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Abstrakt 

 

Titel:     Män, ät er större och kvinnor, ät er glada!         

- En studie om hur framställningen av män och kvinnor ser ut i träningstidningar.   

   

Författare:     Damla Mol   

 

Syfte:     Syftet med den här uppsatsen är att genom ett genusperspektiv undersöka hur 

svenska träningstidningar framställer män och kvinnor. Undersökningen kommer fokusera 

på om gestaltningarna sker utifrån de traditionella normerna om vad som är manligt och 

kvinnligt, jag kommer även undersöka ifall de upprätthåller könsstereotyperna. 

 

Metod:     Kvantitativ analys och semiotisk analys.  

 

Teori:   Genusteori.  

 

Material:     Alla nummer från år 2013 av träningstidningarna Komiformkvinna, 

Komiformman, Hälsa&Fitness och Fitness For Men. 

 

Huvudsatser:   Både männen och kvinnorna framställs utifrån de traditionella normerna av 

vad som anses vara manligt och kvinnligt. Kvinnorna framställs oftast med en slank kropp, 

leende på läpparna och de ser välkomnande och glada ut. Männens framställning sker oftast 

genom en stark muskulös kropp, allvarligt ansiktsuttryck och de ser hårda och seriösa ut. 

Männen framställs däremot oftare mer avklädda än kvinnorna. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

De senaste åren har det allmänna intresset för träning och hälsa i medierna vuxit. Vi möts 

ofta av flertals olika tidningar som fokuserar på kropp och hälsa, det är även flertal 

teveprogram man möts av som kretsar kring samma tema. Ett av de största programmen 

som tagit fart de senaste åren är det amerikanska viktminskningsprogrammet ”Biggest 

loser”, många länder har tagit över samma koncept och det finns även en svensk version av 

programmet. Där är ligger fokus på att överviktiga människor ska få hjälp av professionella 

tränare och dietister för att ändra sina livsstilar och gå ned i vikt genom träning och ändrad 

kost. ”Du är vad du äter” är också ett teveprogram som har spridits runt om i världen och 

inte mindre i Sverige. Där har både kändisar och ”vardagliga” människor medverkat för att få 

mer kunskap om ett hälsosammare liv och kunna förändra sina kroppar.  

Under våren blir träning och kost mycket omtalat på grund av att sommaren närmar sig och 

många vill komma i form till stranden. Man ska vara redo att ta på sig badkläder och vistas 

på stranden bland folk, utan att skämmas så därav uppmuntras träning ytterligare under 

denna årstid. Jag finner det därför vara av extra relevans att undersöka just området av 

träningstidningar, då det är så pass mycket fokus på träning och kost i allmänhet och därför 

är det av intresse att se hur framställningen då ser ut. Att undersöka hur män och kvinnor 

framställs i svenska träningstidningar ur ett genusperspektiv har inte utförts i större 

utsträckning och inte heller på samma vis som denna uppsats, därför finner jag det vara av 

ytterligare relevans att utföra den för att kunna fylla kunskapsluckan.  

Genom medier förmedlas en definition av verkligheten vilket i sin tur blir den värld som vi får 

ta del av. Medieutbudet formas till stor del av föreställningar av vad som anses vara manligt 

respektive kvinnligt och utifrån idéer om vad de olika könen vill läsa och ta del av (Hirdman 

2004:8). Att män och kvinnor framställs olika i medier som nyheter, reklam och film är ingen 

nyhet. Men gäller detta även för mediet träningstidningar? Jag vill med denna uppsats 

undersöka hur det egentligen ligger till när det kommer till könsframställningen i 

träningstidningar och om de upprätthåller de traditionella normerna om vad som är manligt 

och kvinnligt.   

1.2 Bakgrund 

Valet föll på just träningstidningar av en rad anledningar. För det första är jag väldigt 

intresserad av att både träna och läsa för att få mer kunskap om kost och liknande. Jag har 

ofta upplevt att medier förmedlar olika budskap kring ämnet beroende på om de riktar sig 

mot kvinnor eller män. Träningstidningar som är riktade mot kvinnor har jag själv upplevt 

oftast även handlar om mode och skönhet och inte enbart om träning och kost. De mer 

renodlade tidningarna som finns ute på marknaden riktar sig i stort sett enbart till män.  
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Så vitt jag vet har det inte heller gjorts särskilt mycket forskning i Sverige av typen jag 

kommer ägna mig åt på just det här materialet, vilket gör det extra intressant att undersöka. 

Jag tycker även att man bör tänka och reflektera mer genusmedvetet på alla områden i 

samhället, och jag har valt att börja med området träningstidningar.    

1.3 Syfte, mål och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att bidra till debatten kring genusmedvetenhet i medier 

som fokuserar på träning och hälsa och förhoppningsvis kunna bidra med ny kunskap till 

området. Målet är att genom ett genusperspektiv undersöka hur svenska träningstidningar 

framställer män och kvinnor, undersökningen kommer därför fokusera på om 

gestaltningarna sker utifrån de traditionella normerna om vad som är manligt och kvinnligt 

och jag kommer även undersöka ifall de upprätthåller könsstereotyperna. Endast 

omslagsbilderna av dessa tidningar kommer att undersökas, detta med hjälp av en 

kvantitativ analys och även en semiotiskt analytisk metod.  

Min övergripande frågeställning är på vilket sätt män och kvinnor framställs i 

träningstidningar. 

De underfrågor som jag vill besvara genom min undersökning är: 

- Upprätthålls de traditionella normerna om vad som är manligt respektive kvinnligt i 

träningstidningarna? 

 

- På vilket vis kommer framställningen till uttryck genom omslagsbilden? 

 

1.4 Material och avgränsning  

Som jag tidigare nämnt så kommer jag i denna uppsats presentera analysen av svenska 

träningstidningar, för att därefter dra slutsatser kring hur träningstidningar framställer män 

respektive kvinnor på tidningarnas omslagsbilder. Jag beslutade att min empiri skulle bestå 

av fyra olika träningstidningar. Jag valde att använda mig av fyra stycken för att kunna få en 

så pass övergripande blick över framställningen som möjligt. Beslutet fattades också för att 

kunna ha en större mängd av empiri eftersom analysen bara kommer ske på 

omslagsbilderna och inte innehållet på något vis. Sammanlagt består empirin av 34 tidningar 

och det är de som publicerades under hela året av 2013. De fyra träningstidningarna som jag 

valde är följande: Kom i form kvinna, Kom i form man, Hälsa &Fitness och Fitness For Men.  

Valet föll på just de här tidningarna av olika anledningar. Jag valde just Kom i form Kvinna 

och Kom i form Man för att detta är tidningar som är baserade på samma värderingar och 

kultur men riktar sig mot enbart ett kön i varsin tidning så jag fann det intressant att se hur 

framställningen såg ut i dessa. Hälsa & Fitness och Fitness For Men valde jag för att de har en 
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inriktning mot Fitness som anses vara en annan genre inom träning och jag ville då se om 

resultatet skiljer sig från tidningar om Fitness och de andra om att komma i form (är 

människorna som gestaltas med aktiva i fitness exempelvis). Träningstidningarna är alla från 

2013 och alla de nummer som publicerades då. Jag fann det vara relevant för 

undersökningen att ta nummer från ett så tidigt publiceringsår som möjligt och valde därför 

2013. Det fanns även en ren praktisk anledning till min avgränsning och det var att de här 

tidningarna och numren var några av de jag hade tillgång till. Med att ha fyra tidningar som 

undersökningsmaterial hoppas jag på att hitta skillnader men även likheter sinsemellan.  

1.5 Disposition  

Jag börjar med att presentera tidigare forskning som är relevant inom det område jag valt att 

studera. Därefter kartlägger jag de teorier som kommer användas i analysarbetet, slutsatsen 

och diskussionen. Sedan presenteras metoderna mer djupgående och förklaring till hur 

dessa kommer användas. Därpå följer den genomförda analysen och resultaten jag kommit 

fram till, dessa är placerade under samma rubrik. I resultatet kommer jag koppla tillbaka till 

den tidigare forskningen och de teorierna jag valt att använda mig av för att på så sätt ha 

möjlighet att besvara min frågeställning. Efter det kommer slutsatser och diskussion 

presenteras och avslutningsvis kommer jag ge förslag för vidare forskning inom området. 

 

2. Tidigare forskning 

Jag redogör nedan för tidigare forskning som har gjorts kring genus och hur detta kan hjälpa 

mig inom mitt undersökningsområde. Jag presenterar olika slag av forskningar som utförts, 

alla med fokus på till exempel genus, kroppar och framställning. 

 

Inom mitt område där jag undersöker hur män och kvinnor framställs i just svenska 

träningstidningar finns det inte någon tidigare forskning i stor utsträckning, däremot finns 

det många grundliga studier och forskningar kring genus och även utlänska (mest från USA) 

forskningar kring framställning och kroppar i hälsotidningar såväl som andra genrer. Det har 

varit ett stort intresse länge att undersöka bland annat reklambilder ur ett genusperspektiv 

och det är liknande forskning som bidragit till mitt eget undersökningsområde. Forskningen 

tittar på hur män och kvinnor framställs i olika områden, hur det påverkar människor och 

vad som ses som acceptabelt för kvinnor och män. På grund av att allt detta ses ur ett 

genusperspektiv och är i samma anda som mitt uppsatsämne finner jag det relevant, trots 

att det oftare är reklambilder forskningen talar för och inte träningstidningar.  
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Oavsett vilket område inom genus som forskare tidigare har undersökt är resultatet ofta 

densamma. Under en studie, som presenteras i artikeln ”Women’s and Men’s Eating 

Behavior Following Exposure to Ideal-Body Images and Text”, undersöktes hur mäns och 

kvinnors matvanor ändras efter att de blivit utsatta för bilder och text på människor med en 

ideal kropp. Kvinnorna fick se smala kvinnliga modeller och männen fick se bilder på 

muskulösa manliga modeller.  

Studierna visade att kvinnor åt mindre av den maten de hade framför sig medan männen 

ökade intaget. Resultatet visade ytterligare på att de blev påverkade av de bilder de blev 

utsatta för, genom att svara på frågor efteråt visade det sig att kvinnorna fann att deras 

kroppar kunde vara mindre och motsatsen sades av männen, deras var för små och borde 

vara större. Det som man då kan tolka från dessa resultat är att kvinnorna känner att de 

borde vara smalare, så som de modeller de fick se på bilderna. Männen däremot känner att 

de är för små, de fick se bilder på muskulösa modeller och resultaten visar att även om 

svaren är motsatta mellan männen och kvinnorna så är de påverkade på samma vis av 

bilderna. Det vill se ut på samma vis som människorna på bilden (Harrison et al. 2006). 

Liknande undersökningar har gjorts där man tittat på hur kvinnor och män påverkas av 

television och tidningar. De har blivit påverkade i form av hur deras kroppsperception och 

tillfredställningen över deras egna kroppar ser ut efter jämförelser med det som dem blir 

utsatta för via medierna. Den här studien presenterades i artikeln “Body Image: Impacts of 

Media Channels on Men's and Women's Social Comparison Process, and Testing of 

Involvement Measurement”. 

Studien visade på tydliga skillnader mellan hur män och kvinnor påverkas, Tv:n påverkar 

kvinnor i större utsträckning än män när det kommer till kroppsperception. Detta trots att 

männen tittade på Tvbåde oftare och längre. Resultaten visar också att kvinnor även här 

finner sina kroppar vara för stora i större utsträckning än vad männen gör och att kvinnor 

jämför sig oftare med det de blir utsatta för via Tv:n och tidningar. Här ser man ännu ett 

exempel på hur påverkad man blir, omedvetet eller ej, av det som visas för oss (Sohn 2009).  

Vidare kan man titta på manligt och kvinnligt. Detta är något som kommer vara centralt i 

uppsatsen och återkomma ofta, därför är det också av relevans att se vad som skrivits om 

det tidigare. Det är ofta mycket fokus på hur kvinnor framställs i olika situationer men också 

på vad som är kvinnligt. Utav intresseskäl valde jag därför att istället titta på vad som skrivits 

om män som gör något av kvinnlig karaktär (enligt traditionella normer).  

Artikeln heter “Man Tears and Masculinities: News Coverage of John Boehner’s Tearful 

Episodes” och presenterar framställningen av en politiker efter det att han har gråtit 

offentligt. 

