt agerande i en social kontext (Gillberg, 2018, s. 63).  Genus går inte att 

härleda till vårt biologiska kön utan formas och utformas i sociala processer (Connell, 2009, s. 

64). Dessa processer inbegriper att genus är någonting man gör och att identiteten uppstår 

genom handling. Människan skapar sitt eget genus och i detta skapande är kroppen en aktiv 

deltagare (Connell, 2009, s. 82). Connells begrepp socialt förkroppsligande ger förståelse för 

kroppen aktiva roll i genusskapandet. Begreppet beskriver hur kroppar och den sociala världen 

är delaktiga i att producera varandra. Kroppens agerande är medskapande av sociala strukturer. 

Agerandet kan rekonstruera och förändra en viss social ordning genom bildandet av nya 

mönster och strukturer. Kroppens egenskaper formas i sociala relationer och den sociala 

omgivningen definierar deras betydelse och innebörd (Connell, 2009, s. 100). Historikern 

Hirdman (1988) strukturerade och utvecklade begreppen genussystem och genuskontrakt. 

Genussystemet fångar hur strukturer bidrar till att skapa och reproducera manlig överordning 

och kvinnlig underordning. Systemet är en ordning struktur av kön, som bygger på 
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isårhållandets- och hierarkins logik. Isärhållandet betyder att kategorin manligt åtskiljs från det 

som kategoriseras som kvinnligt. Dessa kategorier ses som varandras motsatser (Gillberg, 2018, 

s. 66). Termen hierarkins logik innebär att det som förknippas med män och manlighet värderas 

högre än det som associeras med kvinnor och kvinnlighet. Både kvinnor och män är delaktiga 

i skapandet av genussystemet (Gillberg, 2018, s. 67). Genom ett genuskontrakt upprätthålls 

genussystemet. Kontraktet speglar ömsesidiga föreställningar om hur kvinnor och män är och 

hur de förhåller sig till varandra. De konkreta föreställningarna beskriver hur kvinnor och män 

ska uppföra sig mot varandra och därmed utrycka sina respektive könsidentiteter (Gillberg, 

2018, s. 69–70). Av intresse för aktuell studie är hur idéer om kvinnligt och manligt uttrycks i 

bilderna och om de uttrycker Friskispressens föreställningar om genusrepresentation.  
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4. Definition av perspektiv 

I det här avsnittet följer en definition av mångfaldsperspektivet, där begreppet kontextualiseras. 

Avslutningsvis presenteras och definieras begreppet kroppsideal samt mediers bidragande roll 

att reproducera normativa föreställningar om ideal.   

4.1 Mångfald 

Inom samhällsvetenskaplig forskning har mångfaldbetydelse för hur samhälleliga fenomen 

uppfattas och tolkas. De los Reyes betonar att trots mångfaldsbegreppets suddiga konturer, 

otydliga teoretiska och empiriska grunder har perspektivet använts i olika sammanhang och i 

relation till vitt skilda företeelser (De los Reyes, 2001, s. 11). De los Reyes poängterar ”att 

diskursen om mångfald i grunden är en diskurs inom ett olikhets paradigm” (De los Reyes, 

2001, s. 186). Paradigmet skapar en möjlighet där olikheter mellan människor utgör både 

förutsättningar och utgångspunkt för att formulera en vision som bekämpar segregering och 

exkludering (De los Reyes, 2001, s. 187). Perspektivet är dels ett analytiskt redskap, samt en 

tolkningsram och ett instrument för att förhålla sig till olikheter mellan människor (De los 

Reyes, 2001, s. 141). Perspektivet tillämpas utifrån inkludering av mångfald. Vilket som jag 

tidigare nämner i introduktionen (se stycke 1.1) innefattar etnicitet, kvinnlig samt manlig 

representation, ålderskategorier och slutligen kroppsideal. Mångfald innebär att inkludera 

representationen av olika grupper. När normkritiken lyfts i nummer 4 (se figur 1) representeras 

omslaget av en vit kvinna utan funktionsnedsättning, vilket stärker det korrekta i 

medlemmarnas kritik. Analysen kommer därmed följa den eventuella utvecklingen av 

mångfaldsrepresentationen inom Friskispressens omslagsbilder.   

4.2 Kroppsideal 

Kroppsideal är inte ett teoretiskt ramverk eller begrepp på de sätt som genusteori och mångfald 

utgör, men det är ändå av relevans att förstå det ur ett teoretiskt perspektiv. Bordo, hävdar att 

det slanka kroppsidealet vuxit fram i moderna västerländska sammanhang, som kulturell norm 

för kvinnokroppen (Howson, 2015, s. 39). En norm, som återspeglar vissa kvinnors strävan 

efter att skapa en idealiserad kropp, genom dess möjlighet till förvandling och modifiering. 

Denna ambition bidrar även till känslan av att vara normal, det vill säga att följa de kulturella 

normerna eller vara avvikande (ibid). Massmediala bilder reproducerar det manliga där män 
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framställs som tuffa, hårda och obevekliga. Män och manliga kroppar förskönas och får stort 

utrymme i olika medier samt inom reklamen (Johansson, 2000, s. 37). 

Möjligheten att uppnå det rådande kroppsidealet är inte målet i sig, eftersom kroppen är central 

för den upplevda identiteten. Människans självuppfattning är bland annat kopplad till 

kroppsbilden, som påverkas av den egna känslan ifråga om kroppsstorlek och hur andra 

bedömer kroppens utseende (Howson, 2015, s. 38). På 1990-talet pågick en debatt om huruvida 

magra modeller skapade skönhetsideal som påverkade unga kvinnor till självsvält med anorexia 

till följd. Jarlbro (2006) refererar till Sandbergs studie där det jämförs hur kvinnors och mäns 

övervikt framställs i nyhetsmedier. Författaren fann i sin studie att män skulle gå ner i vikt för 

att prestera och orka mera, medan kvinnor skulle banta för att behaga sin omgivning (Jarlbro, 

2006, s. 110). Kroppen med dess inneboende kvinnlighet respektive manlighet kan formas och 

omformas till den perfekta kroppen. En idealkropp vars förebild hämtas från mediers 

retuscherade bilder där alla former av skavanker har avlägsnats (Johansson, 2000, s. 97, 101). 

Medierna påverkar oss och skapar ideal för vad vi anser vara attraktivt, men bidrar även med 

föreställningar om den perfekta kroppen (Jarlbro, 2006, s. 109). Huruvida den perfekta kroppen 

skulle kunna ha en direkt effekt på publiken är svårt att empiriskt bevisa.  
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5. Material och metod 

 

5.1 Introduktion 

Följande avsnitt presenterar övergripande analysens kvalitativa metodval. Därefter presenteras 

studiens urval, avgränsningar och material. Detta följs av en djupare förklaring av semiotisk 

analys, med tillhörande semiotiska resurser. Slutligen diskuteras metodproblematik under 

forskningsprocessen samt hur studien förhåller sig till validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet.    

Bryman (2016) presenterar skillnaden av kvalitativ- och kvantitativ forskning. Kvantitativ 

forskning fokuserar på siffror och statistik för att jämföra samt utveckla kodscheman som kan 

appliceras på forskningsproblem medan kvalitativ forskning fokuserar på tolkning och analys 

av ett eller flertal subjekt. Kvalitativt angreppssätt definieras som ett induktivt, tolkningsinriktat 

samt konstuktionistiskt metodval (Bryman, 2016, s. 454). Min studie, som är 

tolkningsinriktade, tillämpar det kvalitativa angreppssättet genom en semiotisk analys och 

semiotiska resurser. När undersökningar innefattar mindre avgränsade grupper, som individer, 

organisationer eller situationer förklarar Patel och Davidsson (2011) det som en fallstudie (Patel 

och Davidsson, 2011, s. 74). Detta stämmer överens med mitt val av angreppsätt för denna 

studie, om att undersöka hur Friskispressens bildmaterial på förstasidorna kommunicerar 

organisationen Friskis&Svettis vision om mångfaldsrepresentation. 

