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I FORM is the biggest health magazine of Scandinavia. It is a magazine that treats 

subjects like health food, training, sports gear, sex and relationships. The magazine 

addresses women directly and only women appear in the magazine. 

 

This is a study on how I FORM portrays women in their segment called “Addicted 

to” (Biten av). It is a study of what kind of stereotypes that are used and also what 

kind of pictures that has been used to portrait the women. Lastly I try to answer the 

question of how the portraits in I FORM can recreate or transform the medial use of 

dominating gender discourses in society. 

 

The method of use is the rhetorical text analysis as described in Jostein Gripsruds 

book Mediekultur och mediesamhälle, where I’m looking at the three first steps of 

the Partes model. The theoretical framework treats the subjects of primary and 

secondary socialization, social and personal identity, and the influence of media, 

gender and stereotypes, both in written text and in pictures. 

 

The conclusion of this study is that there is a common use of different stereotypes in 

I FORM:s portraits. They use their segment “Addicted to” (Biten av) to promote 

different types of exercises and the women are portrayed differently depending on if 

the type of exercise is counted as more of a male or a female exercise. 
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1 Inledning 

I FORM är Skandinaviens största hälsomagasin
1
 och har omkring 193 000 svenska läsare

2
. De 

riktar sig till kvinnor, chefsredaktören är kvinna, den ansvariga utgivaren är kvinna och 

flertalet av journalisterna som skriver för magasinet är kvinnor. Den här kandidatuppsatsen 

undersöker hur kvinnor framställs i personporträtt publicerade i I FORM. 

Amerikansk forskning visar att när kvinnliga idrottsutövare gestaltas i medierna så 

trivialiseras de och det läggs inte någon större vikt vid deras faktiska prestationer. Studierna 

visar också att när idrottsutövande kvinnor porträtteras i medierna så konstrueras hon som 

mindre seriös och mindre viktig än den manliga idrottaren (Kane & Greedorfer, 1994, s. 31). 

Gunilla Jarlbro (2006) menar att det visserligen går att argumentera mot de här studierna 

eftersom de härstammar från tidigt 1990-tal men påpekar att det under de olympiska spelen 

2004 blossade det upp en debatt i Sverige rörande tävlingarna i beachvolleyboll där många av 

landets tidningar publicerade insändare som kommenterade att de kvinnliga 

beachvolleybollspelarna var lättklädda och att bildvinklingarna var fokuserade på spelarnas 

bikinilinjer och rumpor. Tv-sändningarna från en beachvolleybollmatch ser likadan ut idag 

som den gjorde 2004, alltså kvarstår problemet. 

Thomas Johansson (1997) skriver i sin bok Den skulpterade kroppen om hur gymmet 

klart och tydligt är uppdelat i manligt och kvinnligt; där män håller till vid skivstängerna och 

bygger muskler medan den kvinnliga regionen finns vid aerobicsmaskinerna. Manligt är stora 

muskler, kvinnligt är slanka kroppar. Två tydliga och vanligt förekommande stereotyper när 

det gäller manligt och kvinnligt utseende. Återfinns de här stereotyperna och förekommer 

andra typer av kvinnliga stereotyper i I FORM:s personporträtt? 

Linda Fagerström och Maria Nilson (2008, s. 7) skriver att ”genusforskare menar att 

kön är en social och kulturell konstruktion”, att manliga och kvinnliga egenskaper är inlärda 

och inte biologiska. Forskning visar att både män och kvinnor stereotypiseras i medierna, där 

kvinnor framställs som passiva, offer eller representanter för ”vanligt folk” medan män får 

rollen som aktiv, drivande och expert (Kleberg, 2006). Medieinnehållet är viktigt eftersom det 

påverkar vad vi tycker är intressant och viktigt (Jarlbro, 2006). Framställs kvinnan i medierna 

som underordnad mannen, att exempelvis damfotboll är mindre viktigt än herrfotboll, 

påverkas vi också att tycka och tänka så. Det är därför viktigt att undersöka hur Skandinaviens 

största hälsomagasin, med möjligheten att påverka många läsare, gestaltar kvinnan. 

                                                 
1
 http://iform.se/om-i-form/om-tidningen-i-form 

2
 http://www.tns-sifo.se/media/346840/tnssifo_ok_2011_2_rackvidd_tusental.pdf 
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1.2 Bakgrund 

Det allra första numret av I FORM kom ut i februari 1987. De är Skandinaviens största 

hälsomagasin och ges ut av Bonnier Publications som ingår i Bonnier AB, Nordens största 

mediekoncern. Magasinet ges förutom i Sverige även ut i Danmark, Norge och Finland och 

kommer ut 18 gånger om året. På I FORM:s hemsida skriver de att deras läsare består av 70 

procent kvinnor och 30 procent män och att genomsnittsläsaren har vidareutbildning, bra 

jobb, hög inkomst, höga ideal samt är mycket ambitiös med vad hon vill med sitt liv. På 

hemsidan går också att läsa att I FORM ”skriver om alla viktiga ämnen inom motion, sund 

och fettfattig mat, medicin, sex, psykologi, samliv, naturlig hudvård och aktiv fritid”. 

Varje nummer av I FORM är uppdelat i fyra sektioner; träning, kost, hälsa och nyheter. 

Träningsdelen innehåller olika former av träningsskolor, tips på övningar för olika 

muskelgrupper, tips på bra löparskor, tidtagarur och liknande. I kostdelen hittas recept på 

nyttiga och lättlagade måltider, olika tester av exempelvis energibars eller energidrycker samt 

allmänna kosttips. Hälsa innehåller olika tips på hur man tar hand om sin kropp på bästa sätt, 

exempelvis hur man ska andas för att känna lugn eller hur man till fullo njuter av sitt sexliv. 

Nyhetsdelen innehåller de senaste rönen inom träning, kost och hälsa samt experter som får 

svara på läsarfrågor. 

Det är bara kvinnor som förekommer på alla de bilder som finns i I FORM. Kvinnorna 

är vältränade och ler eller skrattar på bilderna. Framsidan pryds alltid av en stor bild på en 

leende kvinna i träningskläder. 

I FORM:s hemsida innehåller precis som magasinet olika artiklar inom områdena 

träning, kost och hälsa. Här finns också olika typer av tester som man kan göra själv, 

exempelvis för att se hur mycket kalorier man borde förbränna för att nå sin drömvikt. Via 

hemsidan kan man också beställa I FORM:s egna böcker och DVD-filmer med kost- och 

träningstips. 

 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsens andra kapitel redogör för det teoretiska ramverk som jag använder mig utav samt 

tidigare forskning kring ämnet. I det tredje kapitlet beskrivs metodvalen för text och bild, 

valet av data samt hur undersökningen har genomförts. I fjärde kapitlet redovisas den 

empiriska undersökningen. Det femte kapitlet innefattar analysen samt en slutdiskussion där 
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frågeställningarna besvaras. Här ger jag också förslag till vidare forskning. I det avslutande 

sjätte kapitlet finns en litteratur- och källförteckning. 

 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Den här kandidatuppsatsens syfte är att undersöka hur kvinnor framställs i personporträtten i 

hälsomagasinet I FORM. Allt är möjligt
3
 (2004) skriver i boken Allt är möjligt. En handbok i 

mediekritik: 

”De människor vi ser i massmedierna är ofta stereotypa. Att kategorisera människor efter 

stereotypa uppfattningar är en maktdemonstration och ett sätt att diskriminera” (2004, s. 23). 

Jag ska undersöka hur kvinnor framställs och om stereotyper förekommer. Min tes är att 

stereotyper förekommer i allra högsta grad eftersom jag inte kan se varför just I FORM skulle 

skilja sig från andra typer av livsstilsmagasin eller andra typer av massmedier. 

Jag kommer också att undersöka hur kvinnorna som figurerar i personporträtten 

framställs på bild då jag anser att text och bild går hand i hand inom journalistiken, särskilt 

inom genren personporträtt. 

Jag vill genom den här undersökningen besvara följande frågor: 

 Hur framställs kvinnor i I FORM:s personporträtt? 

 Vilka stereotyper förekommer? 

 Vad säger bilderna om de kvinnor som porträtteras? 

 Hur kan personporträtten reproducera eller omforma den mediala användningen av 

dominerande genusdiskurser i samhället? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Allt är möjligt är ett mediekritiskt nätverk som bildades 1992. Boken Allt är möjligt. En handbok i mediekritik 

har sju olika skribenter. Det framgår dock inte vem som har skrivit vad i boken. 
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2. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

2.1 Primär och sekundär socialisation 

När vi föds kan vi inte kommunicera på annat sätt än att skrika, gråta eller vara tysta. Det 

dröjer innan vi börjar prata, men vår omgivning pratar med oss. När vi senare själva börjar 

förstå och använda språket blir vi medlemmar av den kulturella gemenskapen mellan 

människor. Samtidigt börjar vi också att upptäcka likheter och skillnader mellan oss själva 

och andra. Detta kallas för socialisation (Gripsrud, 2000, s. 16-17). 

Gripsrud (ibid. s. 17) menar att socialisationen kan delas upp i två grenar; den primära 

och den sekundära socialisationen. Den primära socialisationen är den del av socialisationen 

som utspelar sig inom familjen eller vår närmaste umgängeskrets. Den sekundära 

socialisationen är ett samlingsnamn för den socialisation som pågår inom och i förhållande till 

samhällsinstitutioner utanför familjen, exempelvis dagiset, skolan, idrottsföreningen eller 

arbetsplatsen. Efter hand växer också massmedierna fram som en av de viktigaste 

samhällsinstitutionerna inom den sekundära socialisationen. 

Gripsrud (ibid. s. 17) skriver om massmedierna: 

”De riktar sig till oss i hemmet, vilket gör att de i detta avseende skiljer sig från alla andra 

former av sekundär socialisation. Medierna är i en mening samhällets förlängda arm in i det vi 

kan kalla intimsfären” (Gripsrud, 2000, s. 17). 

Gripsrud (ibid. s. 17) menar vidare att massmedierna bidrar till att definiera verkligheten 

omkring oss samt definiera vilka vi är på det viset att de har idéer om vad som är viktigt och 

oviktigt, vad som är bra och dåligt och skriver om saker som vi själva kanske aldrig har 

upplevt eller kommer att uppleva. När vi konsumerar informationen från massmedierna 

tvingas vi ta ställning till vad vi själva tycker och tänker. Vi bildar oss en identitet. 

 

 

2.2 Social och personlig identitet 

Begreppet identitet betyder att se likheter och skillnader mellan oss själva och andra 

(Gripsrud, 2000). Benedict Anderson (1996) skriver om föreställda gemenskaper (eng. 

”imagined communities”) och menar att medierna skapar dessa. Medierna hjälper oss att 

exempelvis förstå vad det innebär att vara man eller kvinna eller vad det innebär att komma 

från Skåne eller från Norrland. Anderson lyfter fram nationens gemenskap som det främsta 
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exemplet på föreställd gemenskap. Sverige består av många olika typer av människor som är 

helt olika varandra. Det finns fler människor som vi inte känner någon gemenskap med än 

tvärtom, men om vi på utlandsresan skulle möta en annan svensk så känner vi ändå en viss 

samhörighet till den personen eftersom vi båda är svenskar (Gripsrud, 2000). 

Gripsrud (ibid. s. 20) delar upp identiteten i den sociala identiteten och den personliga 

identiteten. Den sociala identiteten får vi genom de kollektiva sammanhang som vi ingår i, 

exempelvis att vi kommer från samma stadsdel eller att vi är man eller kvinna. Vår sociala 

identitet hämtar vi både från den primära socialisationen och från den sekundära 

socialisationen, där som nämnt tidigare massmedierna ingår. Massmedierna är alltså viktiga 

för hur vi uppfattar oss själva samt för hur vi uppfattar världen runtomkring oss. 

Vår personliga identitet handlar istället om vad som skiljer oss från andra, vad som gör 

oss unika. Här är våra egna erfarenheter, känslor och stämningar mer avgörande. Gripsrud 

(ibid.) menar att medierna reproducerar och förstärker det som vi redan tycker är rätt eller fel, 

manligt eller kvinnligt och så vidare. 

 

 

2.3 Mediernas påverkan 

När man talar om modernism talar man om idéer och teorier från sent 1800-tal fram till idag
4
. 

Gripsrud (2000, s. 53) menar att i det modernistiska tankesättet ligger ”en mycket stark tro på 

språkets och därmed mediernas möjligheter att påverka folk, både i positiv och negativ 

riktning”. Gripsrud skriver också att det finns många olika teorier om hur texter kan påverka 

människor och att det ur dessa teorier har formats en humanvetenskaplig riktning som kallas 

ideologikritik. Ideologikritiska teorier arbetar utifrån att texter inte direkt påverkar människors 

beteende utan snarare arbetar med att reproducera och ”återinstallera vissa grundläggande 

föreställningsmönster i människornas huvuden” (ibid. s. 54). Ideologikritiken ”analyserar hur 

medierna bidrar till den ständiga reproduktionen av rådande tankesätt och 

samhällsförhållanden” (ibid. s. 55). Gripsrud menar att medierna påverkar oss men att de 

snarare bekräftar de diskurser som redan existerar. Allt är möjligt (2004, s. 16-17) menar att 

medieforskare är överens om att massmediernas makt är indirekt, att medierna delvis 

bekräftar de värderingar som redan finns i samhället. Medierna ”håller med om” de 

värderingar som finns, exempelvis att det är bättre att vara rik än att vara fattig, att män inte 

ska ha läppstift men att kvinnor ska ha det och så vidare. De reproducerar de här tankesätten 

                                                 
4
 http://www.ne.se/modernism/257635 



 

  10 (51) 
 

och är en av flera speglar som man antingen kan känna igen sig i eller inte. De som inte håller 

med om de här föreställningarna kan därför kallas avvikande. ”De (medierna, egen anm.) 

kanske inte bestämmer så mycket vad vi ska tänka som vad vi ska tänka på” (ibid. s. 16). 

 

 

2.4 Genus som begrepp 

Inom genusforskningen är det viktigt att skilja på begreppen ”kön” och ”genus”. Kön är 

biologiskt tilldelat medan genus är ett uttryck för det sociala könet, det vill säga 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt (Jarlbro, 2006, s. 12). Anja Hirdman 

(2002, s. 13) skriver att genusbegreppet togs fram för att förstå maktförhållandena mellan män 

och kvinnor. Tolkningen av begreppen kön och genus är problematiskt och teoretikers åsikter 

går isär. Dock är det traditionella sättet att betrakta förhållandet mellan de båda två begreppen 

att biologisk kön bestämmer genus (Jarlbro, 2006, s. 13). 