John Boehner är en politiker som under några antal tillfällen på evenemang och liknande 

gråtit. Hur har nyheter då valt att täcka dessa tillfällen, hur ses han för att ha gråtit? 
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Anledningen till varför detta överhuvudtaget blev skrivet om är för att en politisk man som 

gråter strider starkt mot de förväntade könsrollerna. Hans manlighet och politiska ledarskap 

ifrågasattes och hans beteende jämfördes med kvinnligt beteende. Enligt de traditionella 

normerna är det kvinnor som visar känslor och män ska vara starka och hårda, speciellt män 

som är högt uppsatta med makt. Istället för att journalister ska utmana denormer som finns 

om vad som är manligt så upprätthåller de dessa genom att ifrågasätta honom som ledare 

och man på grund av att han offentligt visar sina känslor. Han sågs som en man framför att 

ses som en person med känslor och blev då ifrågasatt, hade det däremot varit en gråtande 

kvinna som är en offentlig person hade situationen och följderna tvivellöst varit annorlunda 

(Gesualdi 2013).  

Utöver artikeln ovan så kan man också se i artikeln ”Stylish hard bodies: Branded Masulinity 

in Men´s Health Magazine” om hur manlighet framställs i medier, och i detta fallet är det 

specificerat på en hälsotidning för män. Motsatt till mycket av det som tidigare forskning har 

kommit fram till visar denna undersökningen istället på att mannens manlighet inte längre 

handlar om den traditionella synen där man ser till mannens produktion utan ses som en 

konsument av produkter. Det är inte längre vad mannen gör och skapar som visar på 

manlighet utan hans utseende, mannen ska vara vältränad, mode medveten och se ut att 

vara framgångsrik. För att kunna vara allt detta krävs rätt produkter och det är där som 

Men´s Health Magazine kommer in och hjälper, de visar vilka produkter som borde köpas 

och användas och genom det går tidningen med vinst. Männen ska vårda sitt yttre och bli 

konsumenter, genom detta blir dem manliga (Alexander 2003).  

Vidare efter artiklar och studier så finns det två forskare som varit av stor inspiration och det 

är mor och dotter Yvonne och Anja Hirdman. Jag kommer presentera bådas arbete och 

resultat som är användbar information för min undersökning. Först börjar vi med modern 

Yvonne Hirdman. I sin bok ”Genus – om det stabilas föränderliga former” skriver hon om hur 

genus skapas och det är den aspekten i hennes arbete som är relevant för min undersökning.  

 

Hirdman skriver om hur mannen ses som normen och kvinnan är en defekt. Hon beskriver 

det som ”att vara man är att inte vara kvinna”, det är att vara normbärande vilket en kvinna 

då inte är (Hirdman 2001:65). En av de huvudsatser som presenteras i hennes bok är att göra 

genus är att göra skillnad där det inte finns någon skillnad. Detta gör man genom att hålla 

isär kvinnor och män. Kvinnor ska ägna sig åt vissa sysslor och hålla sig inom ett visst område 

i livet medan mannen gör likadant men på sitt fält. Kvinnor ska föda barn och ta hand om 

hushållet. Mannen ska däremot ta hand om kvinnan för hon är svag och även försörja henne 

genom att arbeta utanför huset (Hirdman 2001:66). Yvonne Hirdmans diskussioner och 

arbete kring dessa ämnen kommer beskrivas mer djupgående under teorikapitlet sedan 

kommer det succesivt förekomma under uppsatsens gång. 

 

Anja Hirdman är en medieforskare och i sin avhandling, Tilltalande bilder, skriver hon om hur 

kvinnor och mäns relationer framställd i tidningarna Veckorevyn och Fib Aktuellt. Hon skriver 
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om kroppsretorik och att kvinnan ofta gestaltades leende, som mer tillgänglig och 

problematisk (Hirdman 2001:49). Hon skriver också om ”parbilden”, då både en man och en 

kvinna gestaltades och att det vanligast förekommande var att mannen hade sin blick fäst på 

kvinnan medan hon tittade rakt in i kameran. Detta symboliserar då kvinnans feminina 

förmåga att beslagta mannen med hans blickar, medan hon själv tittar ut mot läsaren och 

publiken. Hirdman skriver också att i vissa förekommande reklambilder då mannen inte 

längre tittar på kvinnan kan tyda på att hon i bildens situation har gjort ett misslyckande av 

något slag (Hirdman 2001:199). 

 

Anja Hirdman skriver om Veckorevyn från 1995 och att ”kvinnlighet” framstår som något 

som måste underhållas under hela livet. Detta förmedlar då tidningens idé om att 

kvinnlighet ständigt behöver bättras på, med hjälp av olika skönhetsprodukter (Hirdman 200

1:199). De bilder som visas i resultatet från 1995 gestaltar kvinnan i stillhet, sittandes eller 

ihopkrupen i sand, vatten ellerpå golvet. Detta är enligt Goffman, som Hirdman skriver om, 

ett tecken på underordning. Gestaltningen av mannen ser inte alls ut på samma sätt, han 

framställs som handlingskraftig och stark med uppumpade armmuskler. På det sätt mannen 

gestaltas uppfattas han som maskulin och med hög status (Hirdman 2001:209).     
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3. Teori 

Jag kommer här att gå igenom de teorier jag valt att använda mig av i min studie. Först 

presenteras begreppen genus, kön samt resonemang kring så kallad genuskontraktet. 

Därefter diskuteras genusslentrian, tre formler, könsframställning i medier, genus och makt 

och stereotyper.  

 

Främst vill jag klargöra begreppen kön respektive genus. Kön kan förklaras som biologiskt 

kön, det vill säga kvinna respektive man. Genus förklaras däremot som socialt och kulturellt 

konstruerat utifrån det biologiska könet och begreppet påvisar hur samhället behandlar 

könens olikheter, här talar man om maskulinitet och femininitet (Fagerström och Nilson 

2008:7). 

3.1 Genuskontraktet 

Yvonne Hirdman talar om genuskontraktet. Detta kontrakt kan ses som ett teoretiskt 

ramverk där man kan finna en förklaring för relationsmönster mellan män och kvinnor, man 

lär sig hur man ska agera utefter sina könsroller och vilken plats i samhället och arbetslivet 

som man ska anta. Hirdman menar att barn redan från tidig ålder formas till att bli flickor 

och pojkar ”utifrån föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt”(Fagerström och 

Nilson 2008:49). Hon menar t.ex. att pojkar och flickor får olika leksaker att leka med när de 

är barn. Resultatet av att detta blir att pojkar och flickor tränar upp olika färdigheter 

eftersom olika leksaker används på olika sätt (Fagerström och Nilson 2008:50). Den enda 

skillnaden som finns mellan könen enligt Hirdman är att de flesta kvinnor kan föda barn.  

Som jag beskrivit ovan så menar genusforskare att kön är något man föds med, medan genus 

är något man formas till. Dem är även övertygad om att det som formar och präglar en 

människa mest och som t.ex. gör att man uttrycker manligt och kvinnligt, är den kultur han 

eller hon föds in i.       

Från att man är ett litet barn fostras människor in i rollen som antingen en kvinna eller man, 

Hirdman menar på att mannen då antar rollen som den beslutfattande och starka medan 

kvinnan antar rollen som svag och beroende (Hirdman, 2001: 80-85). För att tydliggöra 

begreppet genuskontrakt ytterligare så utvecklade Hirdman en teori som ska hjälpa att 

förklara hur manlig och kvinnlig underordning hör ihop. Teorin bygger på två principer, 

könens isärhållande och manlig överordning och detta beskriver bland annat Linda 

Fagerström och Maria Nilson i boken Genus, medier och masskultur. 

Vad som menas med den första principen om isärhållandet är att könen hålls isär, likaså 

handlingar och värderingar som är präglade av kön och resulterar i att kvinnor till exempel 

jobbar inom en viss typ av område så som vård medan männen jobbar i en annan med till 
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exempel teknik. Uppdelningen styr vem som gör vad, hur man beter sig samt vad man gör. 

T.ex. påverkar genussystemet vad män och kvinnor väljer att studera, arbeta med, vilka 

kläder de har på sig, hur de pratar med varandra etc. (Fagerström och Nilson 2008:53). 

Genom att hålla isär könen kan vi se vad en man är respektive vad en kvinna är, ”att vara 

man är att inte vara kvinna” (Hirdman 2001:65). Genom att göra skillnader mellan kvinnor 

och män gör man genus och genom det håller man dem isär. Hirdman beskriver en viss typ 

av förakt mot kvinnor och dess utdelade sysslor i diskussionen om isärhållandet. Mannen ses 

som normen, kvinnan är en defekt och det som är kvinnogöra ses som en skamligt ifall detta 

utförs av en man. Föraktet kommer ur att skydda det manliga och undvika det svaga könets 

sysslor (Hirdman 2001:66-69). 

Det som menas med den andra principen är att den manliga överordningen handlar om hur 

männens beteende och utförande ses som mer värdefullt. Mannen är normen och kvinnan 

ses som undantaget. (Fagerström och Nilson 2008:9). I boken tar de även upp att detta 

hierarkiska samhälle upprätthålls av både män och kvinnor, trots att de ingått i kontraktet på 

olika villkor och det kan sägas att bara ena parten tjänar på det (Fagerström och Nilson 

2008:9). 

Enligt Hirdman är det alla individerna som lever i samhället som är med och formar och 

håller isär kvinnor och män (Fagerström och Nilson 2008:51). Hon menar att alla människor 

föds in i ett genussystem som redan har definierat vad som är manligt och kvinnligt. 

Genussystemet ser olika ut beroende på var och när vi lever. Denna isärhållning mellan 

kvinnor och män finns överallt, om än i olika grad. Hon menar att män har tillträde till 

områden som inte kvinnor har och vice versa. Det är genussystemet i samhället som 

påverkar vilka egenskaper och beteenden vi värderar som bättre och sämre. De egenskaper 

som vi i vårt samhälle anser vara manliga har länge ansetts bättre än de egenskaper som vi 

anser vara kvinnliga. Det är mannen som är normen och kvinnan är undantaget (Fagerström 

och Nilson 2008:55). Hon menar även att män värderas högre än kvinnor inom 

genussystemet och att mannen därigenom blir överordnad kvinnan. 

I talandet av genuskontrakt och det system som existerar mellan män och kvinnor menar 

Hirdman på att det inte främst handlar om vad man ”är” utan istället om ”göra/vara”. 

Mannen bör försörja och ta hand om kvinnan, det är hans plikt medan de omhändertagna 

kvinnorna inom kontrakttänkandet då inte har rätt att lämna sin plats i hemmet. I hemmet 

ska de utföra sysslorna som kontraktet visar vara deras uppgift, de ska föda barn och ta hand 

om hushållet. Utförs de här sysslorna kommer mannen ta hand om kvinnan enligt den 

naturliga lagens följd (Hirdman 2001:85). Man kan se att de förpliktelser mannen har 

gentemot kvinnan finns utanför huset, borta från kvinnan, medan det ännu en gång är 

motsatsen för kvinnan. För kvinnan betyder kärleken allt medan det för mannen dock bara 

är en del av livet (Hirdman 2001:90).  

Det är värt att påpeka att förhållandet mellan könen och makten som utspelas som resultat 

av det, ser olika ut beroende på faktorer så som geografisk position, klass och kultur. En 
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tidsaspekt är också relevant, något som anses vara feminint respektive maskulint nu kan 

förändras för dem i framtiden på samma vis som något som ansågs vara det förr inte är det 

längre.   

3.2 Tre formler 

Yvonne Hirdman har komprimerat det stereotypiska tänkandet kring könen till olika slags 

formler, detta i en förenklad form (2001:26). Först presenteras grundformeln A – icke A, där 

A representerar mannen medan kvinnan är icke A. Detta kommer vara likadant genom hela 

presentationen av de olika formlerna, mannen är den förstnämnda vilket är A och kvinnan är 

den som är sistnämnd, vilket varierar från formel till formel.  

A – icke A är då den grundläggande formeln där mannen är normen och kvinnan konkret 

sagt inte är närvarande. Hon är inte viktig i samtalet om det mänskliga, kvinnan är formlös 

och finns helt enkelt inte (Hirdman 2001:27-28). Vidare kommer nästa formel som är 

jämförelseformeln, A –a. Denna formel står för mannen och den lilla mannen. a 

representerar då kvinnan som en ofullgången man, det fattas något och refereras därav till 

den ”lilla mannen”. Kvinnan utmärktes genom mindre kontroll och förstånd, men formeln 

kan även ses som ett annat sätt att uttrycka den så kallade ”enkönsmodellen”. Thomas 

Laqueur, en historiker, beskrev denne modell genom att beskriva att kvinnokönet är 

detsamma som mannens förutom att det är felvänt. Både enkönsmodellen och A – a formeln 

visar inte bara på skillnaderna mellan mannen och kvinnan utan påpekar också liknelserna, 

detta genom att kvinnan sågs som en sämre variant av mannen (Hirdman 2001:30-31). 