5.2 Urval 

Utgångspunkten - för urvalet - hör samman med chefredaktören Mattias Wising Bonde 

uttalande, angående den normkritik som medlemmarna riktade mot Friskispressen. Yttrandet 

påpekar tidskriftens strävan efter att ge utrymme för en förbättrad mångfaldsrepresentation i 

sitt bildmaterial och därmed undvika klassiska stereotyper inom träning (Friskispressen, 

nummer 4, 2017, s. 9). Valet av materialet gör avstamp med nummer 4 och studien följer 

bildmaterialets utveckling fyra nummer framåt. När normkritiken lyfts i nummer 4 (se figur 1) 

representeras förstasidan av den vita medelålders kvinnan, utan synbar fysisk Analysen 

kommer därmed följa upp den eventuella utvecklingen av mångfaldsrepresentationen inom 

Friskispressens omslagsbilder i drygt nio månader. Studien inbegriper en tidsperiod från juni 

2017 till februari 2018. Totalt fem förstasidor kommer att undersökas och analyseras.   
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5.3 Avgränsningar 

Studien begränsas till att enbart undersöka Friskispressens förstasidor och inte hela tidskriftens 

bildmaterial. Förstasidorna är den första och mest intresseväckande delen av en tidskrift och 

där läsarens uppmärksamhet måste fångas. Det är därför rimligt att välja tidskriftens mest 

framträdande visuella blickfång för studien.  Friskis&Svettis kommunicerar sin verksamhetsidé 

genom andra medier som Instagram, Facebook samt genom deras webbsida; detta material 

inkluderas inte i denna studie. Endast personobjekt analyseras och textmaterial uteblir i 

analyserna av Friskispressens förstasida. Detta på grund av att undersökningen fokuserar på 

visuell framställning. Analysen fokuserar på hur mångfald ger utryck i det berörda empiriska 

bildmaterialet. Etnicitet är som jag tidigare nämnt ett komplicerat och svårtolkat begrepp. För 

att ringa in och avgränsa, har jag gjort ett aktivt val genom att analysera modellernas hudton, 

om den är av ljus- eller mörkare färg. Vidare hur de kvinnliga, respektive manliga modellernas 

ålder tolkas, använder jag begreppen, barn, medelålder eller äldre. Likväl för modellernas 

kroppsstorlek tolkas de genom storleksbegrepp som small, medium eller large. 

5.4 Material 

Materialet är insamlat i Örebro på Friskis&Svettis anläggning, tidskrifterna namnges på 

förstasidan med ”Örebro” men förstasidans layout är likvärdig över hela landet. 

Urvalsprocessen utgår ifrån numret där normkritiken svaras av chefredaktören Mattias Wising 

Bonde. Det finns en vanlig strategi inom kvalitativ forskning, om att använda sig av ett 

strategiskt urval som urvalsprocess, menar Bryman (2016). Där urvalsprocessen tillåter att 

forskningsfrågorna kan bestämma samt vägleda vilka enheter som kommer att analyseras 

(Bryman, 2016, s. 495). För att besvara syftet och tillhörande frågeställningar används ett 

strategiskt urval för studiens empiriska material. Urvalet är motiverat samt avsiktligt för att 

tolka representationen av mångfald. Alltså är urvalet relevant att påvisa en balanserad 

representation av kvinnligt respektive manligt. Urval av bara kvinnliga modeller hade inte varit 

lämpligt för min studie då det inte skulle kunna besvara syftet. Materialet omfattar två tidskrifter 

där kvinnor porträtteras, följt av två nummer där framsidorna utgörs av män. I det femte urvalet 

avbildas ett par bestående av en kvinna och en man. Detta leder till att empiriskt kunna tolka 

och diskutera mångfaldsrepresentationen i Friskispressen efter kritiken. Följande 

tidskriftsmaterial ingår i studien; Nummer 4 – 6 under året 2017 samt Nummer 1 – 2 utgivna 

under 2018.  
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5.5 Metod  

Semiotisk analys tolkar bildens innehåll och syftet är att förstå vad som sägs i själva bilden. 

Inom analysen analyseras två olika nivåer; den uppenbara och den underliggande meningen i 

bilden. Den första, den denotativa nivån, beskriver vad eller vem som avbildas. Den andra den 

konnotativa nivån, lyfter fram vilka idéer och budskap som bilden kommunicerar (Wærn, et al., 

2004, s. 28). Machin (2007) presenterar samt definierar semiotiska verktyg att tillämpa när 

bilder analyseras, var för sig och därefter hur de integrerar med varandra för att skapa ett eller 

flera budskap (Machin, 2007, s. viii).  Inom den semiotiska analysen beskrivs den denotativa 

nivån innan den konnotativa nivån tolkas och förklaras. De båda nivåerna relaterar till varandra 

och bör behandlas ömsesidigt (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006, s. 58). Semiotiken 

definieras som ett av de äldsta paradigmen för hur människan uppfattar olika budskap (Mick 

och Oswald, 2016, ur Faizan, 2019). Machin (2007) påpekar att kulturella tolkningar påverkar 

semiotikens analys vilket begränsar ett konkret resultat (Machin, 2007, s. 24). Forskare från 

olika kontinenter kan alltså resultera i, inom konnotativ nivå, bildmaterialets helt skilda 

budskap. Vidare kan känslor samt normativa föreställningar påverka hur mottagaren tar till sig 

budskapen (Fiske och Jenkins, 2011, s. 81). Tillämpning av semiotisk analys leder till viss 

begränsning om materialets evidens, hänvisat till att människan reflekterar och problematiserar 

bildmaterialet utifrån sin kulturella bakgrund. Metoden specificeras i att den knyter an inom 

visuell kommunikation som reklam, fotografier och tidskrifter genom ett socialsemiotiskt 

angreppsätt.  

5.5.1 Centrala begrepp 

Definition av begreppen denotation och konnotation är relevant att redovisa för kommande 

analys. Denotation, beskriver det mottagaren ser jämfört med konnotation, som utgör det 

bakomliggande budskapet vilket behöver semiotiska verktyg för att teoretiskt förklara 

kommunikationsprocessen. Fiske och Jenkins (2011) presenter begreppen samt hänvisar till hur 

forskaren Barthes utvecklade och konstruerade en modell utifrån Saussures teori. Saussures 

teoretiska antagande innehåller i huvudsak hur lingvistiken – språkvetenskap – påverkar 

mottagaren. Teorin innefattar även hur tecknets relation mellan bild och mottagare 

kommunicerar ett budskap. För att analysera text och bildmaterial utformade Barthes (1977) en 

modell, grundat utifrån Saussures teori, för att systematiskt analysera utformningen av tecken 

samt hur bild tolkas av läsaren (här ur Fiske och Jenkins, 2011, s. 80). Även Machin (2007) har 

utvecklat Barthes modell av semiotiska resurser. Denotation, konnotation samt myter presenters 
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utifrån Barthes och Saussures teoretiska ramverk som presenteras i Fiske och Jenkins (2011) 

och Machin (2007). Semiotikens analytiska resurser som poser, objekt, färger och blick 

presenteras följt av en avslutande sammanfattning om hur tillämpning av metod kommer ske 

steg för steg med ovannämnda resurser.  