Linda Fagerström & Maria Nilson (2008, s. 7) menar att genusforskare använder sig av 

”femininitet” och ”maskulinitet” för att understryka synen på genus som konstruerat. 

Fagerström & Nilson menar att termer som ”kvinnligt” och ”manligt” syftar på egenskaper 

som är typiska för män och kvinnor. Dessa egenskaper är socialt och kulturellt tillkomna. Det 

är inte biologiskt bestämt att killar gillar sport eller att tjejer gillar smink när de föds, men 

sådana intressen blir ofta uppmuntrade hos tjejer och killar i vårt samhälle. 

Yvonne Hirdmans (2001) skriver om begreppet genuskontrakt. Genuskontraktet menar 

att mannen är norm inom genusforskningen, han är ”standardmänniskan” och kvinnan jämförs 

mot detta. Ann Hall (2002) påpekar också detta i antologin Gender and sport: A reader: 

”From a research perspective, gender differences mean that women are different from men, but 

rarely is the reverse question asked: How are men different from women?” (ibid. s. 7). 

 

 

2.5 Varför genusforskning 

Medierna spelar en stor roll i våra liv. Varje dag konsumerar den genomsnittliga svensken 

ungefär sex timmar radio, tv, tidningar och Internet (Fagerström & Nilson, 2008, s. 25). 

Medierna påverkar vår uppfattning av omvärlden, sätter dagordningen för vad som är 

intressant och för vad som inte är det. Det finns risk för att vi bara tolkar omvärlden ur ett 

manligt perspektiv om medieinnehållet hela tiden visar upp män som tycker och gör saker. 

Det är därför viktigt att undersöka medieinnehållet och lyfta fram de problem som finns. 
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Sveriges befolkning består av hälften kvinnor och hälften män. Då borde också medierna 

gestalta den så. Vi lever i ett demokratiskt samhälle där våra medier i allra högsta grad kan ses 

som en offentlig arena där allas röster, och alla typer av röster, ska få höras. De som syns och 

hörs mest i medierna får tolkningsföreträde för definiering av vad som är viktigt och oviktigt. 

Är rapporteringen och gestaltningen av omvärlden i medierna orättvis blir också våra 

referensramar när vi ska tolka och ta ställning i olika frågor felaktig (Jarlbro, 2006, s. 8). 

 

 

2.6 Stereotyper 

Den amerikanske journalisten och författaren Walter Lippman (1922) myntade begreppet 

stereotyper. Han beskrev stereotyper som förutfattade meningar som hjälper oss att förstå 

omvärlden. Exempel på extrema former av stereotyper är rasism och sexism. 

Stereotyper passar medierna bra eftersom de förenklar sättet att snabbt förklara för 

exempelvis läsaren hur en person är. Läsaren känner igen de typiska mallarna och gör därefter 

egna tolkningar baserat på dessa. Stereotyper blir ett problem när en person förenklas så 

mycket att individuella särdrag och åsikter försvinner (Allt är möjligt, 2004, s. 24). 

Enligt Madeleine Kleberg (2006, s. 18) används stereotyper för att göra skillnad mellan 

”vi” och ”dem”. Sociala grupper ställs mot varandra och värdesätts där ”vi” blir normen och 

”de andra” tillskrivs avvikande egenskaper. 

Allt är möjligt (2004) menar att genom att alltid jämföras med någonting annat skapas 

en maktdimension där en sida dominerar. Ena sidan framställs som normal och den andra som 

avvikande. Stereotyper kan ibland kännas tryggt eftersom vi som konsumenter är vana vid de 

här mallarna, att allt är och ska vara på ett visst sätt. Detta blir samtidigt problematiskt 

eftersom mallarna inte alltid stämmer överens med verkligheten. Allt är möjligt menar vidare 

att kategorisering av människor efter stereotypa framställningar ”är en maktdemonstration och 

ett sätt att diskriminera” (ibid. s. 23). 

 

 

2.7 Stereotyper i personporträtt 

Genren personporträtt innehåller enligt Jonita Siivonen (2007) många olika stereotyper. 

Kanske det första som den vanliga läsaren upptäcker är hur rubrikerna är citat av 

intervjupersonen. Förstorade citat återfinns också i texten där de har samma funktion som 

faktarutor: att stanna upp någon som bläddrar igenom tidningen och locka till läsning. 
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Kvinnor i personporträtt tilldelas vad Siivonen (ibid.) kallar för ”dubbla bördor”. Särskilt 

tidningar och magasin riktade till kvinnor kan på en sida uppmana kvinnan att fokusera på 

hennes egna intressen för att på nästan sida förklara hur kvinnan framgångsrikt ska sköta sitt 

arbete, sitt utseende, relationer och familj. 

Personporträtt innehåller ofta vändpunkter i livet för intervjupersonen. Kvinnors 

vändpunkter består oftare än mäns av familjerelaterade vändpunkter, exempelvis att hon har 

blivit mamma, skaffat en ny pojkvän eller en anhörigs insjuknande (ibid.). 

”Livsvisdomsframgång” kallar Siivonen (ibid.) det när intervjupersonen ger goda råd 

och tips till läsarna. Intervjupersonen har lyckats med någonting och ska genom sina goda råd 

hjälpa andra att lyckas. Detta är vanligt förekommande i damtidningar där personporträtt ofta 

fokuserar på kvinnans utseende. Hon får då berätta om hur andra ska göra för att se ut som 

hon gör. 

Utöver utseende förekommer också beskrivningar av kvinnans leende och beteende. 

Kvinnor säger saker med ett leende eller med ett skratt oftare än vad män gör (ibid.). 

Siivonen (ibid.) menar vidare att kvinnor förekommer oftare i personporträtt än män 

eftersom det finns fler konflikter i kvinnors liv. De förväntas att lyckas både med det 

traditionella kvinnolivet som innefattar familj med barn och hushållssysslor, samtidigt som de 

ska lyckas med sina egna personliga intressen. Dessutom förväntas de att tala om sitt privatliv 

i större utsträckning än vad som förväntas utav män. Siivonen menar att kvinnor inte sällan 

förväntas prata om sina män, pojkvänner, barn eller annan familj trots att intervjun egentligen 

handlar om någonting annat. 

Jarlbro (2006, s. 86-87) menar att kvinnor ofta benämns med enbart förnamn eller med 

smeknamn, till skillnad från män som presenteras med för- och efternamn oftare. Hon menar 

att det allra tydligast visar sig inom sportjournalistiken och tar upp exemplet om att Carolina 

Klüft ofta benämns som bara ”Carro” medan Christian Olsson och Stefan Holm aldrig 

benämns som ”Chrille” och ”Steffe”. Jarlbro menar också att användandet av bara förnamn 

eller smeknamn trivialiserar och underminerar kvinnorna – deras prestationer anses inte vara 

av samma värde som herrarnas. 

 

 

2.8 Stereotyper i bilder 

Bilder kan ge uttryck för många olika saker. Vad en bild säger, eller försöker säga, beror på 

många olika faktorer. Exempelvis spelar avståndet till motivet en roll i hur intim bilden 
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verkar. En extrem närbild känns väldigt intim och personlig eftersom den tydligt visar 

personens ansikte och framför allt ögon medan en helbild från långt håll känns opersonlig och 

formell (Hirdman, 2002, s. 48). 

Vilken vinkel bilden är tagen ur säger också en del om bildens budskap. En bild tagen 

ur ett fågelperspektiv gör att personen på bilden ser liten och svag ut medan en bild tagen ur 

ett grodperspektiv ger personen en högre grad av auktoritet (ibid. s. 49). 

Kroppsspråk i bilder används för att ge uttryck för olika känslor, exempelvis kan vissa 

typer av handrörelser uttrycka engagemang, kraft och kontroll. Andra handplaceringar, 

exempelvis om personen har handen vid hakan, kan visa på koncentration eller 

eftertänksamhet. Det vanligaste med mediebilder är att mannen porträtteras med kraftfulla 

poser, tillsammans med en bortvänd blick. . Kvinnan gestaltas oftare i mer sensuella och 

inbjudande poser, ofta stillasittande med blicken mot kameran (ibid.). Om personen på bilden 

inte tittar in i kameran kan den som ser bilden ta en ”osynlig” betraktarroll. Tittar istället 

personen på bilden in i kameran förväntas betraktaren att ingå i någon form av relation med 

fotoobjektet och med dess känslor (ibid. s. 52). 

Kvinnor förväntas visa känslor och le på bilder medan män ska ha bestämda 

ansiktsuttryck (Fagerström & Nilson, 2001, s. 84-85). Hirdman (2002) menar att en person 

som ler på bild framställs som lättillgänglig och oproblematisk. 
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3. Metod och material 

3.1 Val av metod 

För att genomföra den här undersökningen och besvara mina frågeställningar använder jag 

mig utav en kvalitativ textanalys. Jag skulle visserligen kunna samla ihop data i en större 

utsträckning och använda mig utav en kvantitativ textanalys men då skulle jag bara kunna 

utläsa det uppenbara i gestaltningen av kvinnor i I FORM:s personporträtt. För att kunna 

besvara mina frågeställningar behöver jag göra en djupare undersökning och då anser jag att 

en kvalitativ textanalys lämpar sig bäst eftersom att jag då också kan analysera det 

underliggande innehållet. 

I min undersökning väljer jag att analysera både text och tillhörande bild eftersom de 

båda hör samman i gestaltandet av en person. Jag anser att bild och text kan berätta i princip 

lika mycket om en person, särskilt vid personporträtt, och därför är det viktigt för mig att 

analysera de båda komponenterna för att få fram ett fullständigt resultat. 

 

 

3.2 Retorisk textanalys 

För den här undersökningen har jag tagit intryck utav Gripsruds (2000) retoriska textanalys 

som enkelt förklarat analyserar förhållandet mellan avsändare och text. Gripsrud (ibid. s. 191) 

kallar det för ”läran om kommunikation ur avsändarens perspektiv”. 

Gripsrud (ibid. s. 194) menar att det är möjligt att tolka all användning av språket och 

all form av kommunikation som retorisk eftersom det är ett försök att få mottagaren att inse, 

acceptera eller förstå något som man själv anser, förstår, upplever eller tänker. Gripsrud 

menar vidare att den retoriska analysen främst används vid studier av texter som är mer 

renodlat retoriska, texter som syftar till att vara så övertygande som möjligt, som medvetet 

försöker övertala mottagaren att textens budskap är det enda rätta. Tydliga exempel på dessa 

är ledare, debattartiklar och reklam. Personporträtt, som jag har valt att analysera i den här 

undersökningen, faller inte riktigt in under kategorin för typiskt retoriska texter men jag anser 

att användandet av den här metoden är intressant och fungerande eftersom jag vill undersöka 

vilka medel som journalisten använder för att förmedla sitt budskap; hur personen i texten 

framställs. 

Enligt Gripsrud (ibid. s. 198) har ett klassiskt retoriskt tal, eller för den delen en 

klassiskt retorisk text, inom den retoriska traditionen fem faser. Denna modell kallas för 
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Partesmodellen och innefattar begreppen: inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio. 

Inventio är den första fasen och handlar om insamlingen av material bestående av relevanta 

moment och argument för ämnet. Här talar man om begreppet topos. 

”En topos kan sägas vara en fråga som man ställer om ämnet – en problemställning. Valet av 

en viss fråga som man ställer om ämnet är ett val av infallsvinkel på ämnet, därmed också ett 

val av vilket ämne man ska lyfta fram och tala om i samband med en viss sak” (ibid. s. 199). 

Den grekiska filosofen Aristoteles kom fram till att det fanns fyra ”kärnfrågor”, generella och 

formella ”topoi” (plural av topos), inom varje ämne: vad som är möjligt och inte möjligt, vad 

som har hänt och vad som inte hänt, vad som kommer att hända och vad som inte kommer att 

hända samt vad som är mer eller mindre betydelsefullt än andra saker. Det finns också andra 

mer innehållsbestämda topoi som handlar om sådant som ”alla vet” – klichéer (ibid.). 

Det topiska tankesättet inom journalistiken brukar idag kallas för att ”vinkla” sin text, 

att man ställer frågor på ett sätt så att svaren passar den typen av artikel som man har tänkt 

skriva. Den vanligaste vinklingen idag är ”den lilla människan mot makten” (ibid. s. 200) 

Dispositio är den andra fasen och handlar om materialets disposition, hur ett tal eller en 

text är strukturerad. Det ska inledas med ett exordium som ska göra mottagaren nyfiken. 

Därefter redogör talaren, eller skribenten, för sina åsikter som man vill förmedla innan det 

hela avslutas med conclusio, ”där den lite överraskande slutsatsen presenteras med eventuella 

handlingsförslag, gärna kryddad med en känsloapell” (ibid. s. 201). 

Den tredje fasen kallas för elocutio som ursprungligen betyder ”stil” (ibid. s. 201) och 

handlar om vilket typ av språk som används. Enligt den retoriska teorin används tre olika 

typer av element för att övertyga en mottagare; ethos, logos och pathos. Ethos handlar om 

förtroendet en avsändare inger, huruvida avsändaren är trovärdig och vill mottagarens bästa. 

Ethos handlar om mottagarens respekt, tilltro och gemenskapskänsla till avsändaren (ibid. s. 

202-203). 

Logos betyder ord, tal, resonemang och handlar om att rikta sig till mottagarens egna 

intellekt. Logos omfattar två olika typer av övertalningsmedel; enthymemet och exemplet. 

Enthymemet är när premissen utelämnas och mottagaren får sköta den logiska slutledningen 

själv. Ett exempel på detta kan vara ”Viktor kan man inte lita på, han är journalist” där 

premissen i exemplet är ”Man kan inte lita på journalister”. För att den här typen av språkbruk 

ska fungera krävs det en kulturell gemenskap mellan avsändaren och mottagaren samt 

liknande kunskaper, värderingar och erfarenheter. Exemplet innebär att avsändaren gör en 

direkt koppling till någonting annat (ibid. s. 203-204). 
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Pathos syftar till de reaktioner och känslor som väcks hos mottagaren, till exempel att man 

kan känna glädje om man läser om ett bröllop eller sorg om man läser om en begravning 

(ibid. s. 205). 