Den sista formeln som Hirdman presenterar är den normativa, A – B. Formeln är lik A – a 

formeln till en viss utsträckning. Kvinnan var ofullgången ja, men hon var även annorlunda 

och hade egenskaper som män inte hade och inte heller önskade sig. Detta kan man koppla 

till diskussionen som förts ovan om genus som görs av isärhållandet, genom att skilja 

kvinnorna och männen åt genom att presentera skillnaderna (Hirdman 2001:36). Kvinnan 

och mannen är ojämförbara i denna sorts tänkande. Formeln A – B betonar det totalt 

åtskiljande, inte bara genom egenskaper utan det går även till att se mannen och kvinnan 

som två olika arter och kan därav inte jämföras (Hirdman 2001: 36).      

3.3 Genusslentrian 

Diskussioner och forskning om hur kvinnor och män framställs olika i medier är inget nytt, 

detta är dock något som kanske inte alltid reflekteras över för att det är något man är van 

vid och uppvuxen med. Man kan här tala om så kallad genusslentrian, det vill säga 

slentrianmässiga föreställningar om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt, 

föreställningar som vi har utan att kanske ens reflektera över dem (Jarlbro 2006:148). 

Föreställningar såsom att alla män är intresserade av bilar medan alla kvinnor är 

intresserade av kläder är något som samhället, medvetet eller omedvetet, hjälper till att 

upprätthålla. Även diskussionen om genusslentrian påpekar, på samma vis som 
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genuskontraktet, att det inte beror på en manlig konspiration så de kan hålla kvinnor på 

plats utan Jarlbro menar på att det snarare ska ses som ett omedvetet tankevis som utövas 

av män såväl som kvinnor (Jarlbro 2006:148). Föreställningar som berör vad som är manligt 

respektive kvinnligt på ett vanemässigt vis i medierna visas om och om igen utan att 

ifrågasättas. För att kunna förändra detta krävs en ökad medvetenhet, att vi ”tar på oss 

genusglasögonen” som Gunilla Jarlbro beskriver det (Jarlbro 2006:115).   

3.4 Könsframställning i medier 

Medier sägs återspegla verkligheten och den verkligheten är då den som påverkar hur 

mottagarna ser sig själva och sin omgivning. Det är därför det är av stor vikt att man 

ifrågasätter den bild av verkligheten som förmedlas. Mottagaren kommer att anse att det 

som visas i medier, som får utrymme att visas, är viktigt och om innehållet till stor del består 

av vad män gör och tycker så präglas ens uppfattning av detta. Som resultat av detta 

kommer våra referensramar i stort sett vara ur ett manligt perspektiv (Jarlbro 2007:8). 

Därför menar Jarlbro på att det är nödvändigt att man lägger ett genusperspektiv på medier 

om man vill upprätthålla ett demokratiskt samhälle (Jarlbro 2007:8), man måste också 

inkludera människor ur alla samhällsklasser, etniciteter och generationer för att kunna skapa 

en så realistisk bild av hur samhället faktiskt ser ut.  

3.5 Genus och makt 

Fagerström och Nilson tar i deras bok upp att för att det ska kunna vara genusforskning, och 

genom ett genusperspektiv beröra föreställningar om feminint och maskulint som skapas 

och vilka konsekvenser detta kan få så blir det inte relevant utan maktdimensionen 

(Fagerström och Nilson 2008:12). Den ena parten i en maktdimension är överordnad den 

andra, detta kan visas genom exempelvis högre lön för lika arbete.  

Enligt Hirdman handlar makt i första hand om vem som tar utrymme och plats. Hon menar 

att man kan se den manliga överordningen överallt. T.ex. vilka det är som syns i media och 

vem det är som sitter i bolagsstyrelser. Hirdman menar att den manliga överordningen till 

och med syns genom att studera hur män och kvinnor sitter ner. Hon menar att män tar 

plats och att kvinnor krymper ihop (Hirdman 2001:63). Vad männens överordning och 

kvinnors underordning beror på och ”vems fel” det är anser Hirdman inte är meningsfullt att 

ta reda på. Istället borde man koncentrera sig på att förstå och förändra de processer som 

både kvinnor och män ingår i, de processer som gör att kvinnor och män upprepar mönster 

av kvinnligt och manligt generation efter generation (Hirdman 2001:64). 

3.6 Stereotyper 

Ordet stereotyp betyder inom socialpsykologin att en viss grupp har utmärkande egenskaper 

som kännetecknar just den gruppen, till exempel nation, ras, religion och kön 

(Nationalencyklopedin, 2012).  När det gäller könsstereotyper menar Hirdman att det finns 
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många, djupt rotade stereotypa bilder om hur män och kvinnor skall vara och det kan vara 

svårt att bryta mot stereotyperna. Män har vissa egenskaper och kvinnor har andra. Kvinnor 

har under långa perioder ansetts vara styrda av känslor och måste ha mannens stödjande 

hand annars faller de omkull. Kvinnor ses som mjuka, känslosamma, okontrollerbara, svaga, 

passiva, lögnaktiga och oförmögna till högre tänkande. Män i sin tur ses som hårda, 

förståndiga, har kontroll, starka, aktiva, har förmåga till moraliskt omdöme, är att lita på och 

förmögna till högre tänkande (Hirdman, 2001:47- 48).   

Flickor förväntas då att t.ex. vara duktiga, ta ansvar och ställa upp, vara omtänksamma och 

omhändertagande. De uppmuntras att visa sina känslor, samtala och vårda (Fagerström och 

Nilson 2008:57) Pojkar möts av förväntningar om att de ska vara tuffa, okänsliga, inte gråta, 

inte söka närhet och inte erkänna sina svagheter (Fagerström och Nilson 2008:58). Idéerna 

kring manlighet idag handlar även mycket om att män ska ta ansvar för det ekonomiska livet, 

de ska intressera sig för sport och teknik. Dagens idéer kring kvinnlighet handlar om att 

kvinnor ska vara snygga, sexiga, omtänksamma, inte ta för mycket plats och vara glada. 

Det är värt att nämna att andra budskap om hur en kvinna bör vara har vuxit fram i takt med 

att kvinnor i dagens samhälle trätt in på arbetsmarknaden, nu bör kvinnor även vara 

självständiga, studera etc. (Fagerström och Nilson 2008:60).Trots alla stereotypa 

uppfattningar som finns kring kvinnor och män så anser Yvonne Hirdman att genussystemet 

går att förändra men det kommer att ta lång tid. En strategi för förändring enligt henne är 

att ifrågasätta sig själv och sitt eget agerande, och att man har modet att våga bryta 

traditionella mönster. Det kan även vara om mannen skapar förutsättningarna för att 

kvinnan ska kunna bryta sig loss, genom att inte sköta sig och att tvinga kvinnan till olydnad 

(Hirdman 2001:95).  
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4. Empiri och Metod 

I följande kapitel kommer jag presentera de metoder jag valt att använda mig utav i 

undersökningen. Jag börjar först med en beskrivning av de fyra olika träningstidningar som 

min empiri består av för att kunna ge en bättre bild av dem. Därefter presenteras en 

beskrivning av den semiotiska analysen som metod och sedan den kvantitativa analysen, jag 

kommer även gå igenom på vilket sätt jag kommer använda mig av de olika metoderna i 

undersökningen.  

 

4.1 Kom i form Kvinna, Hälsa &Fitness, Kom i form Man och Fitness For Men 

Nedan följer en kort beskrivning av de olika tidningarna som undersökningen omfattar.  

Förlaget First Publishing Group AB, som har sin bas i Växjö, är det förlag som är ansvarig för 

alla de träningstidningar som empirin består av. First Publishing Group AB ägs av Dohi 

Sweden AB och Johan Sigvardsson är VD. Förlagets huvudsakliga uppgift är tidningsutgivning 

men den omfattar även flera nya medieformer. Deras huvudfokus inom tidningsutgivning 

ligger främst på två inriktningar, dessa är träning & hälsa och foto. De ger ut flera titlar inom 

hälso- och träningssegmentet, bland annat de som använts i undersökning: Hälsa&Fitness, 

Kom i form kvinna, Kom i form man, Fitness for men samt även Svenska Cycling Plus och 

Träningsbibel. Deras största tidningar har sina egna webbplatser, där har jag funnit mer 

information om själva tidningen i sig själv (http://www.fpgroup.se/,2014-04-27). Tidningarna 

beskrivs kort här nedan. 

Fitness For Men riktar sig mot män som är intresserade av att få ut så mycket som möjligt av 

livet och förespråkar en aktiv och optimistisk livsstil. Tidskriften tror på att varje man har vad 

som krävs för att kunna leva ett mer framgångsrikt, hälsosamt och njutbart liv. Innehållet 

består därför inte enbart om gymträning utan också annat fängslande innehåll. De vill 

erbjuda underhållning, information och inspiration för aktiva och nyfikna män och tror också 

att ett mentalt och känslomässigt välbefinnande är viktigt 

(http://www.fitnessformen.se/om-tidningen/#more-, 2014-04-06). 

Kom i Form Man är en specialtidning som ges ut av redaktionen som även ger ut Fitness For 

Men. Teman som de använder sig av har i stort sett samma teman och de fokuserar på 

fettförbränning och att bygga muskler. En beskrivning som jag hittat presenterar tidningen 

genom att säga att den tar dig stegvisgenom träningen och kosten som kommer resultera i 

att du får de bästa möjliga resultaten (https://on.readly.com/SE/first-publishing-group-

ab/komiformman,2014-04-06). 

http://www.fpgroup.se/
http://www.fitnessformen.se/om-tidningen/#more-
https://on.readly.com/SE/first-publishing-group-ab/komiformman
https://on.readly.com/SE/first-publishing-group-ab/komiformman
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Hälsa & Fitness är en av Sveriges populäraste tidningar om hälsa och träning. Innehållet 

varierar från tips och goda råd om hur man kan må bättre, få mer energi och ge sunda recept 

etc. Tidskriften håller en uppdaterad om de senaste mat- och träningstrenderna, hjälper 

med de verktygenför att kunna förbättra hälsa och stärka självförtroendet. Oavsett om man 

vill gå ner i vikt, bli bättre löpare, förbättra träningsresultat eller vill stärka kroppen så täcker 

tidskriften dessa områden (http://www.halsaochfitness.se/om-tidningen/#more-,2014-04-

06). 

Även Kom i Form Kvinna är en specialtidning som ges ut av redaktionen för Hälsa &Fitness. 

Tidningen ger ut olika temanummer som fokuserar på olika träningsformer så som yoga och 

löpning. Inbäddat i träningsinformationen fokuserar de även på mode och kost. En 

beskrivning av tidningen säger att detär den ultimata kost- och träningshandboken för dig 

som vill gå ner i vikt och bli vältränad snabbt (https://on.readly.com/SE/first-publishing-

group-ab/komiformkvinna,2014-04-06). 

4.2 Semiotisk analys 

Jag har valt att analysera träningstidningarna som jag beskrivit ovan med hjälp av en 

semiotisk analys metod. Nedan kommer jag presentera metoden och beskriva de olika 

begreppen som jag kommer använda mig av under analysen.  

Valet att använda mig av semiotiken som metod kom genom att jag ville undersöka 

omslagsbilderna på träningstidningarna. Jag fann semiotiken som det bästa verktyg för att 

utföra en så konkret och djupgående analys som möjligt för att kunna se vad det är för 

budskap som förmedlas genom framställningen av kvinnorna respektive männen. Jag 

kommer titta på vilka ikoner, symboler etc. som förmedlas för att kunna uppnå det ovan 

nämnda.  

 

Den amerikanska filosofen C.S Peirce och den schweiziske språkforskaren Ferdinand de 

Saussure är föregångare inom semiotiken. Enligt Saussure finns det två sätt för tecken att 

göras till koder. Dels i ett paradigm, som är en uppsättning tecken som man kan välja mellan, 

exempelvis alfabetet. Syntagm är det andra sättet och det är som ett urval tecken ur 

paradigmet som kombineras, som exempelvis en mening (Fiske 2011:54).  