5.5.2 Denotation  

Machin (2007, s. 22–24) redogör för Barthes definition av denotation, som i analysen 

presenteras som ett första steg i processen. Denotation, analyserar det som ögat ser, dess 

verkliga objekt utan att reflektera över underliggande budskap. Inga anknytningar till möjlighet 

att tolka kulturella, känslomässiga eller missvisande budskap redovisas i samband med 

denotation. Objekt i bild presenteras enkelt och logiskt där Machin (2007, s. 24–28) 

sammanfattar denotation som den första byggstenen, för att därefter bygga vidare till hur 

konnotation tillämpas i en fördjupad kontext. Fiske och Jenkins (2011) förklarar skillnaden 

mellan begreppen för att konkret förklara hur denotation tillämpas i analys. Ett fotografi 

används för att jämföra begreppen, där bilden visar en gata med angränsande byggnader och 

utgör bildens denotationsnivå. Om samma bild hade fotograferats under olika 

väderförhållanden, dag eller natt, sommar eller vinter, leder det till olika budskap i bildens 

konnotationsnivå (Fiske och Jenkins, 2011, s. 80–81).   

5.5.3 Konnotation 

Machin (2007) påpekar konnotationens betydelse för att fördjupa analysen, genom att se på hur 

flertal resurser samarbetar för att sända ut ett budskap. Kulturella tankar, känslor samt 

normativa föreställningar påverkar mottagarens reaktion till en bild (Machin, 2007, s. 24, 30). 

Bildens budskap påverkas beroende på vem som är den aktuella respondenten. I Machin (2007) 

samt i Fiske och Jenkins (2011) redogör Barthes för definitionen av konnotation, som det andra 

steget i analysprocessen. Konnotation, analyserar tolkningar om kulturella och känslomässiga 

budskap som framkommer i bild- eller textmaterial och vidgas på ett subjektivt plan. Tolkningar 

och antaganden härstammar ifrån människans psykologi och Fiske och Jenkins (2011) förklarar 

att vi inte reflekterar eller är medvetna om det (Fiske och Jenkins, 2011, s. 81). För att undersöka 

om bilder har underliggande budskap börjar analysen först med att objektivt förklara, 

denotation, följt av den subjektiva tolkningen, konnotation. Fiske och Jenkins (2011)refererar 

till Barthes teorier samt semiotisk analys som ringar in ett angreppssätt med verktyg och 

byggstenar för att analysera material korrekt (ibid).      
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5.5.4 Myter 

Barthes, definierar myt som ett kulturellt angreppssätt, där kulturen påverkar 

verklighetsuppfattningen. Myter har traditionellt format hur människan uppfattar verkligheten. 

Genom historiska myter härstammar ideologier om stereotypa framställningar av kvinnlighet 

respektive manlighet. Myter där kvinnors uppgift är att uppfostra barn samt ansvara för 

hemmets sysslor, medan mannens ansvar är att arbeta och försörja familjen. Barthes förklarar 

dessa framställda roller inom begreppet myt, då rollerna framkommit genom kulturella faktorer. 

Detta synsätt på kvinno- respektive mansroller inom familjen definieras utifrån ett biologiskt 

perspektiv (Fiske och Jenkins, 2011, s. 82–84). Idag ifrågasätts dessa givna roller om 

kvinnlighet respektive manlighet, vissa samhällen vill förändra bakomliggande myter samt 

traditioner, medan andra samhällskulturer vill bevara den traditionella myten.  Påverkar, utifrån 

ett genusperspektiv, myterna framställningen av kvinnligt respektive manligt i det utvalda 

bildmaterialet.  

5.5.5 Posering 

När människor poserar i bild kan kroppsspråket förmedla ett förutbestämt budskap. Publikens 

bildtolkning påverkar uttrycket i bilden genom deras eventuella förutfattade meningar (Machin, 

2007, s. 27). Barthes menar att posering ger utrymme för att tolka om människan i bild utrycker 

något positivt eller negativt samt starkt eller mjukt intryck. Han exemplifierar metaforiska 

associationer om hur en människa i olika poseringar påverkar hur publiken uppfattar 

budskapen, vilket indikeras av konnotativa associationer (ibid). Posering som stående eller 

sittande samt val av hur händer samt armar positionerar sig ger olika uttryck och intryck om 

vad bilden förmedlar. Machin (2007) förklarar att när personen i bild får stort utrymme, 

konnoteras makt och självförtroende. Vidare påpekar han att publiken uppfattar rakryggade 

modeller med händerna på höfterna och huvudet riktat mot dem som starka och pålitliga 

(Machin, 2007, s. 28). Posering härleder till olika konnotationer om vad bilden förmedlar 

genom kroppshållning, kroppsspråk, kroppsposering samt gestikuleringar. Detta blir relevant 

att undersöka utifrån ett genusperspektiv, där antaganden om kvinnligt respektive manligt står 

i fokus för analysen.  

5.5.6 Objekt 

I iscensatta bilder där objekt framkommer, uttrycks budskap på ett eller flera sätt. Bildmaterial 

som nyttjar ett flertal objekt kan ge möjlighet att stärka det budskap sändaren vill förmedla 



 

19 
 

(Machin, 2007, s. 31). Machin förklarar objektens relevans genom att exemplifiera en bild på 

en affärskvinna. Bilden porträtterar en kvinna, men hur vet vi att hon är en affärskvinna? Genom 

objekten i bildmaterialet, som kavaj, skrivbord, laptop, mobiltelefon, portfölj och glasögon 

konnoterar dem, i relation till varandra, vad publiken anser höra ihop med en affärsroll. Om 

objekten utesluts, och kvar står endast kvinnan, försvinner kontexten som konnoterar en 

affärskvinna. Byts objekten ut, till träningskläder, keps, en fotboll och ett mål förändras 

kontexten till att konnotationen blir en träningskvinna (Machin, 2007, s. 32). Objekten i 

bildmaterial påverkar kontextens innebörd samt kommunikationen mellan sändaren och publik. 

Desto fler objekt, inom samma kontext, påverkar publikens uppfattning om vad kvinnan 

gestaltar. Detta blir relevant att undersöka utifrån mångfaldsperspektivets ram, hur objekten 

påverkar kommunikationen till publiken.    

5.5.7 Färger 

Val av färger kan analyseras utifrån två olika värden; association och funktion, enligt Kress 

och Van Leeuwen. Association, riktar in sig på hur färgen, utifrån kulturella aspekter, förmedlar 

budskap till mottagaren. Mottagaren kan exempelvis konnotera ett bildmaterial i blåa färger till 

något kallt och associera det med vatten, medan färgen röd konnoterar värme och kan associeras 

med eld. Funktioner, analyserar färgens kontrast, från ljust till mörkt samt mättad till omättad, 

detta konnoterar bildmaterialets intensitet och kan sända ut lugna eller kraftfulla uttryck 

(Machin, 2007, s. 69). Tolkningsmöjligheten är central när färger analyseras. Färger används 

för att förmedla samt understryka det budskap sändaren vill förmedla. Inom aktuell studie 

kommer bildens färgsättning att analyseras utifrån färgernas värden; associationer och funktion.   

