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Sammanfattning 

Studien visar att natur, friluftsliv och människor på omslaget av Utemagasinet konstituerats över tid på 

olika vis. En markant tilltagande poseringstendens framställer sedan millenniumskiftet individen allt 

oftare ensam centralt i bild, tillgängligt leende, aptitligt ung och vacker, viril och fertil, och vit. 

Samtidigt som helbilder alltmer känns som halvbilder, och halvbilder som närbilder. En utveckling 

påverkad av hur textpuffar ramar in människor och ansikten.  

     De sista 5 åren har även naturen drastiskt försvunnit eller kraftfullt reducerats från nästan hälften av 

omslagen. Skärpedjupet sätter fokus på individen, den metrosexuella och leende sfinxen, och lösgör 

henne därmed ur landskapet genom att bakgrunden suddas ut. På så vis avlägsnas friluftsmänniskan 

allt mer naturen och friluftslivet friställs sitt ursprung. Liksom individen som självexploaterande 

prestationssubjekt tycks utlämnad åt en situativ senmodern tillvaro präglad av en eroderande kontext.       

    Utvecklingen indikerar starkt att Utemagasinet väljer en känslosfär på omslagen som mer påminner 

om reklambilder för exempelvis bindor, deodoranter och hårschampon. Något som ger oss skäl att 

begrunda vart naturen som sakralt eller sekulärt kontemplativt betydelsespelrum tar vägen och ifall 

förpackningen (omslagen) i någon mening är på väg att tillintetgöra sina egna rötter (naturen).  
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Ta tid ute 

 

En studie av hur natur, friluftsliv och människor  

konstituerats på omslagen av Utemagasinet 1980-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BAKGRUND  

 

1.1 Här är gudagott att vara  

För svenskar är naturen som rofylld reservoar, själslig kraftkälla eller föremål för romantiskt 

svärmeri eller sakral dyrkan en både oerhört etablerad och besjungen tankefigur, en levande 

och prisad praktik med djupa rötter i historien.
1
 Innan Dan Anderssons naturlyrik hade hunnit 

lämna oförglömliga spår i tiotusentals begravningsannonser bortom bergen under 1900-talet, 

hann vi både åse Bellmans fjäril vingad och lyssna till hur Wennerbergs humla surrar 

gudagott, liksom ta del av Verner von Heidenstams – inte sällan förlöjligade - längtan till 

stenarna, där barn han lekt. Således har vi här att göra med en del av vår kulturs 

självförståelse och arvegods. Som om vi hade lättare att relatera till insekter, klipphällar och 

geologiska formationer än människor.
2
 Vilket kanske inte är så märkligt i ett glesbefolkat land 

i polartrakternas utkanter, där skogens murriga granragg beklär stora delar av landytan och 

90 000 sjöar och vattendrag står i förbindelse med en lång och variationsrik kustlinje. Lägg 

därtill myrar, mossar, fjäll, hedar och allehanda skogar av löv eller barr.
3
 För att inte tala om 

änglamarkens alla trivsamma öppna landskap, där kanske gullviva, mandelblom, kattfot och 

blå viol bugar och doftar mot oss till finkarnas musik. 

                                                 
1
 Rubriken 1.1 är hämtade ur en sång av Gunnar Wennerberg och ingår i sångsamlingen Glutarne (1851). 

2
 Jfr: Berggren, H & Trägårdh, L (2006). Är svensken människa? sid 21. 

3
 Fredman, P., Stenseke, M & Sandell, K. (red.) (2014). Friluftsliv i förändring, sid 13. 
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Det är uppenbarligen något alldeles särskilt med svenskar och deras speciella relation till 

naturen. I varje fall än så länge. Måhända stundar nya tider i skuggan av det multikulturella 

samhällets snabba framväxt, liksom i spåren av det generationsskifte som pågår där ute bland 

Lars Winnerbäcks urbana nyponbuskar, nyponbuskar, även bland de som har båda sina 

föräldrar födda i Sverige.
4
 Men än så länge tycks naturen kunna existera för oss som rum för 

återhämtning, helande kraft och rekreation. Oavsett vilket ursprungsperspektiv man föredrar 

att tillskriva fenomenet: ett evolutionärt eller ett kulturellt konstruerat – eller något 

mittemellan.
5
 Förhållandet är med andra ord känt och stundom föremål för allehanda 

forskning utifrån diverse olika vetenskapsdiscipliner.
6
 Ämnet har således många strängar på 

sin lyra och berättelsen fortsätter i sin brokighet att alltjämt fascinera och göra sig påmint. 