Enligt Gripsrud (ibid. s. 212-214) innehåller en typiskt retorisk text många 

utsmyckningar som man inom den retoriska traditionen kallar för ornatus, vilket är latin för 

just utsmyckning. Ornatus ingår i fasen elocutio och har tre huvudområden; ordval, 

samordning mellan ord och ”figurläran”. Gripsrud skriver följande om figurläran: 

”En trop är ett enskilt ord som används på ett annorlunda sätt än vanligt, vilket ger en viss 

betydelseförskjutning. Ordet används i ’överförd betydelse’, som det brukar heta. Man talar 

också om ’figurlig betydelse’, där figur både är beteckningen på ett uttryck med flera ord som 

används i en överförd betydelse och den övergripande beteckningen på hela fenomenet. 

Figurläran handlar således om troper och figurer” (ibid. s. 214). 

Figurläran behandlar termerna uttrycksfigurer och innehållsfigurer, där den största och 

viktigaste kategorin inom innehållsfigurerna är metaforer. Metaforer används ofta inom både 

vardagsspråket och journalistiken. Då används främst ”döda” metaforer. Döda metaforer är 

implicita jämförelser som använts så länge att vi inte längre tänker på att de är metaforer. En 

”skrikig färg” skriker inte och en ”lysande idé” lyser inte men alla förstår uttryckens innebörd 

(ibid. 214-215). Terminologin inom idrottsvärlden är fylld av metaforer som ofta är hämtade 

från militären, en mansdominerad värld. Exempelvis går man till ”attack” och ”försvarar” 

inom många olika sporter. Om man sparkar en fotboll mot målet så ”skjuter” man, sparkar 

man riktigt hårt så ”bombar” man. Genom att analysera vilka typer av metaforer som används 

i de olika texterna kan man också se om skribenten presenterar både kvinnan och den idrott 

som hon utövar som manlig eller kvinnlig. 

Den fjärde fasen, memoria, handlar om att lära sig talet utantill så att man som talare 

kan ge ett engagerat och närvarande intryck. Den femte och sista fasen, actio, handlar om 

själva framförandet av ett tal, exempelvis röstläge, betoning av ord, blick och kroppsrörelser 

(ibid. s. 201-202). 

Genom användandet av den retoriska analysen så förväntar jag mig kunna visa på vilket 

typ av språk som används i I FORM:s personporträtt för att övertyga läsarna om deras 

budskap. Genom att analysera det retoriska språket så vill jag kunna visa hur kvinnorna i 

personporträtten framställs, om det faktum att de är just kvinnor spelar någon roll samt om 

och hur kvinnorna gestaltas på olika sätt beroende på vilken sport de utövar.  
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3.3 Bildanalys 

För min analys av personporträttens tillhörande bilder använder jag mig utav den semiotiska 

analysen och fokuserar på begreppen denotation och konnotation. Upphovsmannen till dessa 

begrepp är den danske lingvisten Louis Hjelmslev som utvecklade Ferdinand de Saussures 

strukturella lingvistik (Gripsrud, 2000, s. 140). 

Denotation och konnotation handlar om vad vi ser i en bild och vad bilden betyder för 

oss, där denotationen är den första, direkta betydelsen och konnotationen är den andra, 

indirekta betydelsen. Gripsrud (ibid. s. 141) pekar på ett exempel om det norska riksvapnet 

som finns på alla norska mynt. Det norska riksvapnet består av ett lejon som håller en 

långskaftad yxa under en krona. Teckningen denoterar ”lejon med yxa och krona” och 

Gripsrud påpekar att det kan tyckas konstigt att ett nordligt land som Norge har ett lejon, som 

vanligtvis hittas i Afrika, som riksvapen. Men på den andra betydelsenivån konnoterar 

teckningen kunglig makt eftersom lejonet länge har setts som ”djurens konung” och därför 

kan teckningen användas som en symbol för den norska staten. Den konnotativa nivån är en 

bestämd allmän konvention av den denotativa nivån. Kon-notation betyder ordagrant med-

betydelse. 

Konnotationen av ett tecken varierar dock med tid och rum. Solkorset, som en gång i 

tiden konnoterades som någonting positivt är idag näst intill omöjligt att titta på utan att 

konnotera nazism, som i sin tur har många starkt negativa medbetydelser som 

koncentrationsläger och krig. Konnotationer är kulturellt etablerade och kodifierade och ska 

inte blandas ihop med associationer. Ser jag på solkorset och tycker att det liknar en 

kaststjärna så är det en association. Konnation handlar på så vis om ett teckens betydelser och 

inte om det första man tänker på (ibid. s. 141-142). 

 

 

3.4 Material och urval 

Mitt undersökningsmaterial bestod utav sju artiklar med tillhörande bilder och hämtades ur 

sju olika nummer av hälsomagasinet I FORM.  

Ett nummer av I FORM innehåller mängder av mindre artiklar och många bilder. De sju 

artiklarna som ligger till grund för den här undersökningen hämtades ur ett segment i 

magasinet som I FORM har döpt till Biten av. Biten av är personporträtt där ”vanliga” 

kvinnor får komma till tals, där de delvis och kort blir intervjuade om deras liv men framför 

allt så får de berätta om en specifik träningsmetod som de uppskattar och utövar. 
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Träningsmetoderna skiljer sig från de vanligaste typerna av träning och kan exempelvis vara 

tango, parkour eller mountainbike. 

Jag valde att analysera de här personporträtten eftersom jag själv anser det vara 

intressant att undersöka hur ett magasin som innehåller större delen fitnessmodeller och 

diverse tränings- och kostexperter porträtterar den ”vanliga” kvinnan. Med ”vanlig” kvinna 

avser jag i det här fallet en kvinna som inte arbetar som modell för magasinet utan endast 

figurerar i magasinet på grund av hennes intresse för träning. 

Den här undersökningen är inte en studie av hur journalistiken har förändrats i I FORM 

över tid. För att kunna undersöka hur kvinnor gestaltas i magasinet idag valde jag därför att 

hämta artiklarna från nummer som har publicerats så sent som möjligt. Biten av förekommer 

inte i varje nummer, därför bläddrade jag helt sonika igenom de nummer som har publicerats 

de senaste två åren för att undersöka hur många personporträtt som publicerats. 

Undersökningen resulterade i en artikel från 2011 medan de resterande sex artiklarna 

hämtades ur nummer som publicerades under 2010. 

 

 

3.5 Undersökningens genomförande 

Jag analyserade artiklarna en efter en, började med den senast publicerade artikeln, och 

kopplade resultatet till undersökningens teoretiska ramverk. Därefter besvarade jag 

frågeställningarna i kapitlet ”Slutdiskussion”, där jag också diskuterade och redogjorde för 

personliga tankar om resultatet och undersökningen i sin helhet. 

Jag delade upp resultatredovisningen i fyra olika kategorier; ”Struktur och språk”, 

”Stereotyper”, ”Bild – denotation” och ”Bild – konnotation”. Dessa kategorier tematiserade 

jag på ett sätt som jag ansåg vara relevant för uppsatsens teoretiska ramverk. 

Under kategorin ”Struktur och språk” undersökte jag med hjälp utav tre av de fem 

faserna inom Partesmodellen vilken vinkel som skribenten har valt, hur texten var uppbyggd 

och vilket typ av språk som användes. Jag valde bort de två sista faserna, memoria och actio 

eftersom de handlar om att memorera och leverera ett tal. Här undersökte jag också hur 

intervjupersonerna framställdes i texten. Jag började med att undersöka vilken typ av vinkel 

som skribenten hade valt för artikeln, om artikeln fokuserade på sporten eller på 

intervjupersonen och så vidare. Därefter undersökte jag hur artikeln var uppbyggd, vad 

skribenten använde för att locka till läsning samt vad som hade plockats med för att göra 

artikeln intressant, alltså om det förekom prat om privatliv och familjeliv, prat om sporten, 
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prat om tidigare händelser och/eller prat om uppsatta mål och så vidare. Efter det undersökte 

jag artikelns språk. Jag undersökte vilket språk som användes för att beskriva 

intervjupersonen och vilket språk som användes för att beskriva sporten som hon utövade, om 

sporten framställdes som manlig eller kvinnlig samt hur intervjupersonen framställdes efter 

detta. 

Under kategorin ”Stereotyper” undersökte jag huruvida stereotyper förekom och vilka 

dessa var. Jag undersökte de stereotyper som tas upp i uppsatsens teoretiska ramverk, det vill 

säga vanligt förekommande stereotyper i personporträtt samt vanligt förekommande 

stereotyper i bilder. 

Under ”Bild – denotation” finns redovisat för vad jag såg när jag undersökte bilderna på 

den direkt synliga nivån. Jag undersökte hur stora bilderna var, hur många bilder som 

tillhörde artikeln och vad bilderna visade. Jag undersökte ur vilken vinkel bilderna var tagna, 

hur bilden var ljussatt, vad personen eller personerna gjorde på bilderna, undersökte 

ansiktsuttryck, typ av kläder och eventuella tillhörande bildtexter. 

Kategorin ”Bild – konnotation” innehåller det konnoterade resultatet av bilderna. Jag 

undersökte och tolkade bildernas symbolik och budskap. 

 

 

3.6 Metodkritik 

Som metodkritik ska framhävas att studien utgår från sju personporträtt ur I FORM och 

resultatet kan därför inte ses som representativt för magasinet i sin helhet. Det går heller inte 

att dra några bestämda slutsatser för hur kvinnor framställs i I FORM:s personporträtt utan att 

göra en större undersökning. Slutsatser som jag drar speglar bara mitt specifika 

analysmaterial. 

Vid sådana här studier finns det en viss risk för konfirmeringsbias. Med det menas att 

det finns en risk för att man blir omedvetet selektivt uppmärksam på information som 

bekräftar de egna uppfattningarna. Exempelvis kan det vara så att genusstereotyper i text och 

bild lyser starkare för mig, eftersom att jag är påläst inom ämnet och undersöker huruvida de 

existerar eller inte, än vad de gör för någon annan. 

Jag är också medveten om att de slutsatser som jag drar, speciellt i konnoteringen av 

bilder, skulle kunna variera om en forskare med andra kulturella och sociala erfarenheter gör 

samma undersökning. 
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4 Resultatredovisning 

Artiklarna redovisas var för sig efter de fyra kategorierna ”Struktur och språk”, ”Stereotyper”, 

”Bild – denotation” och ”Bild – konnotation”. Artiklarna presenteras i ordning efter vilket 

nummer av I FORM de är hämtade ur med start från det senast publicerade numret. 

Samtliga artiklar består till större delen av citat av intervjupersonen, väldigt lite 

reportertext förekommer. I det här kapitlet förekommer formuleringar som ”Intervjupersonen 

framställs som…” eller ”Detta får intervjupersonen att framställas på det här sättet…”. Jag 

anser att eftersom det är journalisten som väljer ut vilka citat som ska finnas med i texten samt 

bestämmer hur citaten ska disponeras så är det också journalisten som framställer, eller ger en 

specifik bild av, sin intervjuperson trots att berättandet sker nästan enbart med hjälp av 

intervjupersonens egna ord och formuleringar. 

 

 

4.1 ”På arbetet kallar de mig Ninja” 

Struktur och språk 

Artikeln handlar om Inge Spidsbjergs kärlek till kampsporten taekwondo. Vi befinner oss i 

träningslokalen och artikeln inleder med en kortare miljöbeskrivning, träningen är i full gång. 

Spidsbjerg berättar om hur hon började träna taekwondo när hon var sju år gammal, att hon 

slutade med det när hon var elva år och att hon under den perioden lyckades bli 

Danmarksmästare. Spidsbjerg berättar om hur hon har testat på flera olika sporter men att 

ingenting var lika roligt som taekwondon. Hon har nu återupptagit träningen och beskriver 

hur roligt det är. Hon berättar om vad taekwondo går ut på, vad man gör under ett 

träningspass, om hur hon träffade sin man som var tränare i taekwondoklubben och om hur 

skönt det är med träning som ett avbrott i den stressiga vardagen. 

Artikelförfattaren använder ett osynligt reporterjag och över lag innehåller texten 

ganska lite reportertext. Inga egna åsikter förekommer från reporterns sida. Större delen av 

artikeln består av Spidsbjergs egna ord. 

Vid de få tillfällen då det förekommer reportertext försöker skribenten framhäva vilken 

hård och tuff sport taekwondo är, och då indirekt också vilken hård och tuff kvinna Spidsbjerg 

är som utövar sporten. 
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”Eleverna hälsar artigt, men snart blir stämningen mer allvarlig. De slår och sparkar mot 

varandra, medan koreanska glosor yr i luften” (2001, nr. 2, s. 66). 

Men det första som Spidsbjerg säger i artikeln är: 

”På arbetet kallar de mig Ninja, men det är ju bara gulligt. De flesta tycker att det är tufft att 

jag går på taekwondo, för det är ju en lite tuff sportgren, så man ska nog vara lite av en 

pojkflicka för att träna detta” (ibid.). 

Kontrasterna mellan beskrivningen av den tuffa taekwondon och Spidsbjergs uttalande om 

hur hon tycker att det är gulligt när hennes kollegor kallar henne för ninja blir ganska stora. 

Spidsbjerg säger också att taekwondo är en ”lite tuff sportgren” och att man nog ska vara ”lite 

av en pojkflicka” för att träna taekwondo, vilket gör att hon tillåts förminska både sig själv 

och sporten hon utövar. Det blir också tydligt hur taekwondo egentligen är en sport för män 

och att det är något ovanligt med kvinnor som utövar den. 

Reporten skriver också att ”Hon var en liten flicka när hon stiftade bekantskap med 

kampsporten” (ibid.). Återigen poängterar reportern att Spidsbjerg är en kvinna, som utövar 

kampsport. Artikelns vinkel är hur ovanligt det är för en kvinna att träna taekwondo. 

I personporträttet framställs Spidsbjerg som en hårt arbetande kvinna som inte skyr de 

lite tuffare utmaningarna. Hon framställs som en väldigt energisk, energifull och glad person. 

”Jag älskar att det är en så fysiskt hård sport. Ibland rinner svetten bokstavligt talat från 

panna, och så är det en mycket skön känsla att åka till träningen efter en lång och hård 

arbetsdag och bara ge allt” (2011, nr. 3, s. 67). 

Spidsbjerg menar att taekwondo inte bara handlar om fysisk styrka. Hon berättar att man 

måste lära sig serier och koreanska beteckningar för tekniker utantill. Reportern berättar i 

nästa mening att Spidsbjerg har svart bälte i taekwondo vilket gör att hon inte bara framställs 

som en fysiskt stark person utan också som smart och språkbegåvad. 