5.5.8 Blick 

När personer porträtteras i bildmaterial är det viktigt att analysera deras blick, för att undersöka 

huruvida blicken kontaktar betraktaren eller ej. Machin förklarar blickens betydelse för att skapa 

relation till mottagaren, där en kontaktsökande blick konnoterar intimitet, en närvarande blick 

konnoterar makt och en frånvarande blick leder till osäkerhet (Machin, 2007, s. 110). Blicken 

påverkar relationen mellan mottagaren och sändaren, därmed blir den viktig att undersöka 

huruvida blicken används, utifrån ett kvinnligt respektive manligt perspektiv. 

Kommunikationen mellan visuellt bildmaterial och mottagaren påverkas enligt Machin (2007) 

betydligt om blicken är kontaktsökande eller ej (ibid). 
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5.6 Tillämpning av metod 

Urvalet av Friskispressens förstasidor presenteras var och en för sig där tillämpning av 

semiotisk analys utgår ifrån att steg för steg presentera bildmaterialet dels denotativt och 

konnotativt. Inledningsvis beskrivs förstasidan denotativt, enkelt, objektivt och utan tolkningar. 

Därefter analyseras förstasidan på konnotativ nivå, där föreställningar tolkas samt diskuteras, 

utifrån semiotiska resurser. Tillämpning av metod kopplas samman med studiens teoretiska 

antaganden om mångfald, genusperspektiv samt kroppsideal. Genom tidigare forskning där 

fitness- och hälsotidskrifter analyserats inom liknande teoriram, kopplas konnotationer om 

mångfalds representation samt stereotypa föreställningar om kvinnligt respektive manligt. 

5.6.1 Reliabilitet 
 

Bryman definierar reliabilitet för en studie i vilken utsträckning den kan replikeras samt mäter 

studiens trovärdighet (Bryman, 2016, s. 352). Tillämpning av semiotisk analys ger utrymme för 

tolkningsmöjlighet, vilket indikerar att studien kan replikeras, dock förminskas trovärdigheten. 

Personliga tolkningar kan leda till olika resultat, vilket minskar tillförlitligheten för studien. 

Även om teorier samt metoder ramar in analysverktyg, och att resultat backas upp av tidigare 

forskning finns bakomliggande associationer när resultatet tolkas.  

När materialet undersöks påpekar Bryman (2016) att det finns en överenskommelse hur 

forskarna bör genomföra analysen – interna reliabiliteten – för att öka reliabiliteten (ibid). 

Genom att metoden samt analysverktyg definieras sakligt och följs upp av tidigare forskning 

närmar sig forskarna en god intern reliabilitet, dock måste det understrykas att inom kvalitativ 

forskning är det svårt att uppnå fullständig reliabilitet.  

 

5.6.2 Validitet 

Bryman definierar validitet för en studie där innebörden är att forskaren mäter det som avses 

att mätas samt mäter studiens giltighet (Bryman, 2016, s. 352). Genom att presentera semiotisk 

metodtillämpning med stöd av Machins (2007) och Goffmanns (1987) analysverktyg anses 

studiens validitet öka. Presentationen av vad som mäts bör förklaras sakligt och tydligt genom 

relevanta avgränsningar och enkelt presenterat urval. I och med denna tydlighet ökar validiteten 

för det resultatet som presenteras.  



 

21 
 

5.6.3 Generaliserbarhet 

Bryman definierar generaliserbarhet utifrån hur ett sannolikhetsurval genomförs, där tekniken 

framtar en möjlighet för alla att vara delaktiga i urvalet. När urval sker strategiskt fallerar 

möjligheten att generalisera, eftersom för få deltagare inkluderas (Bryman, 2016, s. 353). När 

större populationer granskas, främst inom kvantitativ forskning, förenklas möjligheten att 

generalisera resultatet (Riffe m.fl. 2014, s. 151). Det finns alltså möjlighet att slumpen påverkar 

resultatet beroende på insamlingsmetod samt urvalets omfattning. I aktuell studie är materialet 

insamlat strategiskt, därför kan jag inte uttala mig om resultatet generellt. Däremot kan studiens 

resultat ge en ökad förståelse huruvida Friskispressen svarar på aktuell kritik om 

mångfaldsrepresentationen i deras bildmaterial, och även lyfta reflektion och diskussion om hur 

föreställningar kopplade till kvinnligt respektive manligt konstrueras i bildmaterialet. 
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6. Analys av Friskispressens omslagsbilder  

6.1 Introduktion  

I följande avsnitt presenteras min semiotiska analys av de fem utvalda förstasidorna. Materialet 

analyseras genom att först presentera en denotativ nivå följt av en konnotativ nivå där utvalda 

semiotiska resurser undersöks. De semiotiska verktygen som tillämpats berör syftet att tolka 

materialet utifrån mångfalds- och genusperspektiv samt representationen av kvinnligt 

respektive manligt. Analysen inkluderar hur semiotiska resurser används för att skapa 

konnotationer hos betraktaren. Studiens material utgörs av fem förstasidor, som är strategiskt 

utvalda, med utgångspunkt ifrån det nummer där normkritiken besvaras av chefredaktören. 

Normkritikens innebörd var att det fanns en problematisk normativ föreställning som 

genomsyrar tidskriften, dvs. att människor avbildas som vita kvinnor och ingen av dem uppvisar 

en synlig fysisk funktionsnedsättning. Efter att materialet analyserats har jag presenterat en 

övergripande bild av hur mångfald konstruerats i relation till hur Friskispressen svarat på 

kritiken.  Tidigare forskning presenteras på konnotativ nivå, för att koppla samman metoden 

samt att lyfta vetenskaplig akribi. Även tolkning och reflektioner om mångfald framkommer 

efter varje bildanalys. Mångfaldsrepresentationen kommer avslutningsvis att diskuteras när 

samtliga bildanalyser är färdigställda och resultatet är presenterat.  

6.2 Nummer 4, 2017 

Denotativ nivå:  

På bilden (se figur 1) syns ett objekt, en kvinna med 

ljus hudfärg och blont, kort, flätat hår. Kvinnan som 

är i medelåldern riktar blicken rakt mot kameran, och 

ansiktet lika så. Leendet är brett och synliggör hennes 

tänder. Kvinnans klädsel är ett linne som är gult till 

färgen samt ett par mönstrade tights i svart, vit och 

gråskaligt färgmönster. Bakgrundsfärgen är gul och 

heltäckande. Hon poserar i en halvt sittande position 

med armarna utsträckta längst med överkroppen som 

riktar sig mot kameran. Kroppen är varken smal, 

överviktig eller visar upp stora muskelpartier. 

Figur 1.  
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Konnotativ nivå:  

Kvinnan tar utrymme i bilden och hennes kropp poserar med en tydlighet, vilket konnoterar 

självförtroende och dominans, som enligt Eriksson och Göthlund (2012) tolkas som en manlig 

stereotyp (Eriksson och Göthlund, 2012, s. 74). Modellens kropp presenteras varken som smal, 

överviktig eller vältränad vilket anses som ett normativt ideal eftersom den inte porträtteras som 

avvikande (Howson, 2015, s. 39). Utan att lägga värdering i kvinnans ursprung, påvisar hon en 

ljus hudton. Kroppen intar i sin posering, en dominans som tolkas stereotypt maskulint 

(Machin, 2007, s. 113–115). Kvinnans posering står i kontrast till Goffmans beskrivning att 

kvinnor i större utsträckning än män presenteras i lägre positioner, med att böja knä samt 

gestikulera med ett brett leende och en kontaktsökande blick, vilket är relevanta konnotationer 

att tolka kvinnan lågt ner i hierarkin (Goffman, 1987, s. 40–46). Blicken är kontaktsökande och 

riktad mot läsaren vilket förklaras som ett sätt att kommunicera intimitet vilket indikerar en 

anspelning på en kvinnlig stereotyp (Hirdman, 2006, s. 299). Kvinnan kan inte jämföras i 

relation till någon annan, eftersom kvinnan porträtteras individuellt i bildmaterialet. 