Det som semiotiken gör är att fördjupa sig i hur mening uppstår och hur tecknen och 

betydelser fungerar i allmänheten. Inom semiotiken studerar man språkets innebörd, detta 

genom att bryta ned det till tecken. För att organisera dessa tecken använder man koder och 

system vilka fungerar inom en viss kultur. Semiotiken studerar verkligheten som förmedlas 

till människan och det är det som jag kommer göra när jag analyserar omslagsbilderna. Vad 

är det för kroppslig verklighet som förmedlas genom framställningen av männen och 

kvinnorna i träningstidningarna?  

http://www.halsaochfitness.se/om-tidningen/#more-
https://on.readly.com/SE/first-publishing-group-ab/komiformkvinna
https://on.readly.com/SE/first-publishing-group-ab/komiformkvinna
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De två mest centrala begreppen inom semiotiken som Fiske presenterar i sin bok, 

”Introduction to Communication Studies” är denotation och konnotation. Denotation är ett 

annat ord för grundbetydelse. Enkelt beskrivet så är det vad vi ser utan någon vidare 

betydelse eller utan värderingar. En denotativ beskrivning är av det som är väsentligt och att 

inte beskriva detaljer. Det är viktigt att beskrivningen är saklig och så objektiv som möjligt. 

Konnotation kompletterar denotationens egenskaper. Det är vad mottagaren själv tolkar in i 

tecknet, dess innehållsmässiga betydelse. Mottagaren associerar individuellt bildens faktiska 

betydelse utöver det som tydligt sägs, det är utifrån ens tolkningar och värderingar man 

tyder bilden ytterligare (Fiske 2011:80-81). Som ett exempel på hur konnotation fungerar är 

om man ser en bild som föreställer en blomma, genom tidigare erfarenheter och ens 

värderingar bildas då en uppfattning av bilden. Det kan leda till associationer till exempelvis 

buketter, ängar etc. Nästan alla associationer är kulturella, det vill säga att de är 

gemensamma för ett kollektiv, en generation, ett samhälle, en familj.  Alla associationer 

behöver dock inte ha med kollektivets tankar eller känslor att göra, utan det finns även 

privata associationer som en människa är ensam om att ha.  

Semiotiken har tre huvudområden som studeras, dessa är själva tecknet, de koder eller 

system som tecknen organiseras i och den kultur som koderna och tecknen arbetar. Här 

sammanfattar jag kort vad som innebär med dessa tre huvudområdena. Själva tecknen är 

något som skapas av människor och de kan bara förstås när de används i termer av hur 

människor använder dem.Koder och system omfattar de sätt som en mängd koder har 

utvecklats för att bemöta ett samhälleligt och kulturs behov. Kulturen har ett behov av att 

använda sig av de olika tecken och koder som har utvecklats för sin egen existens.  

Tecken inom semiotiken kan delas upp i tre kategorier, dessa kommer jag beskriva kortfattat 

här nedan. 

Index står för en betydelse då en händelse inte står bara för sig själv utan det hänvisar också 

till något annat i närheten. Som ett exempel på ett index är kattassar, det indikerar att det 

finns en katt eller har varit en katt i närheten.  

Ikon står för en avbildning som motsvarar verkligheten. Ett exempel på detta kan vara en 

skulptur. 

Symbol står för något som är närvarande men som representerar något som är frånvarande. 

Exempel på detta kan vara siffror. 

Tre viktiga begrepp inom semiotiken är metafor, metonymi och myt. De två förstnämnda  

begreppen kan beskrivas som omvandlande tecken, då förvandlingen av dessa tecken  

sker från två olika sfärer; saksfär och bildsfär. Begreppen menar att en bild omvandlas när 

metaforen överförs mellan de två sfärerna, från saksfär till bildsfär,vilket bygger på likhet 

och metonymin på närhet (Hansson m.fl. 2006:36). Metonymens uppgift är att låta en del 

stå för helheten, de är därför väldigt effektiva förmedlare (Fiske 2011:89). Bilder är 
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begränsade och med metonymens egenskaper kan den då säga något mer än vad som visas. 

På liknande vis fungerar myter likadant som metonymi genom att en myt konstruerar en 

helhet av en del. En myt är berättelse som en kultur förklarar eller förstår aspekter av 

verkligheten genom och en av de mer sofistikerade myterna är om manlighet och kvinnlighet 

(Fiske 2011:82).  

 

4.2.1 Kritik av metod 

 

Kritik mot semiotiken kan riktas mot att framställningen av tolkningar och analyser ses som 

objektiva snarare än subjektiva. De kan även uppfattas som ostrukturerade. Konnotation, 

som är en stor del av semiotiken är en association och den betydelse man utläser utifrån ens 

värderingar och kultur. Därav finns det inget absolut facit i en semiotisk analys. 

Konnotationen kan aldrig pekas ut direkt i en bild, utan finns först i våra tankar  

och genom vår egen tolkning, därför kan man ur ett kritiskt perspektiv fråga sig om tolkninge

n är korrekt och varför den är det eller inte är det. Dessutom finns det kulturella  

aspekter som gör att konnotationen inte blir samma för alla människor utan man måste ha li

kartad bakgrund för att göra en tolkning som överensstämmer. Carlsson och Koppefeldt 

skriver i deras bok, ”Visuell retorik” att konnotationer ofta är det mest spännande att 

diskutera när man utför en bildanalys eftersom det är något man har gemensamt med 

andra. De förklarar att det pekar på att det finns något dolt men samtidigt gripbart i 

innehållet, som flera känner på sig finns i bilden (Carlsson &Koppfeldt 2001:24). Det som de 

skriver om i boken är också själva kritiken mot metoden, det krävs att vi har samma 

referensramar för att tolkningen ska ske på liknande vis. Konnotation är inte samma för alla 

och den är inte heller alltid självklar, ofta finns en association som är tydlig för flera med 

liknande förutsättningar men det ger också utrymme för individuella tolkningar.  

 

4.3 Kvantitativ analys 
 
Jag kommer också utöver den tidigare nämnda metoden använda mig av en kvantitativ 

analys. Denna metod är lämplig när man vill ha svar på frågor såsom hur vanligt 

förekommande något är i ett visst material, eller om hur stort utrymme olika kategorier får i 

det valda materialet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud 2007:223). Kvantitativ analys 

lämpar sig väl då man vill ta reda på hur vanligt förekommande ett visst fenomen är inom ett 

specifikt område, eller om hur stort utrymme olika kategorier får i det valda materialet 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud 2007:223). 

Med en kvantitativ metod så bearbetar men rådata, i detta fall är det träningstidningarna 

som då är min empiri för undersökningen. Empirin bearbetas då till ”siffror” som lämpar sig 

för statistisk behandling. Jag har då i syfte av detta skapat olika kategorier där jag delat upp 

tidningarna ut efter om de är för kvinnor eller för män. De kategorier som jag har beslutat 

att ha med i min undersökning är: 
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Leende, inte leende, yngre, äldre, ljus hy, mörkare hy, påklädd, avklädd, ansikte synligt, 

ansikte inte synligt, ögonkontakt och inte ögonkontakt. 

Genom att kategorisera på det vis jag valt så har jag strukturerat upp det utefter något som 

kallas för ”binary opposition”. Fiske beskriver begreppet som ett system där man tar två 

relaterade kategorier och ställer dem emot varandra, materialet man vill kategorisera 

hamnar antingen i den ena kategorin eller i den andra. En kategori kan då inte existera på 

egen hand utan gör det i ett strukturellt förhållande med den andre, den ena kategorin 

förstås bara genom att den inte är den andra (Fiska 2011:110). Jag har då valt ut olika 

kategorier, som kommer presenteras senare i resultat- och analyskapitlet, som ska jämföras i 

förhållande till varandra och på så vis också få fram ett mer tydligt och konkret resultat.  

De metoder som jag har beskrivit ovan är då de metoder jag kommer använda mig av för att 

kunna genomföra den empiriska undersökningen i denna uppsats. Jag har valt att kombinera 

dem i undersökningsmetoden på ett sätt som bäst passat för att få fram hur män och 

kvinnor framställs i träningstidningar. Jag finner metoderna lämpliga att kombineras på 

grund av att de kan komplettera varandra och framhäva resultaten ytterligare.  

 

4.4 Tillvägagångsätt 

Jag började med att utföra den kvantitativa analysen genom att dela upp träningstidningarna 

för kvinnor respektive män, sedan gick jag igenom alla omslagsbilder och placerade dem i 

rätt tillhörande kategori som jag skapat. Valen att bestämma vilken omslagsbild hamnade i 

vilken kategori utgick från mina egna perceptioner och det kan skilja från vad andra må ha 

valt.  

Efter att ha sammanställt resultaten från den kvantitativa analysen gick jag vidare för att 

utföra den semiotiska genom att välja ut omslagsbilder för att analysera dem utifrån den 

semiotiska metoden. Jag började med den denotativa och konnotativa nivån och fortsatte 

sedan analysen vidare med de semiotiska verktygen så som koder och symboler.  
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5. Resultat& Analys 

Under denna rubrik kommer jag presentera resultatet och utföra analys på den kvantitativa 

analysen såväl som den semiotiska. Jag väljer att presentera dem separat på grund av att det 

är skilda metoder och utförandet då resulterar i skilda vis. Först kommer jag presentera den 

kvantitativa analysen följt av en diskussion, sedan presenteras den semiotiska analysen och 

även den avslutas med diskussion. 

 

5.1 Kvantitativ analys 

Resultaten av den kvantitativa kategoriseringen kommer presenteras genom att ta de två 

motsatta kategorierna och presentera resultatet åtskilt från de andra, detta för att tydligare 

kunna visa på skillnader och liknelser för hur män och kvinnor framställs på omslagsbilderna. 

Detta sker strukturerat utefter begreppet binary opposition som jag tidigare har nämnt i 

metod kapitlet. 

Under varje kategori kommer jag beskriva vad som räknas som till exempel inte leende, i de 

benämningar som jag valt att utgå ifrån. Jag har skapat kategorierna utefter syftet av 

undersökningen. Det är sammanlagt 12 stycken kategorier och dem täcker ansiktsuttryck, 

utseende, ålder och även hur mycket man ser av ansiktet och ögonen. Kategorierna har 

angetts tidigare i metodkapitlet och man kan också se dem nedan i detta kapitel. Jag har 

även skapat en tabell som visar resultaten från kategoriseringen av träningstidningarna för 

män och kvinnor. Tabellen visas nedan, där kan man se både resultatet av kategoriseringen 

och skillnaderna som finns mellan männens och kvinnornas.  

Resultat av den kvantitativa kategoriseringen av omslagsbilderna på träningstidningar 
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5.1.1 Leende & inte leende 

Jag skapade kategorierna för att kunna se om det uppstod något tydligt mönster av hur 

kvinnorna och männen framställdes genom sina ansiktsuttryck. Som jag beskrivit tidigare så 

är det en kvinnlig egenskap att vara vänlig, känslosam och se glad ut, därför valde jag en 

kategori som leende för det symboliserar glädje och vänlighet (utifrån min perception). Att 

vara i kontroll och hård är en manlig egenskap och därför föll valet på att ha en kategori som 

inte leende för att visa de omslagsbilder som framställer män och kvinnor utifrån det 

perspektivet.   

Valen för vilka omslagsbilder som hamnade under kategorin leende skedde genom att välja 

de kvinnor och män som log så att tänderna syns. De som då inte visade sina tänder men 

ändå hade ett svagt leende placerades under kategorin inte leende. Valet för att 

kategorisera omslagsbilderna på detta vis var för att det på många bilder är otydligt om 

personerna är glada eller inte så jag ville ha leendet så synligt som möjligt (visa tänderna) 

och genom det föll valet naturligt för vilka som hamnade bland de inte leende. 

Här är exempel på vad som kategoriserades som leende och inte leende, jag valde två 

typiska och tydliga exempel för att förtydliga förklaringen. 

Leende:               Inte leende:  

Omslagen för kvinnor som ler är 11 av 17 medan männen är 2 av 17. Resultaten visar på att 

kvinnorna på omslagen ler så att tänderna syns majoriteten av gångerna medan de sällan 

inte ler. De omslagsbilder där kvinnorna inte ler och har ett allvarligare ansiktsuttryck är det 

oftast att de är mer fokuserade snarare än att det istället hade kunnat förknippas med ett 

hårt uttryck. De kan till exempel utföra en aktivitet, så som att hoppa, och genom det blir det 

ett koncentrerat ansiktsuttryck. Detta är ett motsatt resultat gentemot vad som kom fram 

från samma kategorisering med männens omslagsbilder. Där är männens uttryck allvarlig i 

en större utsträckning än när de ler. Männen har ett hårdare ansiktsuttryck än kvinnorna i 

kategorin där de inte ler. På ett antal av omslagen visar det även en man som tränar 

samtidigt så då blir ansiktsuttrycket mer ansträngt som resulterar i ett hårt och allvarligt 

ansiktsuttryck.  