 

Stereotyper 

Att taekwondo och all annan typ av kampsport är preliminärt för män är en typisk förutfattad 

mening och detta poängteras också utav Spidsbjerg som säger att ”man ska nog vara lite av en 

pojkflicka för att träna detta” (2011, nr. 3, s. 66). Detta uttalande visar tydligt vad som är 

normalt och Spidsbjergs utövande av taekwondo framställs därför som ett avvikande 

beteende. 
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Personporträttet innehåller två vändpunkter i Spidsbjergs liv; när hon var elva år gammal och 

slutade med taekwondo samt när hon år 2004 återupptog träningen och träffade sin man. Det 

är en vanligt förekommande stereotyp att kvinnors vändpunkter är familjerelaterade 

(Siivonen, 2007). 

Spidsbjergs utseende kommenteras inte i artikeln någonstans, varken av reporten eller 

av henne själv. Däremot finns en faktarutan, ”Detta får Inge ut av att träna taekwondo” (2011, 

nr. 3, s. 67), som är en fempunktslista där Inge listar det som hon tycker är det bästa med 

taekwondo. Denna lista toppas av ”Vältränade lår och säte”. Det är vanligt förekommande att 

kvinnor som har lyckats med något ska tipsa andra kvinnor hur de också ska lyckas och då 

fokuseras det oftast på kvinnans utseende, i det här fallet ben och rumpa (Siivonen, 2007). 

Spidsbjerg benämns bara med sitt förnamn artikeln igenom, något som är vanligt då just 

kvinnor uttalar sig i medier. När män uttalar sig benämns de oftast med både för- och 

efternamn, eller bara efternamn (Jarlbro, 2006). 

En vanligt stereotyp för personporträtt är att rubriken består av ett förstorat citat 

(Siivonen, 2007). Artikelns rubrik är ”På arbetet kallar de mig Ninja” vilket är det första 

citatet från Spidsbjerg i brödtexten. 

Spidsbjerg ser väldigt allvarsam ut och ler inte på någon bild. Dessa bestämda 

ansiktsuttryck är mer en manlig stereotyp (Fagerström & Nilson, 2001). Detta kan på visst sätt 

kopplas till texten då Spidsbjerg inte beskrivs som manlig men som avvikande som utövar 

den manliga sporten taekwondo. 

 

Bild – denotation 

Huvudbilden täcker en halv sida och visar Spidsbjerg i vit dräkt med svart kampsportsbälte. 

Hon står i en typisk kampsportsställning, bredbent ställning med den ena foten framför den 

andra. Båda händerna är hårt knutna, den ena intill midjan och den andra rest framför henne i 

ansiktshöjd. 

Hennes blick riktar sig rakt fram, lite lätt uppåt. Hon tittar inte in i kameran då bilden är 

tagen lite snett framifrån. Ansiktsuttrycket är allvarsamt och fokuserat, hon ler inte. Vid sidan 

av hennes huvud finns också ett citat: ”Jag glömmer allt runt mig och koncentrerar mig till 

100 procent på träningen” (2011, nr. 3, s. 67). 

I bakgrunden syns en man i samma ställning och i samma vita dräkt men med ett rött 

bälte runt midjan. 
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Utöver den större huvudbilden finns tre mindre bilder. Två av bilderna visar när Spidsbjerg 

sparkar med utsträckt ben i midjehöjd mot kuddar, på den tredje bilden sitter Spidsbjerg på 

mattan med en ben utsträckt framför sig och stretchar. I bakgrunden syns en man som utför 

samma stretchövning. Spidsbjerg tittar inte in i kameran på någon utav bilderna och har 

samma fokuserade ansiktsuttryck som på den större huvudbilden. 

 

Bild – konnotation 

Spidsbjerg bär den traditionella vita kampsportsdräkten. Tillsammans med den hårt knutna 

näven upphöjd framför henne konnoterar bilden styrka och tuffhet. Huvudbilden kan också 

ses som en aning hotfull eftersom att man inte kommer så nära inpå henne och den upphöjda, 

knutna näven visar på kraft och kontroll. 

Spidsbjerg bär ett svart bälte, mannen bakom henne bär ett rött bälte och står alltså i 

lägre rang gentemot henne. Spidsbjerg framställs då som överlägsen mannen bakom henne. 

Det svarta bältet konnoterar kunskap och hängivenhet till sporten. 

Blicken som är fäst på en punkt bortom kameran och det fokuserade ansiktsuttrycket, 

tillsammans med citatet om koncentration, konnoterar beslutsamhet och passion. Bilden 

anknyter till texten där Spidsbjerg berättar att hon älskar taekwondo och gärna skulle träna 

mer och hårdare. 

Bilden är inte tagen i jämnhöjd med Spidsbjerg ansikte utan snett underifrån. Detta 

konnoterar makt eller högre grad av auktoritet, en person att se upp till. 

 

 

4.2 ”Man ser så rolig ut att man börjar skratta” 

Struktur och språk 

Artikeln handlar om Cecilie Möller Andersen som berättar om hur roligt hon tycker det är 

med vattenaerobics, och vilken bra träning hon tycker att det är. Nedryckaren ger oss den 

enda miljöbeskrivningen som finns att hitta i artikeln: 

”Musiken dånar från högtalarna och ljuder ut i simhallen. På djupt vatten står Cecilie och 

viftar entusiastiskt med armarna” (2010, nr. 18, s. 76). 

Möller Andersen berättar hur hon tycker att vattengymnastik är ett häftigt sätt att träna på och 

att det är mycket svårare än vad det ser ut. Hon berättar hur ett träningspass kan gå till, att det 
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ofta är mycket lek inblandat och varför det är så bra träning. Hon berättar också varför hon 

trivs mycket bättre i vattnet än i ett gym och hur hon uppskattar den sociala biten av 

träningen: 

”Vi är en grupp som tränar ihop och jag har genom åren lockat dit flera av mina väninnor. Det 

gör det också lite lättare att ta sig till träningen när man har förpliktelser mot varandra” 

(ibid.). 

Artikeln är i många avseenden vinklad på hur vattenaerobics inte bara är träning utan också 

lek och skoj (orden ”kul” och ”roligt” som beskrivning av vattenaerobics förekommer åtta 

gånger i artikeln): 

”Det häftiga med vattenaerobics är att det är så otroligt kul. Tänk dig att vara i en bassäng med 

en massa tjejer som försöker göra magövningar i vattnet eller försöker leka tafatt. Det är 

verkligen roligt och vi leker oss i princip igenom träningen, säger Cecilie” (ibid.). 

Skribenten använder sig utav ett osynligt reporterjag och det förekommer ganska lite 

reportertext i artikeln, det är till större delen Möller Andersens egna ord som får tala. Inga 

egna åsikter förekommer från reporterns sida. 

Vattenaerobics får anses vara en kvinnodominerad idrott och det förstärks på många olika sätt 

i texten. Ingenstans i texten nämns några män, Möller Andersen citeras ”Tänk dig att vara i en 

bassäng med en massa tjejer…” (ibid.) och pratar om hur hon har dragit med sig flera 

väninnor på träningspassen. Även bilderna visar att det bara är kvinnor i simhallen. 

Möller Andersen pratar mycket om hur roligt hon tycker att det är med lekar kombinerat 

med träning. Citatet ”Det är kul att få leka igen och hitta tillbaka till barnasinnet inom mig” 

(ibid.) framställer henne som en glad och oskuldsfull person. Möller Andersen pratar också 

om hur tråkigt hon tycker det är att gå på gym och att hon uppskattar den sociala biten av 

vattenaerobics. Detta framställer henne som en utåtriktad och social människa. 

Texten innehåller inte särskilt många utsmyckningar, ”en mur av vatten” är en metafor 

som förekommer. 

 

Stereotyper 

Det här personporträttet innehåller en tydlig vändpunkt, för fem år sedan då Möller Andersen 

slutade med simning och istället började gå på vattenaerobics. Vändpunkten är på ett sätt 

familjerelaterad då hon började med vattenaerobics tillsammans med sin mamma. 
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Artikelns rubrik består av ett citat från Möller Andersen: ”Man ser så rolig ut att man börjar 

skratta” (2010, nr. 18, s. 76), vilket är en typisk mall för ett personporträtt. Citatet återfinns 

dock inte någonstans i brödtexten. 

Utseendet nämns inte någonstans i texten, inte heller hennes beteende eller sätt att 

uttrycka sig. I huvudbilden finns en faktaruta där Möller Andersen har listat fyra fördelar med 

att träna vattenaerobics. Denna lista toppas av ”Starka lår- och benmuskler”, följt av ”Starka 

magmuskler” (ibid. s. 77) vilket kan relateras till utseende. 

Genomgående för artikeln är att Möller Andersen då hon nämns vid namn bara benämns 

med förnamn. Hon ler också på samtliga bilder, något som är stereotypt för foton av kvinnor. 

Möller Andersen ler eller skrattar på alla tre bilderna. Kvinnor förväntas visa känslor på 

bilder och det är en vanlig stereotyp med kvinnor som ler på bilder (Hirdman, 2002).  

 

Bild – denotation 

Huvudbilden täcker en helsida och visar Möller Andersens huvud och axlar sticka upp ur 

vattnet. Hon ler stort på bilden och visar tänderna, i hennes ögon skymtar en kamerablixt eller 

en annan lampa av något slag vilket gör att ögonen lyser upp lite. 

Hennes blick är inte riktad mot kameran, bilden är tagen snett framifrån, uppifrån, antagligen 

från bassängkanten. Bilden är ganska starkt ljussatt från vänster vilket gör att hennes ansikte 

är belyst från det hållet hon tittar åt. 

Runt omkring henne är klarblått vatten som stänker lite. I bakgrunden syns ett annat 

kvinnohuvud sticka upp ur vattnet. Strax ovanför, till höger om Möller Andersens huvud, 

finns faktarutan med hennes fyra fördelar med vattenaerobics. 

Under hennes kropp finns en infälld mindre bild tillsammans med en faktaruta om 

vattenaerobics. Den mindre bilden är tagen från bassängkanten, bakom instruktören. 

Instruktören i förgrunden har sina händer uppsträckte i luften åt höger. I vattnet syns gruppen 

med deltagare, Möller Andersen befinner sig längst fram av dem, närmast kameran. Bara 

huvuden och axlar sticker upp ur vattnet. Gruppen har också händerna ovanför huvudet och 

härmar det som instruktören gör. Bilden är liten men tittar man noggrant så ser man 

deltagarna i bassängen ler och skrattar. 

Den andra mindre bilden är en halvbild på Möller Andersen. Hon står i baddräkt och har 

bakåtkammat, blött hår. Hon tittar inte in i kameran utan tittar istället på en annan kvinna som 

man kan förutsätta att hon står och pratar med. I bakgrunden syns en grupp kvinnor i 
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baddräkter som står och pratar med varandra. Möller Andersen skrattar på bilden. Runt halsen 

har hon en tunn guldkedja med ett guldkors. 

 

Bild – konnotation 

På huvudbilden tittar Möller Andersen snett upp, hennes ansikte och ögon lyser upp och det 

ser ut som att hon tittar upp mot en högre makt. Färgen blå, som vattnet har, associeras ofta 

med himmel. Runt medeltiden började även Jungfru Maria att porträtteras i blå klädsel. Bilden 

konnoterar en typ av helighet. Detta kan kopplas både till texten där hon framställs som en 

oskuldsfull person och till en av de mindre bilderna där man ser Möller Andersen bära ett kors 

runt halsen. 

Vattnet skvätter runt omkring hennes uppstickande huvud och axlar. Det fartfyllda 

vattnet konnoterar liv och energi. 

Allt som allt så konnoterar huvudbilden glädje och lycka, något som också kan kopplas 

till texten där Möller Andersen gång på gång upprepar hur roligt hon tycker att vattenaerobics 

är. 

Den mindre bilden som visar hur Möller Andersen står och skrattar och pratar med en annan 

kvinna, med fler kvinnor som ler och pratar med varandra i bakgrunden, konnoterar också 

glädje men också gemenskap. Samtliga kvinnor har baddräkter på sig och är blöta i håret. 

Bilden konnoterar också en typ av samhörighet, som också den andra mindre bilden med 

instruktören på bassängkanten och kvinnorna i vattnet som utför samma rörelser gör. 

 

 

4.3 ”Det är fantastiskt att blunda och bara släppa kontrollen” 

Struktur och språk 

Den här artikeln handlar om Pernille Aisinger och argentinsk tango. Intervjun äger rum på ett 

milonga, som Aisinger förklarar är ”ett slags disco för tangodansare” (2010, nr. 17, s. 54). 

Hon berättar att hon ofta går på milonga, hon förklarar vad man gör där, hur tangodansen går 

till och beskriver hur mycket hon gillar dansen. Hon berättar också hur hon träffade sin 

pojkvän genom tangon och hur det är att dansa med honom. 

I faktarutan ”Vad går tangon ut på” beskrivs tangon beskrivs dansen som sensuell och 

skribenten försöker förmedla den sensuella känslan genom texten. Hon använder sig av ett 

skönlitterärt språk och använder många olika typer av utsmyckningar, metaforer och liknelser 

i sin reportertext. Detta syns tydligast i textens exordium: 
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”Ljuset är dämpat och spröda tangorytmer ljuder från högtalaranläggningen. Röda skor med 

stilettklackar glider fram över golvet, blir stoppade av ett par svarta, glänsande herrskor, sveps 

bakåt och sedan uppåt med en snabb knyck. Blickar utväxlas tvärs över golvet. En man reser sig 

upp, lyfter vänster hand och en kvinna från det motsatta hörnet kommer in i hans famn, tar hans 

hand, sluter sina ögon och låter sig ledas ut på dansgolvet” (ibid.). 

Reportern märks av på ett ställe i texten. I nedryckaren står det ”Möt Pernille…” (ibid.). Här 

blir det som att reportern presenterar Aisinger för läsaren. Utöver detta använder sig 

skribenten av ett osynligt reporterjag och hon lägger heller inga personliga värderingar i sin 

text. I nedryckaren hittar man också ett egenkomponerat ord från skribentens sida: 

”tangofrälst”. 

Aisinger berättar att hon tycker att den vanliga tangon känns stel och att hon istället 

uppskattar den argentinska tangon bättre, som handlar ”mycket om att kommunicera med sin 

partner utan att använda ord – och känna av vad hans kropp gör” (ibid.). Hon berättar att hon 

går på milonga och dansar minst en gång i veckan och gärna fler gånger om hon hinner. 