Bakgrundsfärgen samt kvinnans linne lyser upp förstasidan med en stark gul färg som utifrån 

Machins semiotiska resurser konnoterar styrka och intensitet (Machins, 2007, s. 80). 

Tidigare forskning av Bell och Milic (2002) visar att majoriteten av kvinnorna i deras studie 

framställs i miljöer som normativt speglar kvinnlighet med kontaktsökande blick och stort 

leende medan männens blick är allvarlig, inte kontaktsökande samt uppvisar ett minimalistiskt 

leende (Bell och Milic, 2002, s. 218). Detta indikerar att tolka framställningen av det kvinnliga 

objektet på ett feminint vis men uppvisar samtidigt en grad av maskulin framtoning utifrån 

hennes sätt att posera. Val av färg och kvinnans kontaktsökande blick konnoterar intensitet och 

intimitet som Hirdman (2006) uttrycker är högst vanligt när kvinnor porträtteras i media 

Hirdman (2016, s. 299). Färg, poseringen, blicken och helheten av bildkonstruktionen 

konnoterar ett inkluderande av mottagaren och anses påverka mottagarens uppfattning om vad 

bilden kommunicerar (Bell och Milic, 2002, s. 211–212). Kvinnan på bilden uppvisar inte ett 

alternativ till den normkritik som tidskriften erhållit utan snarare visar upp det ideal som 

Friskispressens kritiserats för. Någon ny representation gällande mångfaldens innebörd att 

inkludera flera etniska grupper, variation av ålder eller synlig fysisk funktionsnedsättning 

påvisas ej av denna bild. Däremot speglas ett försök att balansera modellens framställning, 

kopplade till kvinnligt respektive manligt, utifrån ovannämnda konnotationer.  
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6.3 Nummer 5, 2017 

Denotativ nivå:  

På bilden (se figur 2) syns två objekt, en man med 

ljus hudfärg och kort mörkblont hår. Det andra 

objektet är en viktplatta på 15kg som mannen håller 

med båda sina händer vid sidan av sin kropp. 

Mannen som är i medelåldern riktar blicken rakt 

mot kameran, och ansiktet likaså. Leendet är brett 

och synliggör hans tänder. Mannens klädsel är en T-

shirt som är blå till färgen samt ett par svarta 

träningsbyxor. Bakgrundsfärgen är blå och 

heltäckande. Han poserar lite framåtlutande med 

överkroppen med raka ben och håller viktplattan i 

sina händer. Kroppen är varken smal, överviktig 

eller visar upp stora muskelpartier. 

Figur 2. 

Konnotativ nivå:  

Mannen som första objekt tar stort utrymme i bilden och poserar stadigt, även om överkroppen 

påvisar en viss framåtlutning, så visar han sin kropp tydligt. Poseringen konnoterar 

självförtroende och dominans, som enligt Eriksson, Göthlund och Machin tolkas som stereotypt 

manligt (Eriksson och Göthlund, 2012, s. 74; Machin, 2012, s. 113–115). När kroppar 

porträtteras som varken smal, överviktig eller vältränad refererar Bordo det till ett normativt 

ideal eftersom kroppen inte är avvikande (Howson, 2015, s. 39). Även för denna analys läggs 

ingen värdering i ursprung eller etnicitet, utan relevansen är att modellen har en ljus hudton. 

Mångfaldsrepresentationen diskuteras vidare i avslutande sammanfattning av analysen.  

Viktplattan som andra objekt skulle i detta fall kunna tolkas som en rekvisita för att påvisa 

styrka och status. När rekvisita används i bildmaterial kan associationer och 

tolkningsmöjligheten stärka budskapet (Machin, 2007, s. 32). Även Thomas och Treiber (2000) 

stödjer hypotesen om att objekt, produkter eller rekvisita förändrar hur mottagaren tolkar bilden 

och dess sammanhang (Thomas och Treiber, 2000, s. 370).     

Framställningar av genuskonstruktioner enligt Bell och Milic (2002, s. 218) är påverkade 

utifrån bakomliggande myter om vad som anser kvinnligt respektive manligt. En myt om att 
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blickar är kontaktsökande och riktad mot läsaren förklara Hirdman (2006) som ett sätt att 

kommunicera intimitet vilket indikerar på en kvinnlig stereotyp vilket inte stämmer överens 

med det biologiska manliga könet som presenteras i bildmaterialet (Hirdman, 2006, s. 299). 

Kommunikationen fokuserar även i denna bild på den kontaktsökande blicken, vilket inte bara 

är tolknings baserat som kvinnligt eller manligt, utan utgör en skapad gemenskap mellan 

sändaren och mottagaren (Faizan, 2019, s. 136). Återigen står bildmaterialets modell ensam, 

vilket exkluderar tolkningar om hur kvinnligt och manligt representeras i relation till varandra.  

Bakgrundsfärgen samt mannens T-shirt lyser upp förstasidan med en stark blå färg, som enligt 

Machin’s semiotiska resurser konnoterar intensitet (Machins, 2007, s. 80). Den manliga 

stereotypen har tidigare kopplats samman med den blå färgen, vilket kan tolkas som 

normerande. Eftersom bilden framvisar två objekt som konnoterar styrka, samt att den 

dominerande färgen är blå påvisas en framställning av en manlig stereotyp.  

Mannen på bilden uppvisar inte ett alternativ till den normkritik som tidskriften erhållit utan 

återigen visar upp det ideal som Friskispressen kritiserats för. Någon ny representation gällande 

mångfaldens innebörd att inkludera fler etniska grupper, variation av ålder eller synlig fysisk 

funktionsnedsättning påvisas ej i denna bildanalys.  

6.4 Nummer 6, 2017 

Denotativ nivå:  

På bilden (se figur 3) presenteras två objekt, en kvinna 

med ljus hudton, axellångt flätat rödlätt hår, i medelålder 

och en kroppsform utav medium storlek. Mannen som 

också har en ljus hudton, kort blont hår, i medelålder och 

även han i medium kroppsstorlek. Parets blickar riktas 

rakt mot kameran och båda ler brett. Kvinnan poserar 

genom att bära upp mannen på sin rygg. Dom 

synkroniserar klädvalet genom att bära upp identiska 

röda T-shirts med Friskis&Svettis loggan och ett par 

svarta shortsliknande underdelar. Klädernas färg baseras 

inte på den gröna bakgrundsfärgen.  

Figur 3. 
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Konnotativ nivå:  

Porträtteringen av objekten i denna bild utmanar en viktig stereotyp om att manligt skulle 

dominera och visa upp styrka (Bell och Milic, 2002, s. 211). I aktuell bild poserar kvinnan och 

konnoterar dominans, styrka och på så vis presenteras ett nytt hierarkiskt system inom 

genusrepresentation (Gillberg, 2018, s. 66). Poseringen förmedlar enligt Machin bildens 

möjlighet att påverka publikens uppfattning om budskapet (Machin, 2007, s. 27). Vilket i detta 

fall tolkas som en möjlighet att bryta ett stereotypt mönster av vad som anses kvinnligt 

respektive manligt (Johansson 2000, s. 149). Caldeira och De Ridder förklarar i deras studie 

hur aktivister med humoristiskas inslag vänder och vrider på rådande ideal inom 

genusrepresentation (Caldiera och De Ridder, 2017, s. 333).  