Åtminstone så länge som 90 % av befolkningen fortfarande menar att de på längre ledig tid är 

ute i naturen ganska mycket eller mer (på helgerna snittar det runt 80 %, vardagar runt 60 %).
7
  

 

1.2 Se vad gräset lyser grönt, snabbt och nytt    

Det verkar uppenbarligen som att svenskarna är ett folk hängivet naturen och det fria 

friluftslivet. På samma gång råder det parallellt knappast tvivel om att vårt samhälle präglas 

av en genomgripande acceleration på alla livets områden.
8
 De sista hundrafemtio åren är som 

en raketresa i människans utveckling. Oordningar avlöser varandra. Tid och rum berättar nya 

historier.
9
 Vi färdas hela tiden fortare. I stort och smått förflyktigas allting: tekniker och ting, 

handlingsmönster, värden och livserfarenheter.
10

 Samtidigt som vi outsourcade i allt större 

differentierade system med komplex logik förlorat (kont)rollen som tidsättare i våra egna 

liv.
11

 Det ligger här sålunda nära till hands att grunna över ifall friluftslivet, och vårt sätt att 

vara och verka i naturen, påverkas av denna övergripande förändringsprocess. Ett friluftsliv 

vars tidigare kanske historiskt sett främsta uppgift varit att tillhandahåll ett anspråkslöst 

andrum och en möjlighet att kompensera individen för det omfattande fysiska och 

psykosociala tryck det inneburit att vandra hand i hand med två gigantiska institutioner som 

strukturerat hela det moderna samhället: det slitsamma industriella lönearbetet och 1900-talets 

generösa men också socialt krävande nationalstat.
12

   

                                                 
4
 Ibid, sid 13, 56-60, 92-95.  

5
 Ibid, sid 17. 

6
 Annerstedt, 2009; Berggren, 2000; Brügge, Glantz, & Sandell, 2007: Kaplan & Kaplan, 1989; Währborg, 2003. 

7
 Fredman, P., Stenseke, M & Sandell, K. (red.) (2014). Friluftsliv i förändring, sid 11. 

8
 Rosa, H (2013). Acceleration, modernitet och identitet, sid 46. 

9
 Bauman, Z (2002). Det individualiserade samhället, sid 52-53. 

10
 Rosa, H (2013). Acceleration, modernitet och identitet, sid 69-71. 

11
 Jönsson, B (1999). Tio tankar om tid, sid 12. 

12
 Sörlin, S & Sandell, K (2008). Friluftshistoria, sid 269-270. 
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1.3 Biter vi gräset snart? 

Vad sker då idag, när lönearbetets skarpa åtskillnader mellan arbetstid och fritid eroderar i 

hasorna av digitaliseringens tids- och rumsupplösning,
13

 inte minst i den stora pratkvarnen 

och det uppblåsta ballongsamhälle Mats Alvesson problematiserar (Tomhetens Triumf, 2011), 

och där även gränserna mellan arbetsplats och hem flyter samman, liksom den mellan länder 

och världsdelar? I en tid då mobilen brinner i byxan på folk, alla kånkar omkring på sitt eget 

inre arbetsläger och Jürgen Habermas skiljelinje mellan offentligt och privat samtidigt smulats 

sönder. Liksom knappen med on och off tycks bortmonterad. Somliga ser här ljuset i tunneln: 

Att en långlivad och destruktiv dualism äntligen bryts ner. Vilket föder fram flera nya sorters 

friluftsliv, byggt på kanske andra behov, andra premisser, andra val och livsroller. Andra ser 

snarare tåget komma: En oprövad mardröm där människan uteslutande som prestationssubjekt 

24/7 underkastas en ny tids intrikata konkurrens- och prestationsprinciper och där pausen och 

den fria tiden (friluftslivet) reduceras till en fas i en fullständigt totaliserad arbetstid. 