Ibland dansar hon med sin pojkvän och ibland med andra. Hon tycker både att det är ett bra 

sätt att bli bättre på att dansa tango och att det är ett bra sätt att komma ut och träffa folk på. 

Dessutom så gillar hon att det inte spelar någon roll hur gammal man är eller om man passar 

ihop med sin partner utseendemässigt. Hon framställs som social och öppen människa som är 

glad så länge hon får dansa och röra på sig. Detta förstärk också av citaten ”Jag får abstinens 

om jag inte dansar tango en vecka” (ibid.) och ”Jag skulle bli nästan vansinnig om jag inte 

fick min halv- eller heltimmes träning varje dag, antingen med tangon eller genom andra 

sporter” (ibid.). 

Aisinger nämner sin passion för dansen, rytmerna och att förstå sin partner utan att 

använda ord. Hon framställs som väldigt estetisk och intim när hon pratar. Intimiteten förstärk 

också utav citatet: 

”Tango handlar om att känna sig fram och förstå sin partner utan att använda ord. Det är den 

ultimata kontakten med en annan människa som jag inte har upplevt i någon annan sport. Det 

är bara du, din partner och musiken och man ger 100 procent av sig själv” (ibid.). 

 

Stereotyper 

I den här artikeln finns inga tydliga större vändpunkter. Det finns två händelser i texten som 

kan anses vara två mindre vändpunkter; när Aisinger började med argentinsk tango för tre och 

ett halvt år sedan och när hon träffade sin nuvarande pojkvän inom dansen. Det framgår dock 
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inte av texten att de här händelserna ska ha påverkat hennes liv på något större sätt. Hon 

dansade vanlig tango innan hon började dansa argentinsk tango. Självklart påverkas alltid 

livet av att man träffar en ny kärlekspartner men som sagt, det framgår inte i texten. 

Aisinger pratar ganska mycket om sin pojkvän, dessutom förekommer hon tillsammans 

med sin pojkvän på samtliga tre bilder. Ibland övergår texten från en intervju om Aisingers liv 

och passion till tangon till att bli ett rent lovtal om pojkvännen: 

”Det är trevligt att kunna dela något som man brinner så mycket för, med sin pojkvän. Han har 

en suverän känsla för tangomusiken, som är ganska komplicerad och ibland känns det magiskt 

att dansa med honom. Som om jag smälter helt och bara hör musiken genom honom och min 

kropp automatiskt bara följer med i hans rörelser” (2010, nr. 17, s. 54). 

 Det är en vanligt förekommande stereotyp i texter om kvinnor att de förväntas prata om sitt 

familjeliv trots att artikeln handlar om någonting annat (Siivonen, 2007). 

Rubriken för artikeln består, precis som mallen för ett personportätt säger, av ett citat: 

”Det är fantastiskt att blunda och bara släppa kontrollen” (ibid.). Citatet återfinns inte 

någonstans i brödtexten. 

Aisingers sätt att uttrycka sig beskrivs inte i artikeln utan talstreck avslutas med ”säger 

Pernille Aisinger”, ”säger hon” eller ”säger Pernille”. Aisinger nämns vid namn fyra gånger i 

artikeln; en gång med för- och efternamn och en gång med bara förnamn. 

Hennes utseende beskrivs inte heller i artikeln. Däremot toppas faktarutan med 

Aisingers fyra fördelar med tango av ”Vältränade ben och midja” (ibid.). 

Tydliga stereotyper finns att hitta i de två mindre bilderna som hör till personporträttet. 

Vanligt är att män har kraftfulla poser med blicken bortvänd från kameran medan kvinnor har 

mer sensuella poser med blicken vänd mot kameran. Också stereotypt är att män har ett 

bestämt ansiktsuttryck medan kvinnor ler (Hirdman, 2002). 

På den ena bilden ler Aisinger medan mannen, som man efter att ha läst artikeln kan 

förutsätta är hennes pojkvän, har ett hårdare ansiktsuttryck och ler inte. Han står rakryggad 

och håller om Aisinger som lutar sig in mot hans bröst. 

På den andra bilden tittar Aisinger in i kameran medan hennes pojkvän inte gör det. 

Även här har pojkvännen en mer neutral pose medan Aisinger har sitt ben virat runt hans och 

nästan hänger på honom. 
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Bild – denotation 

Huvudbilden täcker en hel sida, är i svartvitt och är ganska suddig. Den visar Aisinger med en 

man som man kan förutsätta är en hennes pojkvän. Bilden visar Aisinger och pojkvännens 

överkroppar som håller om varandra, de dansar. Pojkvännen har smalrandig skjorta och 

handen om Aisingers rygg. Aisinger har ansiktet mot pojkvännens ansikte, hon är lite kortare 

så hennes panna vilar mot hans kind. 

Bilden är tagen rakt framifrån, i jämnhöjd med deras ansikten men båda har vänt sina 

blickar neråt. Bilden är ganska svagt ljussatt. Eftersom att bilden är svartvit lyser Aisingers 

blonda hår upp något medan större delen av pojkvännens ansikte är ganska mörkt. Hans ögon 

syns inte alls. 

”Att blunda” och ”kontrollen” från rubriken ”Det är fantastiskt att blunda och bara släppa 

kontrollen” går in över bilden och täcker en del av Aisingers huvud och ansikte. Pojkvännens 

ansikte täcks delvis av faktarutan ”4 fördelar med tango” (2010, nr. 17, s. 55). 

I bildens nederkant ligger två faktarutor och en mindre bild. Den mindre bilden är i färg 

och visar Aisinger och hennes pojkvän. De står i en dansställning. Han håller med sin 

vänsterhand upp Aisingers vänsterhand, som vilar i hans. Med hans högra hand håller han 

Aisinger om ryggen. 

Han har en svart klocka på vänsterarmen och smalrandig skjorta som är uppknäppt i 

halsen. Han har en allvarsamt eller koncentrerat ansiktsuttryck och blickar ner i Aisingers hår. 

Hon har en svartvit klänning på sig och hennes blonda hår är uppsatt i en knut. Hon 

blickar neråt, alternativt blundar och ler.  I bakgrunden skymtar en mörkblå himmel. 

Den andra mindre bilden visar också Aisinger och hennes pojkvän i en dansställning. De har 

samma kläder på sig som på den andra bilden, den här bilden är en helbild och visar att 

Aisingers klänning sitter slimmad på kroppen. Ett av klänningens axelband har också trillat 

ner och ligger runt överarmen. 

Pojkvännen har en bredbent ställning, Aisinger står och trycker sin kropp mot honom. 

Hennes ben är slingrat runt och emellan hans ben. Hon tittar in i kameran, och gör inte det. 

Det står utomhus på en grusplan eller på en asfalterad väg. I horisonten syns små lampor 

från byggnader. Himlen är mörkblå och molnig. 

Båda de två mindre bilderna har ett rött ljussken över sig. 
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Bild – konnotation 

De många mörka partierna, pojkvännens ögon som är som två svarta hål och de neråtvända 

blickarna på huvudbilden konnoterar mystik. Bilden är lite suddig vilket också gör att 

mystiken framhävs. Den röda texten som går in i bilden och den röda faktarutan som ligger i 

bilden tillsammans med deras ansikten som vilar mot varandra med blickarna vända åt samma 

håll konnoterar kärlek, närhet, enighet och samförstånd. Detta kan på många sätt kopplas till 

texten där Aisinger berättar om sin pojkvän, hur hon kan dela dansen med honom och om hur 

hon bara kan sluta ögonen och följa hans rörelser automatiskt. 

De två mindre bilderna konnoterar på samma sätt kärlek och passion, särskilt i samband 

med det röda sken som finns på bilderna. Det röda skenet tillsammans med Aisingers leende 

konnoterar och lycka och värme. 

Bilden där Aisinger har sitt ben virat kring pojkvännens och ena axelbandet på klänningen har 

halkat ner konnoterar en viss lekfullhet men kan också anspela på sexighet. 

Att pojkvännen håller om Aisinger på bilderna konnoterar en trygghet. Att de står 

utomhus under bar himmel på de mindre bilderna konnoterar en frihetskänsla. 

 

 

4.4 ”Zumba handlar om skratt, fart och glädje” 

Struktur och språk 

Artikeln handlar om Signe Kirkegaard Naessing, en fitnessinstruktör som för ungefär ett år 

sedan såg ett program på tv om Zumba och då bestämde sig för att prova. Det framgår inte så 

mycket om Kirkegaard Naessing själv i artikeln utan hon pratar mer om vad Zumba är för 

något, vart det kommer ifrån och hur man tränar det. Hon berättar också om varför hon tycker 

att Zumba är så roligt, något som hon upprepar flera gånger i artikeln. Hon menar att andra 

träningspass är hårda bara för att vara hårda och att stämningen då blir ganska allvarsam, till 

skillnad från Zumba där det inte spelar någon hur man ser ut eller om man gör ”rätt” eller 

”fel”, så länge man har roligt. 

En kliché när det gäller träning är att män går på gym och lyfter vikter medan kvinnor 

går på gemensamma träningspass, då framför allt danspass. I textens exordium skriver 

artikelförfattaren: 
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”Höfter och bakdel vickar loss till de latinamerikanska rytmerna, medan pulsen stiger. En av 

kvinnorna går åt höger, medan resten av gruppen går åt vänster, och alla brister ut i ett skratt” 

(2010, nr. 11, s. 76). 

Viftande höfter och bakdel konnoterar en kvinna som dansar. När skribenten skriver ”en av 

kvinnorna” förklarar hon samtidigt att dansgruppen på just det här passet består av enbart 

kvinnor. På bilderna syns också bara kvinnor. Därav förstärks bilden av att gruppträning, och 

då framför allt dans, är ämnat för kvinnor. 

Skribenten håller ett osynligt reporterjag i texten och medverkar inte med personliga 

värderingar. Det finns en kort miljöbeskrivning i början av texten, annars innehåller artikeln 

mestadels Kirkegaard Naessings egna ord. Två egenkomponerade ord finns att hitta i texten; 

”Zumba-feber” och ”Zumba-passion”. 

Artikeln i sig säger ganska lite om Kirkegaard Naessing vilket försvårar tolkandet av 

hur hon framställs. Efter att ha läst texten får man i alla fall intrycket av att hon är glad och 

energifull, och att Zumba är ett starkt bidrag till hennes positiva humör. Intrycket baseras 

mycket på ord som Kirkegaard Naessing använder sig utav, så som ”endorfinkick”, 

”superenergi” och ”ren livsglädje”. 

Kirkegaard Naessing säger på ett ställe i texten: 

”Det viktigaste är att vi har kul när vi tränar. Annars tappar man ju lusten i långa loppet” 

(ibid.). 

Och på ett annat ställe säger hon: 

”Jag såg ett program på tv som handlade om Zumba, och det lär riktigt spännande och 

annorlunda, så det tog inte lång tid innan jag anmälde mig till en Zumba-instruktörsutbildning” 

(ibid.). 

Kirkegaard Naessing behöver tempo i sitt liv. Att säga att hon framställs som en 

äventyrslysten person är kanske att ta det ett steg för långt men det framgår i alla fall att hon 

kan tröttna på gamla mönster och att hon gärna tar sig an nya utmaningar utan någon längre 

betänketid. 

 

Stereotyper 

I den här artikeln finner jag inga speciella stereotyper i beskrivningen av Signe Kirkegaard 

Naessing. 
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Den typiska mallen för personporträtt där rubriken består av ett förstorat citat används också 

för denna artikel. Dock återfinns inte det exakta citatet, ”Zumba handlar om skratt, fart och 

glädje” (2010, nr 11, s. 76) någonstans i texten. 

Det är allmänt känt att färgen rosa benämns som en typisk ”tjejfärg” medan färgen blå 

ses som pojkarnas dito. I den här artikeln är de förstorade citaten rosa och faktarutorna likaså. 

Detta kan kopplas till, som nämnt i ovan under ”Struktur och språk”, att danspass i allmänhet 

och Zumba i synnerhet framställs som ett mer kvinnligt träningspass. 

Signe Kirkegaard Naessing benämns vid namn fyra gånger i artikeln; en gång används hennes 

fulla namn och tre gånger används bara förnamnet. 

Utseende behandlas i artikeln men bara när Kirkegaard Naessing berättar att det inte 

spelar någon roll hur man ser ut när man tränar Zumba, och berättar att det därför inte finns 

några speglar i träningslokalen. Hon har däremot listat ”en platt mage” som nummer ett på 

hennes lista över fem fördelar med Zumba. 

Kirkegaard Naessing ler på samtliga bilder. 

 

Bild – denotation 

Huvudbilden är en helbild som täcker en sida. Bilden visar Kirkegaard Naessing som dansar 

Zumba i en träningslokal. Hennes blick är riktad rakt fram men eftersom hon står vänd med 

sidan mot kameran möter inte blicken kameran. Hon ler eller skrattar på bilden. Bakom henne 

syns en grupp tjejer som gör samma rörelse som Kirkegaard Naessing gör. 

Till vänster om hennes huvud finns en text inlagd: 

”När Signe dansar ett helt Zumba-pass känner hon det som om hon är en del av en stor familj. 

Det finns ingen hierarki eller konkurrens om att se bäst ut, i gengäld finns det massor av skratt 

som år henne att glömma att hon tränar – även om svetten rinner i pannan” (2010, nr. 11, s. 

77). 

En större faktaruta som berättar om Zumbans uppkomst och utförande täcker ungefär halva 

Kirkegaard Naessings kropp. Bilden bryts av i nederkant av en faktaruta där Kirkegaard 

Naessing listar fem fördelar med Zumba samt av tre mindre bilder. 

En av de mindre bilderna visar Kirkegaard Naessing som gör en dansspark mot 

kameran. Hon tittar in i kameran och ler. De rosa skosnörena i de vita träningsskorna sticker 

ut. 

De andra två bilderna är tagna när Kirkegaard Naessing dansar Zumba tillsammans med 

resten av gruppen. Det är halvbilder på henne där hon gör två olika armrörelser. På en bild har 
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hon händerna ovanför huvudet, ungefär på samma sätt som man håller händerna när man ska 

dyka i vattnet. Hon tittar inte in i kameran. 