 

Blickarna från paret riktar sig rakt mot kameran och med deras leenden konnoterar de 

tillsammans intensitet samt inkludering av publiken (Machin, 2007, s. 110). Paret sinsemellan 

framställs mer som individer då deras blickar inte möter varandra i bildmaterialet (Hirdman, 

2001, s. 299). Bilden förmedlar ett försök att inom genussystemet skapa en omvänd hierarki, 

där kvinnan konnoterar styrka och är därmed överordnad och mannen konnoterar svaghet och 

blir därmed underordnad (Gillberg, 2018, s. 67). 

 

Färgvalen i aktuell bild påvisar att objekten syns tydligare eftersom rött och grönt fungerar som 

varandras kontraster (Machin, 2007, s. 81). Parets hudton är utav ljusfärg och indikerar på 

västerländsk härkomst, som kritiken påvisade fortsätter Friskispressen att porträttera omslaget 

med vita personer. Någon ny representation gällande mångfaldens innebörd att inkludera fler 

etniska grupper, variation av ålder eller synlig fysisk funktionsnedsättning påvisas ej i denna 

bildanalys. Däremot påvisas en förändring av genusordningen, eftersom kvinnan intar en 

maktposition vilket innebär ett kritiskt förhållningssätt till myter om kvinnlighet (Caldiera och 

De Ridder, 2017, s. 323).  
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6.5 Nummer 1, 2018 
Denotativ nivå:  

På bilden (se figur 4) presenteras två objekt, en man 

med en något mörkare hudton samt svart hår som är 

uppsatt i en knut på hjässan. Mannen som är i 

medelålder visar upp sin kropp i medium storlek samt 

några synbara tatueringar. Kroppen poserar 

balanserat, framåtlutat och stödjer sig med sina 

händer på bildens andra objekt som är en pilatesboll. 

Ansiktet är riktat mot kameran och blicken möter 

publiken. Mannen är klädd i en blå T-shirt och ett par 

svarta shorts. Bakgrundsfärgen för denna bild är 

heltäckande rosa.  

Figur 4. 

Konnotativ nivå:  

Blicken och leendet är återigen kontaktsökande, vilket jag nu tolka som ett mönster inom 

Friskispressen’s presentation av sina modeller. Kontaktsökande blick har tidigare presenterats 

som stereotypt kvinnligt och fråntar det maskulina (Bell och Milic, 2002, s. 218). Poseringen 

av mannen kan uppfattas som låg status enligt Thomas och Treibers studie, konnotationen stödjs 

av Machin’s reflektioner om att poseringen konnoteras som svag och opålitlig (Thomas och 

Treiber, 2000, s. 370; Machin, 2007, s. 28–30). Samtidigt som modellen framställs stereotypt 

kvinnligt poserar mannen med styrka, samt balanserar sin kropp på objektet, vilket förhöjer 

modellens maskulinitet (Johansson, 2000, s. .22; Connell, 2009, s. 82). 

 

Mannen visar inte på ett avvikande kroppsideal, varpå kroppsstorleken anses medium, tolkas 

det representera ett ideal som Friskispressen porträtterat i tidigare omslag (Howson, 2015, s. 

39). Modellen med sitt svarta hår och mörkare hudton konnoterar ett alternativ för 

mångfaldrepresentation. De los Reyes (2001) beskriver etnicitet som komplicerat att bedöma 

utifrån bildmaterial, vilket medför tolkning utifrån betraktarens ögon, med det sagt tolkas 

hudtonens mörkare färg som ett försök att representera mångfald (Reyes, 2001, s. 187). Färger 

på omslaget antyder en intressant konnotation, där den blåa T-shirten speglar en manlig 

stereotyp medan den rosa bakgrundsfärgen anses som stereotypt kvinnligt, ett jämställt budskap 

sänds ut och lyfter genusrepresentationen (Machin, 2007, s. 81; Jarlbro, 2006, s. 148). 
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6.6 Nummer 2, 2018 
 

Denotativ nivå:  

Bilden (se figur 5) presenterar ett objekt, en kvinna som har 

en mörkare hudton samt svart hår som är uppsatt i en tofs. 

Kvinnan är i medelåldern riktar sin blick mot kameran och 

ler brett. Kroppen är positionerad rakt framifrån med 

händerna placerade vid sin midja med armbågarna 

placerade en bit bort från kroppen, som är utav medium 

storlek. Klädselns är ett linne i färgen orange och hon bär 

ett par mönstrade tajts i vitt och svart. Bakgrundsfärgen är 

heltäckande och i gråskala. 

Figur 5. 

Konnotativ nivå: 

Modellen som är det enda objektet på förstasidan, följer återigen mönstret att rikta sin blick helt 

mot kameran samt ler brett. Blicken utrycker intensitet och är kontaktsökande vilket konnoterar 

kvinnlighet (Bell och Milic, 2002, s. 218). Kroppen är i fokus och poserar med händerna vid 

sin midja, vilket förmedlar ett budskap om styrka och dominans, vilket stereotypt kopplas till 

manlighet (Machin, 2007, s. 27; Bell och Milic, 2002, s. 218). Kvinnan i bild kan tolkas sända 

ut en alternativ stereotypisk bild om hur kvinnligt respektive manligt porträtteras, vilket drar 

paralleller till ett kroppspositivistiskt budskap (Caldeira och De Ridder, 2017, s. 323–333).  

 

I Thomas och Treibers studie diskuteras social status, där låg status kopplas samman med 

kvinnor, övervikt samt mörkhyade modeller (Thomas och Treiber, 2000, s. 357). Den kvinnliga 

modellen som analyserats i aktuellt bildmaterial är dominerande, vilket inte konnoterar låg 

status eftersom hennes attityd sänder ut ett budskap om självsäkerhet och makt (Gillberg, 2018, 

s. 36). Kvinnans mörkare hudton och svarta hårfärg ger utryck för, som tidigare analys (se figur 

4) en konnotation att modellen påvisar ett alternativ till de tidigare porträtterade ljushyade 

modellerna. Omslaget porträtterar fortfarande inte modeller med synbar fysisk 

funktionsnedsättning eller större åldersomfång. Föreställningen om vad som anses kvinnligt 

respektive manligt får en intressant innebörd i denna analys då kvinnan konnoteras som 

självsäker, dominant men samtidigt kontaktsökande och inbjudande. Jag tolkar denna bild som 

ett försök att konstruera en mer könsneutral bild om vad som anses vara stereotypt kvinnligt 

respektive manligt (Caldeira och De Ridder, 2017, s. 325). 



 

29 
 

6.7 Summering  
 

Materialet som analyserats har följt upp konnotationer om mångfald, genus och vad som 

stereotypt porträtterar kvinnan respektive mannen. Urvalet för aktuell fallstudie är begränsat 

och strategiskt utvalt för att följa upp Friskispressens agerande efter erhållen normkritik. För 

att konkretisera om analyserna påvisar ett mönster, summeras omslagens resultat. Övergripande 

resultat påvisar att alla modeller porträtteras med ett stort leende samt lyfter sin blick för att 

möta publiken. Modellerna porträtteras antingen med eller utan träningsredskap vilket tolkas 

sända ut budskapet om inkludering inom träningskontexter. Deras kontaktsökande blick 

konnoterar en känsla hos mottagaren att dem blir sedda vilket anses inkluderande (Faizan, 2019, 

s. 136). Friskispressen påvisar ett mönster att producera bildmaterial som sänder ut budskap 

om glädje samt inkludering när blick och objekt analyseras på konnotativ nivå. Mönstret faller 

i symbios med Friskis&Svettis verksamhetsidé att presentera rörelseglädje till sin målgrupp. 