Som vi ser av resultatet är det väldigt få män som ler och detta jämfört med kvinnorna är 

intressant. Det är en stor märkbar skillnad som ses i detta resultat och det kan ses som att de 

traditionella normerna om vad som är manligt och kvinnligt upprätthålls, där det sägs att 
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männen ska vara i kontroll och allvarliga och kvinnorna ska vara känslosamma och glada 

(Hirdman 2001:48). Genom att göra skillnader som dessa, där skillnader egentligen inte finns 

så gör man genus och då också utför ett isärhållande av könen (Hirdman 2001:65). 

Resultaten visar då som sagt att kvinnorna ler majoriteten av gångerna på omslagsbilderna 

och majoriteten av männen ler inte. Traditionella normer om vad som är manligt och 

kvinnligt visar att männen ska vara starka, ansvarsfulla och hårda medan kvinnorna är 

motsatsen och ska vara svaga, känslosamma och moderliga. Detta är något som tydligt 

uppstår i resultatet när man ser att kvinnorna framställs leende förutom vid sex tillfällen av 

17 och bara två män av 17 faktiskt ler. Vad man då kan se är att kvinnor utspelar ett varmt 

och välkomnande intryck genom att vara glada, det kan ses som en norm för kvinnlighet. 

Kopplat tillbaka till teorikapitlet kan man då se att de egenskaper som sägs tillhöra en kvinna 

respektive en man visas genom framställningen inom denna kategori.  

Genom att framställa en vältränad, smal kvinna med ett leende på läpparna kan detta ge 

intryck av att man blir lycklig av att träna och se ut på liknande vis. Även när man är gravid 

kan man träna och känna sig i form visar det på vid ett tillfälle av omslagsbilden. Männens 

framställning däremot visar att om man är allvarlig och hård så kommer den starka kroppen 

som resultat. Det är inte som för kvinnor som ska ha roligt under tiden dem tränar och 

försöker få den kroppen de må önska utan för att männen ska få en stor och stark kropp ska 

det jobbas hårt och det behövs ett starkt psyke för att nå dit de vill. 

5.1.2 Yngre & äldre 

För att se hur bred åldersskillnaden bland människorna på omslagsbilderna är valde jag att 

ha en kategori som täcker detta. Åldrarna för den yngre kategorin är från 20 till 30 års ålder 

och de som ser ut att vara äldre hamnade då i den tillhörande kategorin. Åldern från de äldre 

var mer flexibel och gick från 30 år och uppåt. Beslutet för den åldern var för att kunna ha 

ett brett omfång för eventuella träffar. Eftersom åldern för de olika människorna inte stod 

skrivet fick jag då själv välja vilken kategori de placerades i, därför kan resultatet skilja 

baserat på vem som tittar på omslagsbilderna och styrs av ens egna perceptioner och 

värderingar.   

Här har jag fått utesluta två omslagsbilder från männen på grund av att ansiktet inte har 

varit synligt och därför har jag beslutat att avgörandet för vilken ålder personen har, inte har 

kunnat utföras korrekt.   

Dessa kategorier är några av de som visar på mest jämlika resultat. För alla fyra tidningar, 

vare sig det är för kvinnor eller män så är det mest förekommande att använda sig av yngre 

människor. Att använda sig av äldre människor förekommer mer sällan och är likvärdigt för 

både träningstidningarna för män och kvinnor då resultatet är att det är fyra av 17 äldre som 

framställs vardera. De människor som placerades under kategorin äldre visar ett intressant 

resultat. Även om det är ett par stycken som kategoriserades som äldre framställdes det 
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ändå inte några män respektive kvinnor som visar tydliga tecken på åldrande så som rynkor 

eller grått hår. 

Ungdom har blivit en synonym med ideal hälsa och skönhet, både ungdomar och vuxna 

strävar efter den ungdomligheten (Kåk, 2007: 30-31) så att träningstidningarna framställer 

detta är inte nödvändigtvis så chockerande. Det budskap som förmedlas genom att inte 

framställa äldre människor, oavsett kön, är att det är under ens ungdom som man är i bäst 

form. Det visar på att man som 60-åring inte är lika eftertraktad som en ung männniska för 

man är då inte i sin livs form längre.  

5.1.3 Ljus & mörkare hy 

Ett mönster som jag la märke till under insamlingen av empirin var den minimala 

utsträckningen av mångfald på hudfärgen av männen och kvinnorna. Därför fann jag det av 

intresse att undersöka konkret hur stor skillnaden var mellan hur många människor med ljus 

respektive mörkare hy som framställdes. 

Jag har utgått från blek, vit till olivfärgad hud för att kategorisera den ljusa hyn. Därefter 

utgick jag från solbränd, brun och mörkare och gick utefter det för att se vilka omslagsbilder 

som skulle placeras under mörkare hy. Här är det också ett fall av min egen perception, 

andra kan anse att de jag placerat i ljus hud kategorin inte hör hemma där medan det för 

mig verkar rätt.  

Här kan vi se de andra kategorier som visar ett jämlikt resultat. Samma som ovan där det 

oftare framställs yngre människor så visar resultatet här att det också oftast är dominerande 

med ljus hy. Det är fyra av 17 kvinnor med mörkare hy och fem av 17 av männen som 

framställs med mörkare hy. I träningstidningarna för kvinnorna framställs inte en enda 

kvinna som har mörkare hy än solbränd, männen har ett fåtal som framställs, dock i liten 

utsträckning.  Resultatet visar då att det både är mer förekommande för träningstidningarna 

att framställa kvinnor och män som är yngre och har ljus hy.  

Kategorierna som berör om kvinnorna respektive männen är ljusa, mörkare eller yngre och 

äldre ses inte ur ett genusperspektiv utan detta är ett mönster som är värt att nämnas rent 

generellt. Framställningen av ljusa och yngre är dominerande för både männen och 

kvinnorna. Dessa är de kategorier där resultatet har varit mest jämställt och visar på att det 

är mer önskvärt att ha en ung, vältränad, ljus människa på omslagsbilden, oberoende av kön. 

Genom att framställa unga, ljusa människor visar det också att det är då man är som mest 

attraktiv, det är önskvärt och eftertraktat att vara ung och ljus (enligt det som framställs i 

träningstidningarna som empirin består av).  

5.1.4 Påklädd & avklädd 

Valet för att ha kategorier som ser till hur mycket hud respektive lite som visas kom från hur 

tidigare forskning visat på att kvinnor ofta framställs mer avklädda inom reklam än män. Jag 
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ville se om detta även stämde in på mitt undersökningsområde eller om det skiljer från 

reklam och träningstidningar.    

Vad som ansetts för att vara påklätt i kategoriseringen är när man inte ser så mycket hud. 

När människorna har på sig exempelvis linne och byxor som täcker bröst, mage och ben. Det 

finns tillfällen då omslagsbilder där man fått se ben i till exempel shorts och sedan ett 

täckande linne har placerats i kategorin påklätt och detta är för att jag anser det vara 

”passande” och inte märkbart. När jag kategoriserade för avklätt utgick jag efter hur mycket 

hud som visades, som jag nämnt ovan. Här har de omslagsbilder där männen till exempel är 

barbröstade och kvinnor har sport-bh eller bikini på sig. Enkelt sagt om man ser mycket hud 

kring brösten, magen, benen och armarna, speciellt på samma gång. Nedan kommer två 

exempel på hur omslagsbilderna kan se ut för respektive kategori. 

 

Påklädd:                                      Avklädd:  

 

Ur kategorierna, påklätt respektive avklätt kommer mer resultat som visar på märkbara 

skillnader. Här ser man att av 17 omslag, från tidningarna för kvinnor, så är fem av dem 

avklädda medan männen är avklädda 14 gånger av 17 tillfällen. Här är det då kvinnornas 

resultat i påklädd kategorin som dominerar och männen dominerar i den avklädda. Männen 

framställs ofta utan tröja, fokus är på deras bara muskulösa överkropp och när kvinnorna 

framställs mer avklätt är det ofta fokus på magen och armarna.   

Att kvinnor inte framställs avklädda oftare, eller åtminstone lika ofta som män är värt att 

uppmärksamma med tanke på hur tidigare forskning kring reklambilder till exempel visar på 

att kvinnor framställs mer avklädda i större utsträckning än män (Jarlbro 2006:). Det är också 

värt att poängtera att reklambilder och träningstidningarnas omslagsbilder inte är i samma 

undersökningsområde men kan ses som relevant för min undersökning då det är ett 

besläktat område som sedan tidigare har undersökts.     

I kategorierna som presenteras under denna rubrik var det allt fler män än kvinnor som var 

avklädda, det var nära på lika många kvinnor avklädda som männen var påklädda och vice 

versa. Faktumet att det var en så stor marginal var intresseväckande på grund av 

anledningen jag skriver ovan, tidigare forskning inom reklambilder och hur kvinnor gestaltas 
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visar på motsatt resultat. Ofta kan man se kvinnokroppen på uppvisning i olika sammanhang 

(reklamer för parfymer, badkläder etc.) så på grund av detta är det intressant att det inte var 

fallet i denna empiri.  

Förklaring till varför det kan se ut på det viset är att det är tidningar som har kvinnor som sin 

målgrupp, det är inte till för att väcka uppmärksamhet eller liknande utan för att locka 

kvinnliga kunder. Därav kan det vara så att de valt att framställa kvinnorna mer påklädda för 

att det är mer attraherande för kvinnor och de blir mer benägna att då köpa tidningen. En 

studie som utfördes om hur kvinnor respektive män reagerar på sina egna kroppar efter att 

ha sett bilder på den ultimata ideal kroppen visar att kvinnor i majoriteten känner att deras 

kropp är för stor (Harrison et al. 2006). Här kan en parallell dras till en förklaring till varför 

kvinnorna är mer påklädda i träningstidningarna än i andra tidigare undersökningsområden, 

kvinnor blir mer benägna att köpa en tidning då de inte känner att de får dåligt 

självförtroende genom att kvinnan på omslaget har en kropp som inte denne själv må ha. Så 

resultatvis, genom att framställa kvinnor mer påklädda så ses de som mer relaterade till den 

"vanliga vardagliga" kvinnan.  

Varför är då männen mer avklädda? Även om resultatet från studien nämnd ovan visar på 

att männen kände att deras kroppar var för små, vilket blir motsatsen till kvinnorna så skulle 

jag påstå att man inte kan se deras tänkande på samma vis när de utsätts för 

omslagsbilderna på träningstidningarna. En egenskap enligt könsstereotypen är att män är 

förmögna till ett högre tänkande, vilket kvinnor inte är, och kan därav dra andra slutsatser 

utav omslagen än kvinnorna, som agerar på känsla (Hirdman, 2001:47- 48). Det kan vara att 

männen då blir mer motiverade att uppnå den kroppstyp de önskar sig genom att tydligt se 

kroppen på mannen som framställs. Observera att detta är enbart reflektioner på hur det 

kan vara baserat på vad som har skrivits om genus och könsstereotyper och inte ren fakta.  

 

5.1.5 Ansikte synligt & ansikte inte synligt 

När empirin var samlad kunde ett tydligt mönster ses av hur männens omslagsbilder var 

annorlunda från kvinnornas. Det var ett antal av män som framställdes utan att ha ansiktet 

synligt, jag fann det vara ett intressant fynd och ville därför ha med kategorier som visar 

resultat för detta för att sedan kunna analysera vad det kan betyda ur ett genusperspektiv.   

För dessa kategorier har jag kollat på de omslagsbilder där huvudet på människan är med 

och inte är det. Så de som placerades under kategorin där ansiktet är synligt är dem som har 

sitt huvud och ansikte med på bild. Här fanns det fall där man inte såg hela ansiktet tydligt 

utan människan kan ha tittat ner eller liknande, men jag beslutade att placera dem i synligt-

kategorin för att jag ansåg att det var tillräckligt för syftet av analysen. När ansiktet dock inte 

var synligt var dem fallen då ansiktet och huvudet hade beskurits bort från bilden. Antingen 

var ansiktet helt bortskuret eller så var det mörk skugga och text över till exempel, jag 
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placerade även omslagsbilder där man såg exempelvis hakan på människan men inte resten 

av ansiktet under kategorin där ansiktet inte är synligt. Detta var för att majoriteten av 

ansiktet var borta och jag beslutade att det i slutändan var det viktigaste, ser man 

majoriteten av ansiktet eller ej?  

För att förtydliga vad jag menar kommer jag nedan visa exempel på hur det kan se ut när 

ansiktet inte är synligt. 

       Ansikte inte synligt:  

Dessa är kategorier där resultatet kan anses vara i upprätthållande av de traditionella 

normerna, där vi ser ansiktet på personen eller om ansiktet inte är synligt. Männen 

dominerar här med tre stycken omslag där ansiktet inte syns medan kvinnorna inte har en 

enda (även om tre stycken kan ses som få så finns det visst intresse i det jämförelsevis med 

kvinnornas resultat).  