På den andra bilden syns halva Kirkegaard Naessings kropp. Armen som syns har hon 

utsträckt rakt ut i sidan. Hon tittar in i kameran och ler. I bakgrunden syns andra från 

dansgruppen som gör samma rörelse med armarna. De står i en låg, sumobrottarliknande 

ställning med benen. Det är ganska svårt att uttyda eftersom att bilden är liten men det ser ut 

som att de andra i gruppen tittar mot Kirkegaard Naessing. 

 

Bild – konnotation 

Huvudbilden har mycket liv och rörelse. Kirkegaard Naessing står längst fram närmast 

kameran och personerna i bakgrunden gör samma rörelse som hon. Bilden i sig konnoterar en 

viss hierarki, där Kirkegaard Naessing leder och bakgrundspersonerna följer, men 

tillsammans med den inlagda texten i bilden som säger ”Det finns ingen hierarki eller 

konkurrens…” (2010, nr. 11, s. 77) samt Kirkegaard Naessings leende eller skrattande 

ansiktsuttryck så konnoterar bilder snarare gemenskap och glädje än hierarki. 

Kirkegaard Naessing har en frisyr som sticker ut och drar till sig uppmärksamhet. Hon 

är snaggad på sidorna med en lite länge polisong. Mitt på huvudet har hon mycket hår, 

kammat eller fönat uppåt och bakåt som en blandning mellan en tuppkam och den klassiska 

”Elvis-frisyren”. Hennes frisyr är säkerligen inte originell på något sätt men den skiljer sig 

ändå från de lite vanligare kvinnliga frisyrerna. Frisyren gör att bilden kan konnoteras på det 

sättet att personen är någon som inte bryr sig om vad andra tycker, någon som vågar vara sig 

själv och någon som inte faller in i de traditionella mönstren. Detta kan kopplas till texten där 

Kirkegaard Naessing pratar om hur det inte handlar om vad som är rätt eller fel utan om att ha 

roligt och träna tillsammans, oavsett hur man ser ut när man gör det. 

Två av de små bilderna konnoterar också en viss typ av hierarki där Kirkegaard 

Naessing ges ledarrollen. Hon är i fokus på bilderna och kvinnorna runt om henne gör samma 

rörelser som hon. 

På en av de mindre bilderna utför Kirkegaard Naessing en sparkrörelse mot kameran. 

Detta kan i vissa sammanhang tolkas som en hotfull gest men tillsammans med hennes 

leende, hennes tillbakalutande hållning och den rosa inramningen konnoterar bilden mer 

lekfullhet. 
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4.5 ”Jag blir alldeles hög när jag forcerar en svår passage” 

Struktur och språk 

Artikeln handlar om Marlene Hjorth och mountainbike. Hon får berätta om sitt förhållande till 

sporten och hur de brukar träna, om hur hon känner sig efter ett träningspass och varför det är 

så roligt med just mountainbike. 

Artikeln har vinkeln ”Kvinnor kan också”. Texten lyfter fram att mountainbike är en 

sport som utövas främst av män och att Hjorth får göra lite ”så gott hon kan” för att hänga 

med. Nedan följer ett längre stycke som visar på artikelns vinkel: 

”– Självklart kan de (killarna)gärna köra i ett högt tempo, men man väntar alltid på varandra 

om någon sackar efter. Men jag vill ju inte vara ’tjejen’ när jag kör med männen, så jag ger 

allt. Det finns tjejer som kör mountainbike; dessvärre är det lite långt emellan dem. Men man 

klarar sig faktiskt bland killarna. Alla är bra på att peppa varandra, och det finns absolut ingen 

skam i att leda cykeln uppför en backe. Det har jag även sett män göra, säger Marlene. Hon 

’nördar’ också gärna med när hon och de andra möts före och efter rundorna, delar tips och 

tricks och sparkar lite i däcken. Och hon kan faktiskt sätta på kedjan om den åker av, och 

förhålla sig till däcktrycket som är olika, utifrån om man kör på asfaltvägar eller mjuk 

skogsmark. – Men om min cykel behöver repareras går jag alltså till cykelaffären med den, 

säger Marlene” (2010, nr. 10, s. 70). 

Hjorth framställs här som avvikande mot det som är normalt när man sysslar med 

mountainbike; att vara kille. Hon framställs som svagare och inte lika duktig som männen, 

men hon tycker att det är roligt och försöker hänga med. Skribenten påpekar att hon ”faktiskt 

kan sätta på kedjan om den åker av”. Valet av ordet ”faktiskt” gör att det framställs som en 

bedrift för en kvinna att kunna fixa kedjan. Uttrycket ”hon ’nördar’ gärna med” kan tolkas 

som att det egentligen inte är Hjorths grej att prata tekniska detaljer kring cykeln men att hon 

gärna deltar i samtalet för att vara ”en i gänget”. Hon säger själv att det absolut inte finns 

någon skam i att leda cykeln uppför en backe, men hon vill samtidigt inte vara ”tjejen” när de 

cyklar och halka efter männen. 

Skribenten använder sig utav ett osynligt reporterjag. I texten förekommer en del 

metaforer och liknelser, exempelvis: 

”När jag en dag plötsligt klarar en tuff backe, är jag som Rocky Balboa med armarna i vädret” 

(ibid.). 
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”I början var Marlene gul och blå efter en runda, och skrapsår och rispor är en oundviklig del 

av turerna i skogen” (ibid.). 

”Jag har varit på turer där jag har tänkt ’puh’ och hjärtat har suttit uppe i halsgropen” (ibid.). 

”Sedan blir jag alldeles hög när jag klarar det utan problem” (ibid.). 

Stereotyper 

Rubriken ”Jag blir alldeles hög när jag forcerar en svår passage” (2010, nr. 10, s. 70) är ett 

förstorat citat. Citat återkommer inte exakt i brödtexten men finns formulerat på ett annat sätt: 

”Sedan blir jag alldeles hög när jag klarar det utan problem, berättar Marlene” (ibid.). 

Det finns en vändpunkt i texten, när Hjorth blev introducerad för mountainbike. Detta 

blev hon utav hennes pojkvän. Detta är dock enda gången som pojkvännen nämns i texten. 

Att killar förväntas vara starkare än tjejer och mer intresserade av tekniska saker 

(speciellt när man talar om bilar) får ses som en allmänt vedertagen stereotyp. Denna 

stereotyp förstärks i den här artikeln då Hjorth säger att hon inte vill vara ”tjejen” och halka 

efter killarna. Det står också att hon ”nördar” med de andra killarna, byter tips och tricks och 

”sparkar lite i däcken”, men när cykeln går sönder så lämnar hon in den till en reparatör 

(ibid.). 

Marlene Hjorth nämns vid namn fem gånger, fyra av gångerna benämns hon bara med 

förnamn. Hur Hjorth ser ut nämns inte i artikeln men att utseendet påverkas av mountainbike 

framgår: 

”I början var Marlene gul och blå efter en runda, och skrapsår och rispor är en oundviklig del 

av turerna i skogen” (ibid.). 

På plats nummer tre på hennes topp fem-lista över bra saker med mountainbike finns ”fast 

rumpa” (ibid., s. 71). 

I bilderna finns inga tydliga stereotyper utöver att Hjorth ler och tittar in i kameran på 

huvudbilden. 

 

Bild – denotation 

Huvudbilden är en helbild som täcker en hel sida. ”Svår passage” från rubriken ”Jag blir 

alldeles hög när jag forcerar en svår passage” går in i bilden. Två faktarutor samt fyra mindre 

bilder ligger också infällda. 
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Huvudbilden visar Hjorth stående på en cykel. Hon har på sig en cykelhjälm och ett par 

sportglasögon. Hon tittar rakt mot kameran och ler. På kroppen har en grön sporttröja med 

uppkavlade ärmar, fingerlösa handskar och svarta träningsbyxor. Hennes cykel är blå. 

Bilden är tagen ute i skogen en solig dag. Hon cyklar på en stig, träd och grenar syns i 

bakgrunden. Bakom syns också tre andra cyklister varav en utav dem är en man. De andra två 

går inte att avgöra huruvida de är män eller kvinnor. 

De fyra mindre bilderna är staplade på varandra. Den översta bilden visar Hjorth och 

fyra män som står med sina cyklar i skogen. De står i en klunga, Hjorth står i mitten, tittar på 

en utav männen och ler. Männen är längre än vad hon är så därför tittar hon upp mot dem 

medan de tittar ner mot henne. 

Bilden under visar en ensam Hjorth på sin cykel. Hon cyklar ute i skogen, det är fullt av 

stora träd runt om henne. Bilden är tagen på ganska långt avstånd och från sidan. 

Nästa bild liknar huvudbilden. Hjorth står upp på pedalerna, cyklar på en skogsstig. 

Bakom hennes syns två män på cyklar. Det som skiljer den här bilden från huvudbilden är att 

Hjorth varken tittar in i kameran eller ler. Hon tittar istället snett bredvid kameran och ser 

ganska fokuserad ut. 

Den understa bilden är tagen snett underifrån, snett från sidan och visar Hjorth som 

cyklar på en skogsstig. Bakom henne cyklar en man. Hjorth har sin blick riktad rakt fram och 

har ett ganska fokuserat ansiktsuttryck. Eftersom bilden är tagen snett underifrån syns också 

himlen som är ljusblå och lite molnig. 

På de mindre bilderna har Hjorth samma kläder på sig som på den större huvudbilden. 

 

Bild – konnotation 

Hjorths avslappnade leende och mötande blick, hennes uppkavlade ärmar på tröjan och den av 

solen upplysta marken konnoterar värme. Hjorth ser också ut att trivas med vad hon gör och 

hela bilden i sig konnoterar en person som gillar friluftslivet. 

Hjorths avslappnade leende och trivsel skapar en kontrast mot mannen som cyklar 

bakom henne. Mannen ser ut att behöva slita mycket mer än vad Hjorth behöver göra som ser 

mycket mer bekväm ut. Bilden konnoterar en viss överlägsenhet där Hjorth har det mycket 

enklare än vad mannen bakom henne har det, det ser ut som att hon är bättre på att cykla i 

skogen än vad mannen är. Detta skiljer sig från texten där hon berättar att hon ibland får 

kämpa för att kunna hänga med i männens tempo. 
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Den översta mindre bilden är av de mindre bilderna den mest intressanta. Den konnoterar på 

samma sätt som huvudbilden en slags överlägsenhet men här är det Hjorth som ser upp till 

männen. Den kan också konnoteras som en bild av gemenskap då de står samlade i en klunga, 

pratar och skrattar med varandra. 

Bilden under som visar bara Hjorth på sin cykel mitt bland alla stora träd konnoterar i och 

med att den är tagen från långt håll som gör att hon ser ganska liten ut en känsla av ensamhet. 

Man kan också tänka att bilden konnoterar frihet där hon cyklar ensam mitt ute i naturen. 

 

 

4.6 ”Det ger en fantastisk segerkänsla att överskrida sina gränser” 

Struktur och språk 

Artikeln handlar om Marie Skou som är 24 år och studerar idrott på universitet. Fem gånger i 

veckan utövar hon parkour. I artikeln förklarar Skou framför allt vad parkour är för något och 

hur det går till när man utövar det. Hon berättar att hon tillsammans med en väninna har 

skapat en parkourgrupp enbart för tjejer och förklarar hur de brukar träna. Hon berättar också 

lite om de olika farorna som finns vid utövandet av parkour, men menar att det inte alls är så 

farligt som folk ofta tror. 

Syftet med texten är snarare att informera om vad parkour är för något än att porträttera 

Skou. Parkour är förmodligen för många en ganska okänd sport och Skou blir i den här texten 

en typ av ambassadör eller förespråkare för sporten. Att parkour är relativt okänt för 

allmänheten framgår också i texten: 

”Många tycker kanske att det låter underligt, och folk kommer också med dumma kommentarer. 

En gång beskylldes vi under träningen för att likna en flock apor” (2010, nr. 9, s. 84). 

Skou är en ung kvinna och parkour, som är en relativt ny sport, utövas oftast av yngre 

människor. I texten används också ett språk som tilltalar de yngre läsarna snarare än de äldre, 

då uttryck som ”supercoolt”, ”helt såld på träningsformen”, ”baxa sig upp” och ”klarade av på 

ett kick” används (ibid.). 

I artikeln förekommer ingen direkt synlig reporter. Med undantag av en mening består 

hela artikeln av citat från Skou själv.  
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Stereotyper 

Jag kan i den här artikeln inte finna någon användning av stereotyper i porträtteringen av 

intervjupersonen utöver det att hon endast benämns med för- och efternamn en gång i texten. 

Hennes namn förekommer dock endast två gånger till i texten men då används bara hennes 

förnamn. Skous utseende omnämns inte i texten, däremot finns ”En stark, smidig och 

vältrimmad kropp” (ibid.) med på hennes topp fem-lista över saker som hon får ut av att utöva 

parkour. 

Vändpunkten för den här artikeln är när Skou efter två års parkourutövande bestämmer 

sig för att tillsammans med en väninna skapa en parkourgrupp enbart för tjejer eftersom 

killarna som hon tränade med var mycket starkare och snabbare och för att hon tyckte det var 

”irriterande att se dem springa igenom en del hinder medan man själv kämpar med att baxa 

sig upp över samma mur som de klarade av på ett kick” (2010, nr. 9, s. 84). Den här så kallade 

vändpunkten är alltså inte familjerelaterad. 

Rubriken ”Det ger en fantastisk segerkänsla att överskrida sina gränser” (ibid.) är ett 

förstorat citat som återfinns i brödtextens allra sista mening. 

 

Bild – denotation 

Huvudbilden är en helbild som täcker en hel sida. Fem mindre bilder samt två faktarutor är 

infällda i bilden. 

Bilden visar Skou som balanserar på ryggstödet på en bänk. Hon har böjda knän, en 

nästan sittande ställning och i precis i färd med att sätta sin vänsterfot framför sin högra. Hon 

har stora, svarta mjukisbyxor på sig och en färgglad jacka med luva i färgerna turkos, rosa och 

gul. På huvuden har hon en stickad, rosa mössa. 

Skou tittar ner mot sina fötter och ser koncentrerad ut. Hon har armarna sträckta ut mot 

sidorna, så som man håller armarna när man ska hålla balansen. 

Bilden är tagen snett underifrån och visar en vit himmel. Bakom Skou syns en grå 

betongbyggnad. 

Den första mindre bilden visar Skou som hoppar över en bänk. Hon lutar sig med ena 

handen mot bänken. Bakom henne syns två andra kvinnor. Hennes blick är riktad ner i 

marken och hon ser koncentrerad eller ansträngd ut. Bilden är tagen rakt framifrån. 