Tidskriftens val av modeller nyttjar inte möjligheten att inkludera en variation av olika 

kroppsideal, utan porträtterar en standardstorlek för alla modeller. Omslagen påvisar ett 

normativt ideal där endas en modell tolkas avvika från normen (Howson, 2015, s. 39).     

Analysen angående posering påträffar intressanta konnotationer till omvända stereotypa 

framställningar, kvinnan som bär mannen och framställs i poseringar som ger utryck för 

manlighet. Kvinnlighet och manlighet, inom genusforskningen, har analyserats genom att 

studera variationer samt förändringar i kontexten av kvinnans respektive mannens porträttering 

(Gillberg, 2018, s. 36). Femininitet och maskulinitet har genom historien påvisat ett ideal 

kopplat till det biologiska könet (Bell och Milic, 2002, s. 211). Resultatet av analysen ger 

utrymme för att ge nyans åt den framställningen om stereotyper som framkommit genom 

traditionellt formade myter (Fiske och Jenkins, 2011, s. 84). Myter utifrån ett etniskt perspektiv 

har enligt Thomas och Treiber (2000) påverkat val av modeller som antingen är utav vit- eller 

mörk hudfärg (Thomas och Treiber, 2000, s. 370). Tillämpning av semiotisk analys reflekterar 

över hudfärgen utifrån mångfaldsrepresentation och finner i analysen att figur 1 till 3 påvisar 

fyra modeller som har vit hudfärg medan figur 4 till 5 påvisar två modeller med mörkare 

hudfärg. Resultatet ger utryck att inkludera dels kvinnor och män, dels en variation av etnicitet 

men alla bilder saknar synbar fysisk funktionsnedsättning samt åldersvariation. Variation av 

genus, ålder, etnicitet och synbar fysisk funktionsnedsättning ska presenteras för att ge utryck 

av bra mångfaldsrepresentation, vilket med mitt analytiska resultat, indikerar på en dålig 

representation av mångfaldsbegreppet.       
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7. Konklusion och diskussion  

  

Det finns en röd tråd som genomsyrar bildmaterialet om hur konstruktionen av människan i 

bild alltid kontaktar publiken med sin blick genom att rikta den mot kameran. Friskispressens 

kroppsideal, som det framkommer i de analyserade bilderna av de avporträtterade modellerna, 

visar en kroppsform som varken avspeglar smalhet eller övervikt. Posering och objekt 

framkommer olika i bildmaterialet, vilket påverkar uppfattningen om huruvida stereotypa 

genusrepresentationer förmedlas eller inte. Etnicitet som analyserats genom kroppsfärg har 

förändrats inom tidsramen för undersökningen. Sammanfattningen avser att besvara syftet via 

forskningsfrågorna. 

F1. Vilka föreställningar kopplade till kvinnor och kvinnlighet konstrueras i bildmaterialet?  

 

Övergripande genom analysen framställs kvinnan dels i dominanta positioner och även 

posering som kan tolkas som underordnad. För att besvara denna frågeställning blir ett flertal 

tolkningar intressanta att lyfta särskilt kvinnorna som framställs individuellt visar på poseringar 

som tolkas dels stereotypt kvinnligt och även innefattar stereotypt manligt, vilket påvisar 

Friskispressens ambition att neutralisera ett problematiskt stereotypt genusbudskap (se figur 1 

och 5). Bildmaterialet (se figur 3) där kvinnan porträtteras tillsammans med en man visar på 

styrka och tolkas som dominant i sitt uttryck eftersom hon bär mannen på sin rygg. Detta tolkar 

jag som ett försök att konstruera ett alternativ till den hierarkiska genusordningen. En semiotisk 

resurs som den kontaktsökande blicken kopplas samman med femininitet och genomsyrar 

analysen av kvinnorna i bildmaterialet. Blicken sänder även ut ett inkluderande budskap. 

Inkludering lyfts fram som en viktig del inom Friskis&Svettis verksamhetsidé (Friskis&Svettis, 

2019).  

Bilder av starka och självständiga kvinnor bryter mot myterna för det feminina. Kvinnorna 

symboliserar både det feminina och det maskulina med sin kroppslighet (Johansson, 2005, s. 

39).  Färgvalen för de tre omslagen kvinnan representerar, röd, gul och orange färg som 

konnoterar stereotypt kvinnliga färger; bakgrundsfärgen gul, grå och grön har inte analyserats 

vidare. Tolkningsmöjligheterna som skapas, har som tidigare nämnts, en stor del i hur publiken 

uppfattar bildkonstruktionen. Undersökningen har påvisat myter kopplade till synen på 

kvinnlighet samt manlighet. Övergripande konstruerar inte Friskispressen kvinnan som 

underordnad eller framvisandet av slankt kroppsideal. Den återkommande föreställningen är att 
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kvinnan, som med sin kontaktökade blick, sitt leende, porträtteras i dominanta positioner samt 

bärare av stereotypt feminina färger vilket konnoterar en självständig och glad kvinna. 

Kvinnorna som analyserats i materialet har tolkats tillhöra en medelålders åldersgrupp. Där 

avviker Friskispressen från att lyfta fram flera målgrupper inom kategorin ålder som innefattas 

inom mångfaldsbegreppet. 

 

F2. Vilka föreställningar kopplade till män och manlighet konstrueras i bildmaterialet? 

 

Bildmaterialet uppvisar män i två olika situationer, den ena mannen förkroppsligar synen på 

maskulinitet. Den andra mannen gestaltar en svag position vilket enligt Johansson (2000) 

förknippas med femininet och därmed det omanliga (Johansson, 2000, s. 14).  Männen som 

analyserats i bildmaterialet porträtteras i likhet med kvinnan, med en kontaktsökande blick samt 

ett brett leende. Poseringarna har resulterat i två bilder där mannen tolkats som underordnad i 

relation till genusordningen (se figur 3 och 4). Vidare har två av bilderna använt sig av objekt 

där framställningen lyfter manligheten genom påvisad styrka och dominans (se figur 2 och 4). 

Däremot porträtteras mannen, i parbilden, som underordnad, eftersom kvinnan bär upp honom 

på sin rygg (se figur 3). Myten om att mannen presenteras allvarlig, genom blick och stängd 

mun, fotograferad framifrån med en auktoritär posering syns inte i bildmaterialet. 

Jag menar att männens gestaltningar skapar konnotationer som kan associeras till både, 

stereotypt kvinnliga och stereotypt manliga sfärer i aktuellt bildmaterial. Detta kan tolkas, 

utifrån genussystemet, som en neutraliserad genusrepresentation genom att modellerna inte 

enbart framställs i de traditionella kategorierna kvinnligt eller manligt.  