Det som man då kan se från resultatet är att kvinnorna alltid (inom den tidsaspekt som min 

empiri består av) framställs med sina ansikten med på bilden. Det förekommer att männens 

ansikten inte är med alls på bilden och att istället för att ha med hur deras ansikten ser ut är 

det viktigaste för träningstidningarnas budskap istället att framställa deras bara överkroppar. 

Det är en syn av dominans och kontroll, männens ansikte behöver inte vara en del av bilden 

för att budskapet ska kunna förmedlas. Kvinnor ska däremot ha sina ansikten och helst med 

ett leende på läpparna så att man kan se att de är glada och välkomnande. Genom en syn av 

dominans att männens ansikte inte är nödvändigt för bilden kan man se det ur ett perspektiv 

av makt och överordning. Kopplat till genuskontraktet och principen av isärhållandet av 

könen kan man se att valet av framställningen där ansiktet inte är synligt är en 

upprätthållelse av detta.  

5.1.6 Ögonkontakt & inte ögonkontakt 

Valet att ha med kategorierna för ögonkontakt och inte ögonkontakt kom naturligt ur 

kategorierna ovan där det undersöks hur ofta ansiktet är synligt eller inte. Med ögonkontakt 

så är det när människorna tittar rakt in i kameran, nästan som om de tittar rakt på åskadaren 

av omslagsbilden. När de inte har ögonkontakt är de fall då de exempelvis tittar åt sidan eller 

ner mot golvet.  
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Om kvinnorna och männen har ögonkontakt eller inte är intressant att se ur 

genusperspektivet och kan visa på ifall traditionella normer om manligt och kvinnligt 

upprätthålls på så vis, vilket är syftet med undersökningen.   

Liknande som kategorierna som nyss presenterades så är resultaten från kategorierna 

ögonkontakt och inte ögonkontakt även dominerande av männens omslag, det vill säga att 

männen oftare inte har ögonkontakt. Majoriteten av kvinnorna har ögonkontakt medan 

majoriteten av männen inte har det. Det är bara ett fåtal av kvinnorna som inte har 

ögonkontakt, två av 17, medan nio av 17 män inte har det. Vidare kommer jag beskriva mer 

om vart blicken var vänd etc. i framställningen där ingen ögonkontakt skedde.  

När männen inte tittar in i kameran så tittar dem istället neråt och åt sidan, det inträffar att 

de tittar ner på sig själv, som exempelvis på sina armar och det är då dit blicken dras till från 

åskådaren.  

De få fallen då kvinnorna inte tittade rakt in i kameran och därav inte hade ögonkontakt var 

när de var aktiva och kameravinkeln inte var rakt framifrån som på de flesta andra 

omslagsbilder. Vad jag då menar med aktiva är att de inte bara står rakt upp och poserar 

utan de utför något fysiskt så som att springa till exempel.  

Jag väljer att analysera kategorierna när ansiktet är synligt eller inte och om dem har 

ögonkontakt eller inte vidare här nedan tillsammans och inte bara under sina separata 

rubriker. Detta på grund av att jag finner dem vara sammanlänkade och kompletterar 

varandra i undersökningen och analysen. 

Hur kommer det sig då att alla kvinnor har sina ansikten synliga men att det förekommer 

omslagsbilder på männen där man antingen inte ser deras ansikten eller där de inte har 

ögonkontakt? Även här är det en känsla av traditionella normer där mannen är stark och i 

kontroll och kvinnan är vänlig och varm.Mannen ses också som privat medan kvinnan då i 

jämförelse blir motsatsen och är offentlig (Hirdman 2001:72). När man talar om mannen 

som privat ska man då inte framställa honom med hela kroppen synlig och inte heller ha 

ansikte och ögonen synliga. Det är ofta genom ens ansikte som man känns igen och då i 

upprätthållandet av att mannen är privat så visas det i mindre utsträckning än för kvinnor 

som är offentliga. Kvinnor kan då inte framställas på samma vis, utan ögonkontakt och utan 

att ha ansiktet synligt på grund av att mannen och kvinnan ska kontrastereras och delas upp 

(Hirdman 2001:71-72). 

Utöver kategoriserings resultaten kan man se mönster på att det förmedlas olika saker för 

kvinnor och män. Kvinnor uppmuntras att gå ner i vikt genom texter där det står hur man ska 

minska i storlek och även hur man ska få plattare mage. Det som männen då uppmuntras till 

är att bygga mer muskler, större armar och magmuskler. Resultatet utifrån de fyra 

träningstidningarna visar då att kvinnor ska träna för att bli mindre och även mer 

hälsosamma och männen ska träna för att bli större och hälsosammare. Här ser man igen 
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hur skillnader görs och ett isärhållande uppstår i form med genuskontraktet. Det inträffar 

även i de träningstidningar för männen att de uppmuntras för att gå ner i vikt men då ser det 

annorlunda ut än för kvinnorna. Man kan se att språkanvändningen skiljer sig från ifall det är 

män eller kvinnor som är målgruppen, männen ska "bränna fett" och kvinnor ska minska 

storlek och få plattare mage.  

Något som har visat sig vara en vanligt förekommande faktor i både tidningarna för kvinnor 

och män är att det är fokus på sommaren och semestern. Man ska träna så man är i form till 

sommaren, så man är stark och stor till när man åker utomlands på semester, detta är något 

som kan ses som en slags "morot". Man kan se det som ett sätt att motivera dem, få dem att 

träna så de har något att se fram emot.  

Det är också märkvärt att nämna bakgrundsfärgerna som används på omslagsbilderna. 

Männen har allt oftare mörkare färger till bakgrunden som bidrar till den "hårda" känslan 

och kvinnorna har då tvärtom ljusa eller färgglada bakgrundsfärger som då ger känslan av 

glädje. Nedan visas ett exempel på hur de använt sig av mörka färger och text över en mans 

ansikte. 

 

Här kan man se hur färgen de har använt sätter tonen för vilket intryck man får. Hade det till 

exempel varit ljusa färger så som för kvinnorna så hade det inte gett ett intryck av hårdhet 

och mörker.  
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5.1.7 Sammanfattning 

Vidare kommer jag sammanfatta de resultat och analysen som presenterats under rubriken 

ovan om den kvantitativa kategoriseringen. Jag kommer diskutera fritt bland de kategorier 

som beskrivits tidigare för att ytterligare koppla till teorin och tydliggöra för de resultat som 

jag funnit.   

 

Efter att ha sett resultatet från den kvantitativa kategoriseringen kan vi nu ta på det som 

Gunilla Jarlbro kallar för "genusglasögonen" (Jarlbro 2006:115). Som jag nämnt tidigare i 

teorikapitlet så betyder slentrianmässiga föreställningar berörande det som anses vara 

kvinnligt respektive manligt (Jarlbro 2006:148). Det är föreställningar vi har men som sällan 

reflekteras över, det är dessa föreställningar jag nu har reflekterat och analyserat över.  

Män och kvinnor har vissa egenskaper separat från varandra. Som jag nämnt tidigare så ses 

kvinnornas egenskaper som känslosamma, mjuka, svaga, passiva och de måste ha mannen 

som stöd annars faller de omkull. Männen i sin tur då ses som hårda, starka, förståndiga och 

i kontroll (Hirdman, 2001:47- 48) och detta är egenskaper som man kan se förmedlas genom 

träningstidningarnas omslagsbilder genom hur de låter kvinnor le med ögonkontakt och ljus 

bakgrund och männen ser allvarliga ut antingen när dem tittar ner åt sidan eller inte ens har 

huvudet med på bilden. Man kan också se det som de könsstereotyperna som beskrevs i 

teorikapitlet där idéerna kring manlighet idag handlar mycket om att män ska ta ansvar för 

det ekonomiska livet, de ska intressera sig för sport och teknik. Kvinnlighet handlar däremot 

om att kvinnor ska vara snygga, sexiga, omtänksamma, inte ta för mycket plats och vara 

glada vilket jag finner stämma överens med vad resultaten av kategoriseringen visar.  

Männen kan se omslagen och de hårda männen som framställs på dem med sina starka 

kroppar och indikerat starka psyke och istället koppla att genom att vara som dem kan de då 

få samma kropp. Tidigare forskning visar att det är oftare kvinnor som blir objektifierade 

baserat på deras kroppar men här kan vi tydligt se att borden har vänt och att männen är de 

som blir objektifierade istället genom att framställas avklädda i större utsträckning.    

Det är mycket vanligt förekommande i dessa tidningsomslag, som min empiri består av, att 

det finns vissa förutfattade meningar och är baserade på traditionella normer för manligt 

och kvinnligt. Det kan ses genom att det inträffar på kvinnornas omslag att man uppmuntras 

att träna yoga, träna hemma och "snabb-fix" träning. Männen ska enligt omslagen träna 

hårt, smart och ha ett starkt psyke. Män ska äta sig starka och kvinnorna ska äta sig glada. 

Mannen ska inge en känsla av ansvar för omvärlden medan kvinnan ska förmedla vänlighet. 

Kopplat till vad jag beskrivit tidigare i teorikapitlet om genus är principen av könens 

isärhållande, man kan se ett isärhållande av könen i första hand att det är separata 

träningstidningar för kvinnor respektive män. Det visar att kvinnor och män inte uppmuntras 
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att träna på samma vis eller av samma anledningar. Kvinnorna ska inte bygga större muskler 

och männen ska inte få en plattare mage därav kan man inte ha en tidning som riktar sig åt 

både män och kvinnor på samma gång.   

I reklamer framställs män ofta som handlingskraftiga och för kvinnorna handlar det mer om 

att göra om sig genom att uppmuntras att köpa smink etc. (Carlsson &Koppfeldt 2008:137). 

På samma vis ser vi det i träningstidningarna, männen är oftare aktiva med att till exempel 

träna och uppmuntras att jobba hårt för att få en starkare kropp. Kvinnorna är passiva och 

står oftare och poserar och uppmuntras att bli smalare. De få gånger som kvinnorna 

framställs som aktiva är oftast när de springer eller hoppar, när männen framställs som 

aktiva är det inte på samma vis som för kvinnorna. De tränar genom att lyfta hantlar och inte 

genom att springa eller träna yoga.  
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5.2.1 Semiotisk analys 

Nedan kommer den semiotiska analysen presenteras. Jag kommer börja med att analysera 

en av männens omslagsbild från tidningen Kom i form Man, där tittar jag först på den 

denotativa nivån och går sedan vidare till den konnotativa nivån. Därefter följer diskussioner 

och analys om koder, symbol, myter och metonymer i den utsträckning det uppstår inom 

relevanta ramar. Jag kommer även presentera fler omslagsbilder som både kompletterar de 

resultat som kommit från analysen av den primära omslagsbilden men också visar på 

skillnader. Vidare kommer resultatet från den semiotiska analysen som utfördes på en av 

omslagsbilderna från tidningen till kvinnorna, Kom i form Kvinna. Det kommer presenteras 

på samma vis som förstnämnda semiotiska analysen.  

 

5.2.2 Männens omslag, Kom i form Man nr 13 2013 

Jag valde omslagsbilden som visas nedan för att utföra den semiotiska analysen. Urvalet 

gjordes genom att gå igenom alla de olika omslagsbilder av männen, jag beslutade att 

analysen skulle utföras på en omslagsbild som visade en framställning som tydligt 

upprätthåller de traditionella normerna som beskrivits flertal gånger under uppsatsens gång. 

Detta beslut fattade jag för att jag finner det vara i följd av undersökningens syfte och även 

en följd av resultatet från den tidigare kvantitativa analysen där det visar på att tidningarna 

framställer männen och kvinnorna genom vissa normer om vad som är manligt och kvinnligt. 

Genom den semiotiska analysen kan man gå ännu djupare in i vad det innebär med den 

framställningen som görs och vad omslagsbilden faktiskt förmedlar.  

 

 

 

Denotativ nivå: På omslagsbilden ser vi en man som står ensam mot en svart bakgrund. Han 

står med armarna framför midjan samtidigt som han spänner sina biceps, blicken är riktad 

ner mot hans vänstra arm. Hans vänstra kroppshalva är vinklad så att den hamnar i mer 
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fokus och bilden visar enbart hans överkropp, det vill säga att inget under hans midja, så som 

ben, är med i bilden. Även fast hans ansikte är riktat neråt kan man se att hans 

ansiktsuttryckär allvarligt, han har också skägg och mörkt hår. Man ser tydligt att han är 

muskulös och på hans överkropp kan man se svettdroppar och också tydliga blodådror under 

huden.  