Den andra mindre bilden visar Skou och två andra kvinnor. De står böjda framåt med 

både fötterna och händerna i backen samtidigt. Skous blick är riktad rakt ner i backen mot 

sina händer. Bilden är tagen från sidan så ansiktsuttryck är svårt att urskilja. 
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På den tredje mindre bilden klättrar Skou upp för en mindre vägg. På den här bilden har hon 

tagit av sig sin luvjacka och har bara ett rosa linne på sig. Bakom henne syns en väg och ett 

höghus. Hennes blick är riktad mot händerna som håller på att ta ett nytt grepp om väggen. 

Hon ler på bilden som är tagen från sidan. 

Den fjärde mindre bilden visar Skou och en annan kvinna. De står på tårna, har böjda 

knän och armarna uppsträckta i luften. Skou tittar rakt fram, snett neråt. Bilden är tagen från 

sidan. 

Den femte och sista mindre bilden visar Skou och två andra kvinnor som står på händer. 

Skou står längst fram närmast kameran, de andra två står på var sin sida bakom henne. Bilden 

är tagen rakt framifrån vilket innebär att nu när de står på händer så syns deras ryggar och inte 

deras ansikten. 

 

Bild – konnotation 

Huvudbildens omgivning är grå betong. Byggnaden eller muren som finns jämte Skou ser ut 

att ha taggtråd längs den övre kanten. Bilden i sin helhet ger en känsla av förort snarare än 

storstad, som i sin tur konnoterar en hårdare attityd vilket också går ihop med Skous 

fokuserade och nedsänkta blick. Bilden är tagen underifrån, visar mycket himmel och Skou, 

som balanserar på parkbänken, har armarna utsträckta åt sidorna vilket gör att hon lite grann 

ser ut som en fågel som svävar i skyn. Fågel som flyger konnoterar frihet. Friheten kan 

kopplas till texten där Skou pratar om frihetskänslan att kunna träna precis vart som helst utan 

att behöva tänka på öppettider eller dyr utrustning. 

Den mindre bilden där Skou håller på att klättra över en mur är också intressant. Muren 

är ett hinder som Skou är på väg att ta sig över. Bilden konnoterar känslan av att övervinna 

svårigheter vilket är en känsla som också lyser igenom i texten där hon berättar om 

segerkänslan som infinner sig när man överskrider sina gränser och om hur hon känner att hon 

blir starkare och bättre efter varje träningspass. 

 

 

4.7 ”Det här får svetten att lacka” 

Struktur och språk 

Artikeln handlar om Kylie Palmqvist. Hon är 34 år gammal, har tre små barn och arbetar som 

lärare. Hon berättar om första gången hon provade på bikramyoga och hur det kändes, att hon 

tidigare inte tyckte att yoga var ”träning” utan bara avslappningsövningar men att hon 
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bevisades fel. Hon berättar om hur hon både har blivit starkare och mer flexibel tack vare 

bikramyogan, att hon dessutom har lärt sig att fokusera bättre och att hon tycker att det är ett 

skönt avbrott från den stressiga vardagen. 

Artikeln spretar lite vinkelmässigt. Dels fokuseras det på Palmqvists skepsis mot yoga 

och hur positivt överraskad hon har blivit av att träna bikramyoga: 

”Tidigare såg jag yoga som något mjukt och vackert, men inte som riktig träning. Jag har alltid 

varit stark och tycker om att träna hårt, men jag har inte varit särskilt smidig i kroppen, så yoga 

intresserade mig inte. Men träningen är effektiv och intensiv, och nu är jag mycket spänstigare 

och har fått större rörlighet utan att det har gått ut över styrkan. Tvärtom” (2010, nr. 4, s. 79). 

Samtidigt läggs det ganska stor vikt på Palmqvists mammaroll, hur stressigt det är och hur 

bikramyogan fungerar som ett ”stressventil” för henne: 

”Jag har tre små barn, och träningen är definitivt min stressventil. Den får mig att komma ner i 

varv och ser till att jag inte blir irriterad när alla tre barnen gnäller och vill ha min 

uppmärksamhet” (ibid.). 

Över lag skulle man kunna tolka artikeln så att den handlar om att övervinna motgångar. Dels 

pratar Palmqvist om hur hon testade på den nya träningsmetoden trots att hon inte trodde på 

den och dels pratar hon om hur viktigt det är med träning för att orka med den stressiga 

vardagen. Hon stötte också på en motgång allra första gången hon provade på bikramyoga, 

men övervann den också: 

”Första gången trodde jag inte att jag skulle klara hela passet, men det gjorde jag och sedan 

dess har jag aldrig avbrutit ett pass, oavsett hur tungt det har känts” (ibid.). 

Artikeln består, med undantag av två meningar, enbart utav citat från Palmqvist. Den 

reportertext som finns är: 

”Många väljer bikramyoga därför att de vill svettas ut avfallsämnen samtidigt som de tränar 

yoga. Det nickar Kylie Palmqvist igenkännande till” (ibid.). 

Reportern väljer här att komma med ett påstående som intervjupersonen får ta ställning till. 

Palmqvist framställs lite som en konstnärssjäl. Hon talar mycket om den mentala biten 

inom bikramyoga, om hur hon blir ”fri från inre tryck” och om hur hon tror att träningen kan 

ha en renande effekt. Hon säger också: 
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”När det känns som bäst är min kropp som en välsmord maskin. Jag intar en ställning och allt 

stämmer. Kropp och själ smälter ihop, blir till en enhet, och då fylls jag av stolthet” (ibid.). 

Hon uttrycker sig ofta ganska filosofiskt vilket förstärker bilden av henne som en 

konstnärssjäl. 

 

Stereotyper 

Vändpunkten i Palmqvists liv lyfts fram redan i artikelns första mening: 

”När jag hade fött mitt andra barn berättade en väninna om en ny yogavariant, som får 

kroppen i form på kort tid och hjälper dig att återfå figuren. Och redan efter det första 

träningspasset var jag såld” (2010, nr. 4, s. 79). 

Att kvinnor förväntas klara av det ”traditionella kvinnolivet” som innefattar familj med barn 

och hushållssysslor, samtidigt som de ska ha tid för sina egna privata intressen är en vanligt 

förekommande stereotyp (Siivonen, 2007) som också tydligt lyfts fram i den här artikeln: 

”Tre dagar i veckan tar hennes man hand om barnen så att hon kan gå och träna. – Det krävs 

en del pusslande och en och annan kompromiss, men som tur är har min man stor förståelse för 

mitt behov” (ibid.). 

Det framställs som en självklarhet att Palmqvist som mamma ska ta hand om barnen och det 

är ”tur” att hennes man har ”stor förståelse” för hennes behov. Samma sak tas upp faktarutan 

om Palmqvist: 

”Eftersom bikramyoga ger både styrka, smidighet och avstressning är det ett effektivt sätt att 

hålla formen när man har ont om tid och tre barn att ta hand om” (ibid. s. 78). 

Att kvinnor berättar om hur andra ska göra för att se ut som hon är också en vanligt 

förekommande stereotyp, framför allt i damtidningar eller i magasin som riktar sig till kvinnor 

(Siivonen, 2007). Utöver ovanstående exempel pratar Palmqvist väldigt mycket om hur bra 

bikramyoga är just för att hålla formen. 

Rubriken ”Det här får svetten att lacka” (ibid.) är ett förstorat citat. Citatet återfinns 

dock inte någonstans i texten. 
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Bild – denotation 

Huvudbilden täcker en hel sida och visar Palmqvist i en yogaställning. Hon står på ett ben och 

håller i det andra benet som är uppsträckt bakom henne. Hon har en svart sport-bh och svarta 

cykelbyxor som slutar vid knäna på sig. 

Bilden är tagen nästan rakt framifrån ganska nära hennes ansikte. Hennes blick är 

fokuserad, rakt fram och något uppåt. Hennes ögonbryn är resta och hennes mun är neutral 

och avslappnat stängd. Omgivningen runt omkring henne är vit. 

Orden ”Det här får” från rubriken ”Det här får svetten att lacka” går in i bilden vid 

hennes panna. Nere vid bröstet står i vit, halvt genomskinlig text ”+40 grader” och lite längre 

ner i bildens underkant finns en faktaruta om Palmqvist. De fem mindre bilderna är staplade 

på varandra i huvudbildens vänstra kant. 

De mindre bilderna visar Palmqvist i olika yogaställningar. Hon befinner sig i ett vitt 

rum med en trädmålning på väggen. Rummet har brunt trägolv och hon står på en vit matta. 

Den översta bilden och den fjärde bilden uppifrån är helbilder, den mittersta och den 

nedre bilden är halvbilder och den andra bilden uppifrån är en närbild på bara Palmqvist 

ansikte. Hennes blick ser fokuserad och hennes ansiktsuttryck är ganska neutralt på samtliga 

bilder. Hon möter inte kameran med blicken på någon av bilderna. 

I artikeln pratar Palmqvist om hur varmt det är i träningslokalen. Det är säkerligen 

därför hon bara har en sport-bh på överkroppen. Noterbart är att inte en enda svettdroppe syns 

på någon utav bilderna, vilket inte stämmer överens med rubriken. 

 

Bild – konnotation 

Samtliga bilder visar Palmqvist i olika yogaställningar som är mer eller mindre intima. Alla 

bilder är tagna från ganska nära håll vilket gör att man som läsare också kommer närmare 

personen. Att hon inte möter kameran med blicken gör också att man som läsare kan inte en 

”osynlig” betraktarroll. Hon har bara en sport-bh på överkroppen och visar ganska mycket 

hud. Bilderna konnoterar en öppenhet och också en stolthet över kroppen. Bilderna 

konnoterar också intimitet. 

Bilderna är tagna i ett helt vitt rum som är starkt upplyst. Det får bilderna att konnotera 

en renhet. Detta kan kopplas till texten där Palmqvist pratar om hur hon tror att bikramyoga 

hjälper kroppen att göra sig av med oönskade ämnen. 
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5 Analys och slutdiskussion 

Här besvaras först frågeställningarna i tur och ordning, därefter diskuteras resultatet och 

undersökningen i sin helhet. I det här kapitlet förekommer även mina egna, personliga åsikter 

och reflektioner kring undersökningen och resultatet. 

 

 

5.1 Hur framställs kvinnor i I FORM:s personporträtt? 

Inom inventio, som är den första fasen i Partesmodellen, talar man om topoi som är olika 

kärnfrågor som ska besvaras. I dagens journalistik talar man om att en journalist väljer en 

specifik vinkel för sin text (Gripsrud, 2000). Var och en av artiklarna lyfter fram en specifik 

träningsform. Intervjupersonen får en typ av biroll där de utifrån sitt intresse för 

träningsformen berättar lite om sitt egna liv, träningsformen är i fokus. Främst talar de om hur 

de kom i kontakt med träningsformen, vad de gjorde innan de började träna och hur den nya 

träningen har påverkat deras liv till det bättre. Artiklarna säljer in typen av träning som tas 

upp och intervjupersonen berättar endast om fördelar med den specifika träningsformen. Det 

som lyfts fram oftast är att det är roligt. Intervjupersonen får berätta om hur ett träningspass 

går till och vad just den träningen är bra för, exempelvis kondition, styrka, smidighet eller 

bättre självkänsla. 

Att träningen ska vara så rolig hela tiden får mig att reagera. Min högst personliga åsikt 

är att det, inte i alla fall men i många fall, kan vara så att killar tränar för att träna medan tjejer 

tränar mest för att det är roligt, att gå på gruppass är en social grej. Självklart anser jag också 

att träning ska vara roligt, är det inte roligt har du ingen motivation för att gå och träna. Jag 

förstår samtidigt att intervjupersonerna måste vara på gränsen till överpositiva då de talar om 

sin träningsform eftersom tanken med artikeln är att läsarna ska få upp ögonen för den. Men 

just den konstanta upprepningen av hur roligt det är med till exempel vattenaerobics eller med 

zumba får mig att tänka att intervjupersonerna är en aning oseriösa och egentligen inte tar 

träningen på så stort allvar. När intervjupersonerna i mina ögon framställs som oseriösa får 

jag också svårare att ta till mig det som de säger. De tappar helt enkelt trovärdighet när de 

pratar om hur bra just den där specifika träningsformen är. 

Den andra fasen i Partesmodellen, dispositio, handlar om hur artikeln är strukturerad. 

Texten ska inledas med ett exordium som betyder att det ska finnas något som gör läsaren 

intresserad av att fortsätta läsa (ibid.). De få miljöbeskrivningar som texterna innehåller finns 
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i textens exordium. Det är också här som den enda typ av utsmyckning från reporterns sida 

finns, resten av texten i artiklarna består av intervjupersonens egna citat. Olika 

utsmyckningar, så som metaforer och liknelser, hör till den tredje fasen i Partesmodellen: 

elocutio. Elocutio betyder ursprungligen ”stil” och handlar om vilket typ av språk som 

används. Här talar man också om begreppen logos, pathos och ethos där logos riktar sig 

mottagarens intellekt, pathos syftar till de reaktioner och känslor som väcks hos mottagaren 

och där ethos handlar om mottagarens respekt, tilltro och gemenskapskänsla till avsändaren 

(ibid.). Framför allt bygger texterna väldigt mycket på pathos och de glädjekänslor som 

skribenten försöker framkalla när den specifika träningsformen beskrivs. I artiklarna 

förekommer lite eller näst intill ingen reportertext, texterna består som nämnt ovan till väldigt 

stora delar av citat från intervjupersonen. Skribenten använder sig av ett osynligt reporterjag 

och låter inte sina personliga åsikter eller värderingar synas. Samtliga intervjuer har gjorts där 

träningsformen utövas. Detta förstärker också texternas logos. 

Inom dispositio ska också conclusio finnas med, en lite överraskande slutsats med 

eventuella handlingsförslag, gärna kryddad med en känsloapell (ibid.). Någon överraskande 

slutsats förekommer inte i någon av artiklarna. Däremot kan man säga att varje artikel i sin 

helhet bidrar med handlingsförslag då samtliga artiklar mer eller mindre uppmanar läsaren att 

testa på den träningsform som beskrivs. 