Mottagaren tolkar naturligtvis bildmaterialet utifrån sina normativa föreställningar, men i och 

med att Friskispressen konstruerar omslagen relativt likvärdigt anser jag att deras budskap om 

inkludering syns i det sätt som männen gestaltas. På två av bilderna bär männen blåa T-shirts 

som stereotypt konnoterar manlighet. Det ena omslaget har blå bakgrundsfärg medan det andra 

har rosa. Rosa tolkas som en stereotypt kvinnlig färg vilket leder till reflektioner om 

redaktionens försök att genom färg skapa en intressant kombination mellan det kvinnliga och 

det manliga. Männen som analyserats i materialet har tolkats tillhöra en medelålders grupp. Där 

avviker Friskispressen från att lyfta fram flera målgrupper inom kategorin ålder som innefattas 

inom mångfaldsbegreppet. 
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F3. På vilket sätt framkommer Friskispressens ambitioner att representera mångfald i 

bildmaterialet?  

 

Mångfaldsrepresentationen lyfts löpande för varje enskild bildanalys. För att diskutera 

Friskispressens ambition att öka mångfaldsrepresentationen följer en sammanställning av 

analysens resultat. Stereotypa kvinnliga myter har reproducerats av kvinnliga modeller och av 

manliga modeller och vice versa. Vidare har stereotypa manliga myter konnoterat 

bildmaterialet, också genom föreställningar av dels kvinnliga samt manliga modeller. 

Omslagsbilderna belyser att kategorierna kvinnligt och manligt fylls idag med nya och 

motsägelsefulla innebörder (Johansson, 2005, s. 13). Representationen av modellerna följer en 

jämn genusfördelning, vilket representerar en del av mångfaldsbegreppet. Vidare rymmer 

mångfaldsbegreppet, vilket är relevant att undersöka för att reflektera i vilken grad mångfald 

synliggörs i materialet. Modellernas ålder kan inte bedömas exakt däremot har undersökningen 

påvisat att alla modeller framställs i medelåldern. Bildmaterialet inkluderar ingen 

representation av barn eller äldre. Vidare exkluderas modeller med synbar fysisk 

funktionsnedsättning, vilket inte innebär en utveckling av mångfaldsrepresentation. 

Mångfald innebär att inkludera representationen av olika grupper. När normkritiken lyfts i 

nummer 4 (se figur 1) representeras omslaget av en vit kvinna utan funktionsnedsättning, vilket 

stärker det korrekta i medlemmarnas kritik. Analysen har därefter följt den eventuella 

utvecklingen av mångfaldsrepresentationen inom Friskispressens omslagsbilder. Nummer 4, 5 

och 6 (se figur 1–2 och 3) synliggör modeller av ljus hudton vilket hämmar utvecklingen av 

bredare mångfald; först i nummer 1 och 2 nästkommande år (figur 4 och 5) porträtteras modeller 

som har något mörkare hudton. Bakomliggande faktorer som att redaktionen redan planerat 

förstasidornas bildkonstruktion är i åtanke, men mitt resultat pekar sammantaget ambitionen att 

representera alla kategorier inom mångfaldsbegreppet, som synbar fysiskfunktionsnedsättning, 

åldersvariation och representation av olika etniciteter inte uppfylls. Vi och Dom kan reflekteras 

när fyra av modellerna i följd påvisas av ljus hudton och tolkas härstamma från Sverige medan 

två av modellerna påvisar en mörkare hudton, som även dom kan vara svenskar med utländskt 

påbrå. För att lyfta analysens sammanhang till ett större perspektiv, anser jag att Friskispressens 

bildmaterial inte representerar inkluderandet av alla. I Friskis&Svettis verksamhetsidé ”Vår idé 

är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla” (Friskis&Svettis, 2017). 

Modellerna konnoterar glädje och viss inkludering men bredden i mångfalden osynliggörs 

utifrån analysens resultat. Medier påverkar publikens attityder gällande stereotyper om 
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kvinnligt respektive manligt, vilket idag påverkar val av modeller, färgkonstruktioner och 

layout för att aktivt förmedla budskap. Min undersökning visar avslutningsvis att de budskap 

som idag förmedlas i medierna delvis vänder på normativa föreställningar kopplade till kön 

genom att porträttera kvinnan som dominant eller mannen med rosa bakgrundsfärg. Det finns 

också viss tendens att uppvisa fler etniciteter än det traditionellt ”vita”. Detta visar på en viss 

genus- och mångfaldsmedvetenhet i medierna, men det kanske ändå inte är tillräckligt för att 

aktivt motverka de stereotyper som vi som publik har om genus och mångfald.  
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8. Slutsats 

Sverige är ett land där den växande etniska mångfalden bereder väg för ständiga möten mellan 

olika kulturer (Johansson och Miegel, 1996, s. 282). De olika befolkningsgrupperna behöver 

en röst i det sociala rummet för att möjliggöra en integration inom olika samhälliga nivåer, för 

att balansera strukturella jämställdhetsklyftor. Röster, som i interaktionen med omgivningen 

kan öka förståelsen för olika kulturella uttrycksformer. Denna mångfald av röster som kan tala 

antingen genom konkreta bilder eller massmediala bildberättelser som symboliserar olika 

människors varande. Kommunikationsprocessen ger möjlighet att erkänna och synliggöra 

olikheter som ifrågasätter det självklara i vår verklighetsuppfattning och därmed skapar 

alternativa verkligheter. I mötet, av människors olika verkligheter, formas en tänkbar ömsesidig 

samhällelig samexistens. Positiva konsekvenser av mångfaldsrepresentation i bilder är dels 

möjlighet för identifikation men ger även känslan av delaktighet i sociala aktiviteter. Denna 

delaktighet kan upplevas inkluderande och motverkar känslan av exkludering.  

Mångfaldsperspektivet kan göra det möjligt att erkänna och förhandla olikheter på ett sätt som 

förverkligar demokratins löften (Scott, 2007, s. 23). Vilket med Gillbergs (2018, s. 121) 

skrivning skapar möjlighet för ett jämställt samhälle där alla som kan, öppnar dörren för alla. 

 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Min studie har utgått ifrån ett strategiskt urval, vilket innebär att möjligheten att generalisera 

fallerar, eftersom slumpen kan påverka resultatet (Bryman, 2016, s. 353). Däremot har studiens 

resultat ökat förståelsen huruvida Friskispressen svarar på aktuell kritik om 

mångfaldsrepresentationen inom studiens tidsomfång. Semiotikens metodtillämpning stödjs 

dels av Machins (2007) och Goffmanns (1987) analysverktyg, som inbegriper ett sakligt samt 

tydligt urval med relevanta avgränsningar. Genom att definiera den tillämpade metoden ökar 

studiens validitet, däremot minskar reliabiliteten, eftersom tillämpning av semiotisk analys 

innebär att en personlig tolkning kan leda till olika resultat (Bryman, 2016, s. 352). 

 

Som förslag på vidare forskning kan en kombination av kvalitativ och kvantitativ studie vara 

aktuell. Genomförandet av en forskningsstudie baserat på att kombinera metoderna ökar 

reliabiliteten för studien. En påbyggnad och utveckling av aktuell studie kan genomföras med 

tillämpning av ett kvantitativt kodschema, där relevanta kategorier inom mångfaldsbegreppet 

studeras över tid. Resultatet av det empiriska materialet presenterar ett statistiskt resultat av 
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mångfaldsrepresentationen. Statistiken möjliggör att resultat dels kan generaliseras och ger 

statistisk signifikans. Vilket kan användas för att jämföra mångfaldsrepresentationen inom 

andra träningsinriktade tidningar. Ytterligare ett forskningsområde är att kombinera 

bildmaterialet med redaktionell text, där även annonsmaterialet ingår och därigenom få en 

helhetsbild av Friskispressens mångfaldsrepresentation.  
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