Konnotativ nivå: Det centrala i bilden är ju då mannen och hans muskler. Det är tydligt att 

fokus ligger på hans armar och bildtexten där det står ”större biceps på åtta veckor” 

understryker det. Att han är svettig är ett index på att han precis har avslutat ett 

träningspass och ytterligare så är hans synliga ådror en indikation på både att han nyss 

tränat och därav är ”upp pumpad” men det visar också att han har lite underhudsfett. Han är 

frisk och stark, som traditionella normer menar på att han ska vara. När det kommer till det 

yttre är det oftare kvinnors skönhet man talar om, men på denna bild kan man se att 

mannen har håret stylat och vårdar sitt skägg, detta är ett index på att han bryr sig om sitt 

yttre. Man kan se att han har använt sig av hårprodukter för att forma håret på toppen av 

huvudet och på grund av att hans skägg är så jämt och kort kan man dra slutsatsen till att det 

är vårdat och visar på engagemang från hans sida att ta hand om det.  

Det är tydligt att han är stark, han har synliga muskler på armarna, axlarna, brösten och 

magen och när den svaga kvinnan faller tillbaka så kan hon finna hans stöd i hans styrka. Den 

naturliga ordningen mellan man och kvinna enligt genuskontraktet säger att mannen ska ta 

hand om kvinnan för att hon är mindre och svagare, genom att framställa en stark man visar 

det på att han är kapabel till just detta. 

Den svarta bakgrunden ger intrycket av hårdhet och styrka. Valet av färgen bidrar till den 

känslan av att mannen ska vara stark, hård och i kontroll och genom detta bidra till att 

upprätthålla traditionella normer.Det gör även valet att ha hans blick riktad neråt istället för 

mot kameran och ha ögonkontakt. Detta såg jag vara ett tydligt mönster bland alla 

omslagsbilder i den kvantitativa analysen där de kategoriserades och resultaten visade att 

männen ofta framställs utan ögonkontakt. Det ger intryck av kontroll och en viss överordnad 

att fokus ligger på honom själv och inte betraktaren, mannen styr vart ens blick färdas för 

man vill se det han själv fokuserar på. 

Koden av hans ansiktsuttryck såväl som koden av hans kroppsorientation är det som ger 

intrycket av kontroll, den mänskliga kroppen är huvudsändaren av presentativa koder (Fiske 

2011:64-66). Kopplat med indikationen av svettdropparna där antagandet kan tas att han 

nyss avslutat ett träningspass kan vara att han beskådar sitt verk. Det är genom hans arbete 

och vilja som han har denne kropp och efter träningen vill han se resultatet.  

Orientationen av kroppar kan tyda på koder av olika slag och mannen på omslagsbilden står 

vinklad med sin överkropp (Fiske 2011:65). Genom att han står vinklad med kroppen ifrån 

kameran snarare än ha den rakt framifrån visar det enligt koder en viss avskärmande attityd. 

Han vill inte skapa en relation med beskådaren och det påståendet uppmuntras ytterligare 
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genom att analysera hans kroppshållning (Fiske 2011:66). Genom att han står i den 

positionen med den hållningen ger han ett intryck av överordning och också av spänning 

genom att han anstränger och spänner sina muskler för att förtydliga sina muskulösa armar.  

Metonymin visar att mannen även är stark och muskulös på resten av kroppen, som inte är 

synlig. Man ser bara hans överkropp men genom metonymins egenskaper kan man dra 

slutsatsen till en helhet av en muskulös kropp av bara en del. Större delen av fokuset ligger 

på hans armar, det kan vara i linje med myten om manlighet och hur män ska vara starka. 

Armarna kan även ses som en symbol av att han bär allt ansvar, för att kunna bära allt ansvar 

blir starka stora armar ett måste. 

Omslagsbilden som visas nedan är liknande den ovan. Ansiksuttryck, kroppsorientation och 

en muskulös kropp gör att även denna omslagsbild till syns upprätthåller de traditionella 

normerna. Det som skiljer dem åt är att de har använt sig av en vit bakgrund och istället 

uteslutat färgen på mannen på bilden, även att det är en ljus bakgrund så får man ett hårt 

intryck av omslagsbilden och den är inte varmt välkomnande.  

 

För att visa på att det skiljer sig mellan omslagsbilderna och hur männen kan framställas så 

vill jag visa omslagsbilden nedan.  

 

Här ser vi en man med tröja som täcker musklerna, ögonkontakt och ett leende på läpparna. 

Framställningen av män på detta vis är annorlunda och inträffar inte i större utsträckning, av 

den empirin som uppsatsen består av. Att se en annan slags av framställning av männen, 

som utgår från de egenskaper som traditionellt ses som kvinnliga så som att le och vara 

välkomnande, visar att det sker en förändring av vilka normer som upprätthålls. Det är 



 
35 

 

viktigt att uppmärksamma att även fast det är ett fåtal gånger som framställningen ser ut på 

liknande vis så kan det ses att en viss förändring börjar succesivt ske.  

5.2.3 Kvinnornas omslag, Kom i form Kvinna, nr 10 2013 

På samma vis som jag valde männens omslagsbild valde jag den för kvinnorna. Den valda 

omslagsbilden som den semiotiska analysen utförs på visas nedan. Även här gick jag igenom 

alla de olika omslagsbilder av kvinnorna, jag beslutade som nämnt innan att analysen skulle 

utföras på en omslagsbild som visade en framställning som tydligt upprätthåller de 

traditionella normerna. Därför föll valet naturligt för denna omslagsbild och vidare kommer 

jag presentera den semiotiska analysen utav den.  

 

 

 

Denotativ nivå: Det man ser på denna omslagsbild är en kvinna i en vit bikini. Hon tittar rakt 

fram och har ögonkontakt, hon har även långt mörkt hår och ler. Hon står och vilar lite av sin 

vikt på sitt vänstra ben och håller höger arm på höften medan vänster arm vilar vid sidan av 

kroppen. Bilden visar bara kroppen från huvudet och ner till ungefär halva låret. Bakgrunden 

är vit och hennes hår blåser bakåt som om det är en vind som drar genom rummet.  

Konnotativ nivå: Det som är centralt i denna omslagsbild är kvinnans leende och hennes bara 

överkropp. Fokus dras mycket till magen både på grund av att den är så synlig och uppenbar 

men också på grund av texten bredvid där det står ”Platt mage på fyra veckor”. Att hon står 

med handen vilandes mot höften drar också ögonen mot magen. Man kan tydligt se hennes 

nyckelben och genom att hon är avklädd i enbart bikini är det lätt att se att hon har en slank, 

smal kropp med lite underhudsfett. På hennes armar kan vi se minimalt med muskler och 

detta stämmer på resten av kroppen man ser.  

Hon har ett tydligt leende på läpparna vilket indikerar att hon är glad och hon utger en varm 

och välkomnande känsla. Jag finner inte det vara ett sammanträffande att den färgen som 

används på bikinin och som bakgrundsfärgen är vit. Vitt har ofta setts som en symbol för 

oskuld och renhet, det är även det intryck man då får. Genom att hon med ett glatt leende 
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har ögonkontakt, motsatt till mannens framställning, så bidrar även det till att intrycket av 

henne blir mer inbjudande och vänligt. Kodmässigt så kräver hon inte dominans utan istället 

en relation med den som möter blicken.  

Eftersom att kvinnan som framställs inte har synliga muskler så kan hon på så vis framställas 

som svag, vilket en kvinna enligt de traditionella normerna ska vara och hon ska ta hjälp av 

mannen som stöttar upp henne. Hon ser ut att vara lycklig och trevlig vilket kan ses som en 

symbol för kvinnlighet. Detta på grund av de kulturella koder och tidigare erfarenheter man 

kan ha som gör att när man ser en lättklädd glad kvinna så tänker man på kvinnligt eftersom 

det historiskt sätt har framställs kvinnor på ett sexuellt och könsobjektifierat vis (Carlsson 

&Koppfeldt 2008:141).  Genom att kvinnan framställs med en bikini på sig kan man tydligt se 

att hon har rakad bikinilinje. Hade man vänt på det och istället haft en kvinna som inte har 

rakad bikinilinje hade det setts som ett kodbrott mot genuskoden, det vill säga att den 

omslagsbild som man ser i detta exempel upprätthåller den koden. Genom att hon är 

slätrakad symboliserar hon kvinnlighet, det kan ses som att det är män som har hår och inte 

kvinnor (Carlsson &Koppfeldt 2008:134). 

Kroppens orientation är väldigt lätt vinklat bakåt åt hennes högra håll annars ser man henne 

rakt framifrån med ansiktet. Genom att möta beskådaren med den slags av orientation så 

kan det tyda på intimitet (Fiske 2011:65). Jag finner att ett sådant påstående stämmer med 

omslagsbilden på grund av det glada ansiktsuttrycket som då kopplat med hur kroppen är 

vinklad påvisar mer av en inbjudande känsla snarare än avvisande.  

Händer och armar är kroppens huvudsändare av gester (Fiske 2011:65) och hennes position 

av armen mot höften medan den andra armen vilar vid sidan om kroppen ger ett avslappnat 

intryck och att hon är bekväm med sin kropp. Håret kan också ses som ett sätt att presentera 

personligheten av kvinnan som avslappnad. Med hjälp av hår kan man enkelt ge ut olika 

budskap om sig själv och på bilden ser vi kvinnans långa, mörka hår placerat bakåtfallande 

ner över ryggen samtidigt som det blåser bakåt. Man kan se att det inte har färgats eller 

stylats i någon större utsträckning och det kan ses som en bidragande faktor till den 

avslappnade känslan som förmedlas. Utöver det kan man också se hållningen som en kod för 

avslappning, hon står med rak rygg men man kan se att hon inte är spänd så då blir 

kroppshållningen vänlig snarare än överordnad.  
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Omslagsbilden som visas ovan visar ännu en typiskt framställning av en kvinna enligt de 

traditionella normerna. Hon skrattar samtidigt som hon omfamnar sin gravida mage med 

sina händer. Hon ser lycklig, vänlig och moderlig ut. Det är intressant att visa en omslagsbild 

där de faktiskt har använt sig av en gravid kvinna, eftersom att det är det kvinnor är, 

barnfödare enligt traditionellt tänk. Däremot så är det likadant för träningstidningarna för 

kvinnor som för männen, en viss förändring kan ses och nedan visas en annorlunda 

framställning av en kvinna i träningstidningen.  

 

Även fast kvinnan på omslagsbilden är tillhörande till kategorin avklädd så är denna slags av 

framställningen av kvinnor mer sällsynta. Här har kvinnan ingen ögonkontakt, allvarligt 

ansiksuttryck och är också aktiv med att träna. Det är en framställning som denna som man 

är mer van att se hos männen och det är samma som jag skrivit ovan om den semiotiska 

analysen på männens omslagsbild där jag också visat på en förändring av framställningen 

även där. Det är intressanta och märkvärda faktorer att visa att det inte bara framställs 

utifrån de traditionella normerna.  
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5.2.4 Sammanfattning 

Härefter kommer jag föra en diskussion baserat på den semiotiska analysen som jag har 

presenterat ovan. Jag kommer diskutera analysen av både omslagsbilderna för kvinnorna 

och för männen, istället för att göra det separat som under förgående rubrik kommer jag 

titta på dem tillsammans.   

 

Sätter man dessa två omslagsbilder emot varandra och jämför kan man då se ytterligare 

skillnader på hur framställningen ser ut. Mannen är placerad centralt i bilden och är även 

närmare kameran, kvinnan är placerad åt höger sida och hon är inte lika nära kameran som 

mannen. Detta kan ses som att mannen tar mer utrymme än kvinnan, i takt med 

genussystemet. Genom att göra den semiotiska analysen kan man tydligt se skillnader 

mellan hur mannen och kvinnan framställs. I detta fallet är det tydligt att mannen har mer 

makt över kvinnan genom att han tar mer utrymme än henne. I teori kapitlet beskrev jag hur 

Yvonne Hirdman beskriver makt i första hand om vem som tar utrymme och plats och det är 

något man kan se genom att analysera omslagsbilderna på träningstidningarna. Mannen tar 

tydligt mer plats och blir därför överordnad kvinnan.  

Kvinnan har en vit bakgrund, vit bikini, slank kropp, leende på läpparna och ögonkontakt och 

framställningen av mannen är den totala motsatsen. Han har en svart bakgrund, muskulös 

kropp, allvarligt ansiktsuttryck och tittar ner med blicken. Dessa resultat från den semiotiska 

analysen visar tydliga liknelser till de resultat som kom från den kvantitativa 

kategoriseringsanalysen. De träningstidningar som min empiri bestått av visar bevis på att 

dem upprätthålla de traditionella normerna om att en man ska vara stark, i kontroll och hård 

medan en kvinna ska vara svag, vänlig och varm. 