Intervjupersonerna framställs som positiva, utåtriktade och drivna kvinnor, med 

betoning på just kvinnor. I flera av artiklarna är det viktigt för skribenten att lyfta fram just det 

faktum att det är en kvinna det handlar om. I ”På arbetet kallar de mig Ninja” (2011, nr. 3) 

lyfter skribenten fram det ovanliga i att en kvinna utövar taekwondo och i ”Jag blir alldeles 

hög när jag forcerar en svår passage” (2010, nr. 10) framställs intervjupersonen på ett 

liknande sätt, som avvikande från det normala, när hon säger att hon ”inte vill vara ’tjejen’” 

(ibid. s. 70) när hon cyklar med männen. I ”Man ser så rolig ut att man börjar skratta” (2010, 

nr. 18) påpekas det hur roligt intervjupersonen kan ha med sina väninnor i bassängen och i 

”Det ger en fantastisk segerkänsla att överskrida sina gränser” (2010, nr. 9) talar 

intervjupersonen hur tråkigt det var att träna med killarna och att de därför startade en speciell 

tjejgrupp. 

Jag anser personligen att kvinnorna framställs lite utefter sporten som de utövar. I 

artikeln om taekwondo framställs intervjupersonen som en tuff person med ett ganska manligt 

tänk eftersom att kampsport är en mansdominerad idrott. På samma sätt framställs 

intervjupersonen i artikeln om vattenaerobics, en klart kvinnodominerad idrott, som en glad, 
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sprallig och lekfull person som har nära till skratt hela tiden när hon tränar – något jag själv 

tänker mig är mer kvinnliga egenskaper. 

 

 

5.2 Vilka stereotyper förekommer? 

Den amerikanske journalisten och författaren Walter Lippman (1922) myntade begreppet 

stereotyper. Han beskrev stereotyper som förutfattade meningar som hjälper oss att förstå 

omvärlden. Stereotyper passar medierna bra eftersom de förenklar sättet att snabbt förklara för 

exempelvis läsaren hur en person är. Läsaren känner igen de typiska mallarna och gör därefter 

egna tolkningar baserat på dessa (Allt är möjligt, 2004). 

Det ska kommas ihåg att jag i min undersökning både har letat efter vanligt 

förekommande stereotyper för genren personporträtt samt vanligt förekommande 

genusstereotyper. Allt är möjligt (ibid.) menar att stereotyper blir ett problem när en person 

förenklas så mycket att individuella särdrag och åsikter försvinner. Det är därmed inte sagt att 

vanliga mallar för hur en tidning rubriksätter eller skriver ett personporträtt behöver vara 

något problem. Dessa stereotyper används för att underlätta för läsaren. Känner jag igen ett 

visst mönster och vet vad det är för text som jag läser har jag också lättare att ta den till mig. 

Jonita Siivonen (2007) menar att genren personporträtt innehåller många olika 

stereotyper och den här undersökningen stärker detta. Samtliga artiklarnas rubriker består av 

förstorade citat. Dessa förstorade citat har samma funktion som faktarutor: att få en läsare att 

stanna upp och locka till vidare läsning (ibid.). 

Siivonen (ibid.) skriver om ”dubbla bördor”, ”livsvisdomsframgångar” och vändpunkter 

i livet som vanligt förekommande stereotyper i personporträtt. Med dubbla bördor menar 

Siivonen att tidningar uppmanar kvinnor att fokusera på sina egna intressen samtidigt som de 

förklarar för kvinnor hur de ska sköta sitt arbete, sitt utseende, relationer och familj. 

”Livsvisdomsframgångar” kallar Siivonen det när intervjupersoner som har lyckats med 

någonting ska ge tips till läsarna om hur de också kan lyckas. Dessa tips är då ofta 

utseenderelaterade. Med vändpunkter i livet menar Siivonen att kvinnor oftare förekommer i 

personporträtt just för att de har fler intressanta vändpunkter i livet. Dessa vändpunkter ska 

bestå av familjerelaterade händelser som att intervjupersonen har blivit mamma, hittat 

kärleken eller att någonting har hänt med en anhörig. 

Dessa tre stereotyper förekommer i artiklarna, i flera av artiklarna används båda två 

eller alla tre stereotyperna. Om vändpunkter i intervjupersonens liv tas upp är de 
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familjerelaterade, exempelvis att de har träffat sin pojkvän eller man eller att de har skaffat 

barn. Samtliga artiklar innehåller faktarutor där intervjupersonen listar fyra, fem eller sex 

saker som är bra med just den sporten som de utövar. Fast rumpa, platt mage eller högre 

fettförbränning finns med på alla listor. Även om intervjupersonen inte tipsar i själva artikeln 

om hur läsarna kan få likadan kropp som de själva så hittas alltid dessa tips i faktarutorna. De 

dubbla bördorna beskrivs mer eller mindre subtilt i artiklarna. De tydligaste exemplen hittas i 

”Det är fantastiskt att blunda och bara släppa kontrollen” (2010, nr. 17) och i ”Det här får 

svetten att lacka” (2010, nr. 4). I den förstnämnda artikeln pratar intervjupersonen om hur 

skönt det är att i den stressiga vardagen kunna komma iväg och dansa och i den andra artikeln 

pratar intervjupersonen om hur jobbigt det kan vara småbarnsmamma och hur viktigt det är 

för henne att kunna komma ifrån det och träna några timmar i veckan. 

Siivonen (2007) menar också att det i personporträtt är vanligt att kvinnors leende och 

beteende beskrivs. Exempelvis istället för ”Det var roligt, säger Viktoria” står det ”Det var 

roligt, skrattar Viktoria” eller ”Det var roligt, säger Viktoria med ett leende”. Denna stereotyp 

förekommer inte i dessa artiklar. 

Jarlbro (2006) menar att det är stereotypt för tidningar att enbart benämna med enbart 

förnamn eller smeknamn. Detta syns tydligt i artiklarna. För- och efternamn används oftast 

bara första gången intervjupersonen nämns vid namn, därefter används bara förnamnet. I 

artikeln ”På arbetet kallar de mig Ninja” benämns intervjupersonen enbart med förnamn. 

Personligen har jag inga som helst problem med att I FORM bara använder sig av 

förnamn i sina personporträtt. Intervjupersonens för- och efternamn står alltid överst på sidan, 

ovanför rubriken. Att det sedan i brödtexten nästan bara används förnamn har jag ingenting 

emot. Jag bedömer att jag som läsare då kommer lite närmare intervjupersonen, texten blir lite 

mer personlig och känns inte så formell. Att för- och efternamn bara används en gång och att 

skribenten därefter bara benämner intervjupersonen vid förnamn kan också bero på att 

texterna nästan enbart består av citat från intervjupersonen. Jag anser själv att det blir bättre 

flyt i texten om jag inte hela tiden behöver läsa hela intervjupersonens namn. 

Kroppsspråk i bilder används för att ge uttryck för olika känslor, exempelvis kan vissa 

typer av handrörelser uttrycka engagemang, kraft och kontroll. Andra handplaceringar, 

exempelvis om personen har handen vid hakan, kan visa på koncentration eller 

eftertänksamhet. Det vanligaste med mediebilder är att mannen porträtteras med kraftfulla 

poser, tillsammans med en bortvänd blick. . Kvinnan gestaltas oftare i mer sensuella och 

inbjudande poser, ofta stillasittande med blicken mot kameran (Hirdman, 2002). 
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Kvinnor förväntas visa känslor och le på bilder medan män ska ha bestämda ansiktsuttryck 

(Fagerström & Nilson, 2001). 

Dessa stereotyper förekommer till viss del i artiklarnas bilder men i och med att varje 

artikel har fyra till sex olika bilder är det svårt att säga att vissa stereotyper skulle vara 

genomgående för bilderna. Intervjupersonerna ler och tittar in i kameran på vissa bilder, på 

andra bilder ser de mer fokuserade ut med blicken bortvänd från kameran. På några bilder är 

de stillasittande medan de utför mer kraftfulla rörelser på andra bilder. 

 

 

5.3 Vad säger bilderna om de kvinnor som porträtteras? 

Så här efter undersökningens genomförande så anser jag att den här frågan är mycket svår att 

besvara. Vid mer traditionella personporträtt antar jag att bilderna tas för att visa upp en 

specifik sida av intervjupersonen. En musiker kanske fotas i en trädgård eftersom han eller 

hon har berättat om sitt stora intresse för trädgårdstomtar i artikeln. En fotbollsspelare fotas 

med pensel i handen eftersom intervjun har handlat om fotbollsspelarens dolda målartalang.  

Bilderna som jag har analyserat är tagna för att främja träningsformen som beskrivs i artikeln. 

Självklart ska då bilderna visa när intervjupersonen faktiskt utför det som hon talar så gott 

om. Självklart ska hon då se glad ut, le och skratta på bilderna! Om jag var nyfiken på en ny 

träningsform, läste en artikel och sedan såg att personerna på bilderna såg ut att ha dödstråkigt 

så skulle det förmodligen inte göra mig speciellt sugen på att testa själv. 

Eftersom bilderna är tagna för att föra fram det positiva budskapet om deras 

favoritträning anser jag att det inte gå att säga speciellt mycket om kvinnorna enbart utifrån 

bilderna. Jag vill då hellre säga att bilderna säger någonting om sporten som de utför. I 

artikeln om taekwondo förekommer enbart manliga stereotyper i bilderna. Intervjupersonen 

har hårt eller uttryckslöst ansiktsuttryck, gör kraftfulla rörelser, tittar inte in i kameran. Hon 

står med en grupp andra män. Rubriken och faktarutan som ligger intill bilden är mörkblåa. I 

artikeln om zumba ler och skrattar intervjupersonen på bilderna. Hon tittar rakt in i kameran 

och hon dansar med en grupp kvinnor. Rubriken och faktarutorna är rosa. På sitt sätt kan man 

då hävda att I FORM förstärker bilden av att kampsport är något manligt medan dans är något 

kvinnligt. 
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5.4 Hur kan personporträtten reproducera eller omforma den mediala 

användningen av dominerande genusdiskurser i samhället? 

Gripsrud (2000) menar att massmedierna växer fram som en av de viktigaste 

samhällsinstitutionerna inom den sekundära socialisationen. Han menar att massmedierna 

bidrar till att definiera verkligheten omkring oss samt definiera vilka vi är på det viset att de 

har idéer om vad som är viktigt och oviktigt, vad som är bra och dåligt och skriver om saker 

som vi själva kanske aldrig har upplevt eller kommer att uppleva. 

Gripsrud (ibid.) menar vidare att medierna påverkar oss men att de snarare bekräftar de 

diskurser som redan finns i samhället.  

Jag tror personligen väldigt mycket på teorin om att medierna sätter agendan för vad 

som är intressant och för vad som är ointressant, för vad som är bra och för vad som är dåligt. 

Men jag tror samtidigt att medierna skriver om vad de tror att allmänheten tycker är 

intressant. Om vi som läsare, tittare, lyssnare, konsumenter bestämmer oss för att något är 

intressant eller bra så kommer också medierna att spegla detta. 

Jag anser att I FORM som Skandinaviens största hälsomagasin har en stor möjlighet att 

påverka, framför allt vad vi ska tycka och tänka om olika sporter. Så som det ser ut idag är det 

förmodligen många fler än bara jag som anser att kampsport anses vara en mer manlig sport 

medan dans är en mer kvinnlig sport. Två sporter som egentligen skulle kunna vara helt 

könsneutrala. Istället framställer I FORM Inge Spidsbjerg som avvikande bara för att hon är 

kvinna och utövar taekwondo. Kampsportsartikeln är genomgående blå, zumbaartikeln är 

genomgående rosa – två färger som är extremt könsstereotypa. Både mountainbikeartikeln 

och parkourartikeln handlar lite om samma sak: Marlene Hjorth vill ”inte vara tjejen” när hon 

cyklar med killarna, Marie Skou och hennes väninna bröt sig loss från killgruppen och 

skapade en parkourgrupp enbart för tjejer. 

Det ska kommas ihåg att I FORM är ett magasin som riktar sig till kvinnor. Jag tror 

dock att de skulle vinna på att släppa ”kvinnor kan också”-attityden och släppa fokuset de har 

på att det är just kvinnor som utövar olika träningsformer. Läsares syn tror jag påverkas om 

de gång på gång läser om vilken manlig sport taekwondo är eller vilken kvinnlig sport 

vattenaerobics är. Om I FORM, tillsammans med andra tidningar och magasin, kan framställa 

de olika sporterna på ett mer könsneutralt sätt så tror jag också att vi så småningom kommer 

att se många fler kvinnor som sparkar och slår på kuddar samt många fler män som ligger och 

plaskar med fötterna i en bassäng. 
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5.5 Slutord 

Den här undersökningen hade blivit än mer intressant att genomföra tillsammans med en 

kvinnlig kollega. Det är mycket möjligt att mina tolkningar av text, av bild och av 

framställningar av olika genusstereotyper skiljer sig mot vad en kvinna ser när hon studerar 

artiklarna, av den enkla anledningen att man själv är uppvuxen och formad av de rådande 

genusdiskurserna i samhället. 

Det ska också tilläggas att de artiklarna som jag valde att analysera förmodligen inte var 

de absolut bästa för en sådan här typ av undersökning. Jag trodde att artiklarna skulle vara 

mer renodlade personporträtt istället för de näst intill reklamliknande texter om olika 

träningsformer. Undersökningen av de här artiklarna har kanske inte gett mig den absolut 

bästa överblicken av hur kvinnor i I FORM framställs men jag tycker ändå att jag har fått en 

intressant inblick i hur I FORM har en klar uppfattning om vad som är manliga respektive 

kvinnliga sporter och hur de använder sina intervjupersoner för att förstärka de här bilderna. 

 

 

5.6 Förslag på fortsatt forskning 

Under arbetet med projektet har olika tankar dykt upp om vad som också skulle vara 

intressant att undersöka. Jag anser att en intressant undersökning att genomföra skulle vara att 

slumpmässigt välja ut endast ett nummer av I FORM och analysera samtliga artiklar i just det 

numret, alternativt analysera samtliga bilder i just det numret. 

Det skulle också vara en bra idé att hitta en liknande hälsotidning som riktar sig enbart 

till män och jämföra de båda magasinen, huruvida både framställningen av intervjupersoner 

och sporter skiljer sig åt. 

En annan tanke är att precis samma undersökning skulle kunna genomföras på precis 

samma sätt, men av en kvinnlig forskare istället. Då kunde våra resultat sedan jämföras och 

undersöka om de skiljer sig åt och i sådana fall om skillnaderna beror på om forskarens kön är 

man eller kvinna. 
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