Det är ett tydligt isärhållande mellan könen genom att framställa dem på motsatt vis, som 

det har beskrivits tidigare under uppsatsens gång kan man se vad en man är genom att han 

inte är kvinnan. Det som en kvinna gör, gör inte en man, genom att en kvinna är glad och 

leende så vet man att mannen inte är det och vice versa. Det är på samma vis som beskrivs 

med A – B formeln som uppkom i teori kapitlet, isärhållandet sker genom att presentera 

skillnaderna och det är så man kan se resultatet av analysen (Hirdman 2001:36). 

Skillnaderna är tydliga. Kvinnans kropp ska vara smal och inte muskulös, hennes utstrålning 

ska bestå av glädje och välkomnande för att hon är moderlig av naturen. Fokus för en kvinna 

när hon tränar är inte att bli starkare utan att bli gladare och konkret nog hälsosammare. 

Mannens kropp ska vara stor och muskulös, hans utstrålning ska bestå av kontroll och 

dominans för att han har allt ansvar. Skälet till att en man ska träna är för att bygga större 

muskler och bli starkare, motsatsen till det som kvinnor uppmuntras till.  
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Det är också ett sätt att upprätthålla isärhållandet inom genuskontraktet. Mannen har 

tillträde till ett område som en kvinna inte har, det vill säga inom styrketräning. Det är inte 

kvinnogöra att träna med hantlar och bygga sig stor, på samma vis som det inte är mansgöra 

att träna yoga för att finna inre ro (enligt det som förmedlas av träningstidningarna).  

Det är också värt att uppmärksamma att även fast träningstidningarna majoriteten av 

gångerna upprätthåller de traditionella normerna finns det vissa spår av förändringar av 

framställningen av både männen och kvinnorna. Dem framställs inte alltid utifrån de 

normerna som presenterats under uppsatsens gång utan det inträffar också när de 

framställs som motsats till vad som anses vara manligt respektive kvinnligt.  
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6. Slutdiskussion 

Jag ska här sammanfatta de resultat som jag kommit fram till och även återkoppla 

resultaten till uppsatsens frågeställningar och till den tidigare forskningen. Först redogör jag 

vilka mina frågeställningar för uppsatsen som jag hade för att simplicitera det och sedan 

presenteras återkopplingen till denna först baserat på kvinnornas omslagsbilder, sedan för 

männens och slutligen en sammanställning av dessa.  

 

Min övergripande frågeställning är på vilket sätt män och kvinnor framställs i 

träningstidningar. 

De frågor som jag vill besvara genom min undersökning är: 

- Upprätthålls de traditionella normerna om vad som är manligt respektive kvinnligt i 

träningstidningarna? 

 

- På vilket vis kommer framställningen till uttryck genom omslagsbilden? 

 

Jag börjar då med min övergripande frågeställning som syftar till hur kvinnorna och männen 

framställs. Utefter både den kvantitativa och semiotiska analysen kan man då konstatera, 

utifrån de fyra träningstidningar som empirin bestått av, att kvinnor framställs som glada, 

vänliga, smala och svaga.  

Det är gemensamt för både tidningen Kom i form Kvinna och Hälsa & Fitness (båda är riktade 

mot kvinnor) att framställningen sker utifrån föreställningarna av de traditionella normerna 

om vad som är kvinnligt. Genom att resultatet visar på detta kan jag då ge svar på min ena 

fråga som jag ville ha besvarad genom undersökningen. Frågan undrar ifall de traditionella 

normerna upprätthålls och svaret är ja, träningstidningarna som jag undersökt upprätthåller 

dessa traditionella normer om vad som är kvinnligt. 

Frågan om hur framställningen kommer till uttryck genom omslagsbilderna kan man nu se 

att det är genom att framställa kvinnor till största dels icke-aktiva och glada. 

Sammanfattningsvis av den kvantitativa analysen där jag kategoriserade omslagsbilderna 

kan man se att kvinnorna i störst utsträckning framställs leende, unga, med ljus hy, påklädda 

med ett synligt ansikte och ögonkontakt. Synen på träningen förmedlas genom 

omslagsbilderna som någonting som är roligt och underhållande, det krävs inte mycket 

ansträngning och genom den träning som uppmuntras får man en platt mage och slank 

kropp och det främst för att må bra och vara hälsosam. 

Liknande som resultaten visar att framställningen av kvinnorna sker utifrån de traditionella 

normerna så sker även framställningen av männen på samma vis. Här kan jag då också svara 
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ja på min fråga ifall träningstidningarna upprätthåller normerna, även när det kommer till 

omslagsbilderna av männen. Framställningen sker genom uttryck av mannen som 

handlingskraftig, hård och allvarlig. Om man sammanfattar kategoriseringen av männen kan 

man då se att de framställs oftare med ett allvarligt ansiktsuttryck, unga, med ljus hy, 

avklädda och vid några tillfällen utan att ansiktet är synligt och även utan ögonkontakt. Det 

skiljer från hur kvinnorna framställdes och utifrån det man kan se så framställs männens 

träning annorlunda. Det är inte roligt utan det är tidskrävande och ansträngande. Mannen 

ska satsa hårt på träningen och kosten för att kunna bygga den förutsatta ideala kroppen, 

han ska prestera och uppnå mätbara resultat. När man ser mannen som normen och 

överordnad värderas hans arbete och handlingar högre än kvinnans, det kan man se här av 

att mannens träning tas på större ansvar en kvinnans. Det är också värt att nämna att även 

fast de traditionella normerna till störst utsträckning upprätthålls så visar några 

framställningar av män respektive kvinnor att det kan ske en förändring då de framställs på 

vis som går emot de egenskaper som sägs vara manliga och kvinnliga.  

Man kan tydligt se att träningstidningarna gör genus, åtminstone att de bidrar till görandet 

av det. Det gör dem genom att skapa skillnader och som jag nu nämnt flertal gånger tidigare, 

dem håller isär könen. Eftersom alla fyra tidningar publiceras av samma förlag och även det 

faktum att Kom i form Man och Kom i form Kvinna är specialtidningar som ges ut av samma 

redaktion som ger ut Hälsa & Fitness och Fitness For Men är det intressant att se på vilka 

olika sätt de framställer männen och kvinnorna även fast de är grundade på samma 

värderingar och bakgrunder. Det är tydligt att tidningarna inte är utformade på samma vis, 

man kan se exempel på det genom att tidningarna för kvinnorna har uppmärksammat att 

vara mamma medan inget nummer för tidningarna för männen nämner något om pappa 

eller faderlig roll. Medveten om att det är kvinnans kropp som förändras genom en 

graviditet så kan man ändå fråga sig varför en träningstidning finner det vara av relevans att 

även ha detta som fokus fast det redan finns specialtidningar som riktar sig mot gravida och 

nyblivna mödrar. Min egen uppfattning av detta, utifrån teorierna och analyserna är att det 

har att göra med att kvinnor associeras med barn, i takt med den naturliga ordningen där det 

talar om att kvinnors öde är att föda barn och deras uppgift är att ta hand om barnen dem 

föder och ta hand om hushållet (Hirdman 2001:80). Genom att framställa skillnader som 

dem, att se kvinnan som barnafödande och uppfostrande och mannen som hård och i 

kontroll visar på att mannens träning, igen, tas på större allvar än kvinnans. 

Att kvinnor verkar associeras med barn och som mammor kan också vara därför kvinnor har 

större fokus på att träna magen och få den platt, deras kroppar förändras och då speciellt 

magen från att genomgå en graviditet. Det förväntas av kvinnor att vilja skaffa barn, och då 

även göra det medan männen inte har samma fokus i livet och därför uppmuntras inte 

samma träning för båda könen.   

Männen pressas genom en framställning som denna till ett extremt ideal och enligt min 

uppfattning verkar det vara förståeligt och okej eftersom män förväntas jobba hårt och vara 



 
42 

 

tuffa och okänsliga. Detta hade dock inte varit fallet för kvinnor för dem ska fokusera mer på 

hälsa och bli smalare och de ses även som känsliga och svaga så kvinnor kan man då inte 

uppmuntra att försöka leva upp till en ideal som kan vara ohälsosam. I kapitlet som berör 

tidigare forskning kunde man se hur en undersökning som utfördes på Men´s Health 

Magazine visade på att vårda sitt yttre är manlighet (Alexander 2003). Det kan man också se 

här genom hur framställningen av männen sker, männen ska ha en vältränad kropp och 

välvårdat yttre och det är så de uppnår manlighet.  

Efter att ha genomfört både en kvantitativ och semiotisk analys av Kom i form Kvinna, Kom i 

form Man, Hälsa & Fitness och Fitness For Men kan jag konstatera att framställningen av 

män och kvinnor sker genom att reproducera genus och även att upprätthålla de 

traditionella normerna om vad som är manligt och kvinnligt genom omslagsbilderna. Man 

kan se synen som ojämnställd mellan manligt och kvinnligt och det är tydligt att man 

uppmuntras till skilda träningsrutiner och kroppsideal. Medierna har en stor makt i samhället 

och därför kan det vara värt att uppmärksamma resultaten som visar att de reproducerar 

dessa traditionella normer. Som jag beskrivit i tidigare teori kapitel så menar Jarlbro på att 

det är nödvändigt, för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle, att man lägger ett 

genusperspektiv på medier. Man måste också inkludera människor från alla samhällsklasser, 

etniciteter och generationer för att kunna förmedla en så realistisk bild av samhället som 

möjligt och genom analysen på dessa träningstidningar kan man se att det inte är en 

realistsk bild som förmedlas genom att exkludera människor (Jarlbro 2007:8).  

 

6.1 Vidare forskning 

Med tanke på den snäva tidsramen som jag haft för att genomföra uppsatsen har det inte 

varit möjligt att analysera i den utsträckning som jag egentligen hade önskat. Det hade varit 

av intresse om en ännu djupare analys hade kunnat utföras på ett större urval av material, 

där man även tittar på innehållet och inte enbart omslagsbilderna. Det hade även varit 

intressant att undersöka hur män och kvinnor upplever framställningen som görs av 

träningstidningarna och se hur det i sin tur påverkar människor i samhället. Man kan också 

utvidga området och till exempel analysera och jämföra olika tv-program, som de som 

nämndes redan i början vid inledningen, och se hur framställningen sker via andra medier.   

Utöver detta hade förslag till tidigare forskning också kunnat vara att undersöka sändarens 

anledning till hur de väljer att utföra framställningen på detta vis. Genom det kan orsakerna 

till varför de traditionella normerna av manligt och kvinnligt upprätthålls förklaras.  
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Bilaga 1. Kvinnornas omslagsbilder 
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Bilaga 2. Männens omslagsbilder 
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Bilaga 3. Kategorisering av kvinnornas omslagsbilder 

Leende: 11/17 

 

 Inte leende: 6/17             
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Yngre: 13/17 

 

 

Äldre: 4/17 
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Ljust hår: 7/17 

 

Mörkt hår: 10/17 
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Påklädd: 12/17 

 

 

 

Avklädd: 5/17 
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Ansikte synligt: 17/17 

 

  

Ansikte inte synligt: 0/17 

 



 
52 

 

Ögonkontakt: 15/17 

 

  

Inte ögonkontakt: 2/17 
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Bilaga 4. Kategorisering av männens omslagsbilder 

Leende: 3/17 

 

 

Inte leende: 12/17 
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Yngre: 11/17 

 

Äldre: 4/17 
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Ljus: 13/17 
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Mörk: 4/17 

 

Påklädd: 3/17 

 

Avklädd: 14/17 
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Ansikte synligt: 14/17 
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Ansikte inte synligt: 3/17 

 

Ögonkontakt: 8/17 
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Inte ögonkontakt: 9/17           
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Bilaga 5. Tabell av resultatet från kategoriseringen av männens omslagsbilder 

 

 

Bilaga 6. Tabell av resultatet från kategoriseringen av kvinnornas omslagsbilder 

 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Kom i form man, Fitness For Men 

Leende 

Inte leende 

Yngre  

Äldre 

Ljus hy 

Mörkare hy 

Påklädd 

Avklädd 

Ansikte synligt 

Ansikte inte synligt 

Ögonkontakt 

Inte ögonkontakt 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Kom i form kvinna, Hälsa & Fitness 

Leende 

Inte leende 

Yngre  

Äldre 

Ljus hy 

Mörkare hy 

Påklädd 

Avklädd 

Ansikte synligt 

Ansikte inte synligt 

Ögonkontakt 

Inte ögonkontakt 