Återhämtning eller andrum (fri luft i livet – i naturen?) blir här således inte längre arbetets 

motsats – eller uttryck för genuint annan tid. Det blir snarast att betrakta som dess produkt.
14

     

 

1.4 Är gräset grönare i tidskriften Utemagasinet? 

På omslagen av tidskriften Utemagasinet regisseras, manifesteras och produceras bilder av 

natur, människa och friluftsliv. Mot denna bakgrund har jag i föreliggande projekt haft som 

målsättning att med både kvantitativa och kvalitativa metoder närma mig omslagsbilderna på 

denna friluftsorienterade tidning, från när den startade 1980 fram till idag, 2015. Enkom inte 

för att examinera och (be)räkna omslagen och alla dess olika uttryck- och gestaltningsformer 

utan också med intentionen att avfatta ett tänkbart problematiserande analytiskt perspektiv på 

dessa illustrationer och de tankefigurer och synvillor de måhända alstrar - eller blottlägger. 

Med risk att avfärdas som karikerande. Ett vågspel den som vill tydliggöra något väsentligt (i 

strid med rådande diskurser?) ofta utsätter sig för.
15

 

    Här kan även tilläggas att magasinet idag är en formidabel fest för ögat. En ytterst välgjord, 

tidsenlig och framgångsrik publikation. Det är svårt att inte fröjdas och frestas av dess 

aptitliga upplägg, Balansen mellan artiklar om svindlande äventyr och simpel 

svampplockning utstrålar en viss trygghet och harmoni. Samtidigt måste jag här nu besvära 

mig om att krafsa på fasaden och fortsättningsvis ha min kritiska lupp inom räckhåll. 

                                                 
13

 Hylland Eriksen, T (2001). Ögonblickets tyranni, sid 139-143. 
14

 Han, B-C (2014). I svärmen, sid 48-49. 
15

 Jfr: Strickland, J R; Johannesen, R & Eubanks, R (ed.) (1985). Language is Sermonic: Richard M. Weaver on 

the Nature of rhetoric.  
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2. PROBLEMFORMULERING OCH DISPOSITION 

2.1 Övergripande syfte och frågeställningar 

Föreliggande studie håller avsiktligen streck för två parallella redogörelser, två analoga 

intentioner och syften: Å ena sidan undersöka vilka eventuella positioner, presentationer och 

verklighetsrepresentationer som över tid bidragit till att utforma och strukturera 

föreställningar om friluftslivet och dess aktörer på tidningens givna fönster mot världen – 

omslaget! Å andra sidan samtidigt föra en problematiserande diskussion om hur naturen, 

friluftslivsbegreppet och människorna som befolkar det, i ett delvis dikterat samspel med sin 

samtid och en större föreskriven kontext, möjligen omkonstruerats och omtolkats över tid. En 

process omslagen eventuellt återspeglar.    

 

Undersökningen baseras på ett empiriskt material i huvudsak bestående av 273 omslag av den 

friluftslivsorienterade tidskriften Utemagasinet under perioden 1980-2015 (totalt finns det 286 

nummer/dubbelnummer fördelat på 279 tidningar), vilket under 35 år inkluderar bland annat 

drygt 160 tydligt synbara män och nästan 150 uppenbara kvinnor, allihop fotade och fångade 

under (vad det verkar) bar himmel, mitt i naturen.  

    Utgångspunkten har varit att innehållsmässigt inventera bilderna och undersöka dels 

klassiskt signifikanta aspekter av bildinnehållet som rör kön, ålder, plats, etnicitet och annan 

generell representation, men därtill även begrunda presentation: emotionella teckensystem, 

affektiv differentiering och aktivitetsstatus, samt omsider öppet och nyfiket begrunda och 

inkludera även andra iögonfallande möjligheter, så som den perspektivförskjutande 

karakteristik materialet måhända kan överraska med och förläna den som ger sig tid att 

kontemplerar över det en längre tid. 

 

En del av undersökningen tar spjärn i en kvantitativ forskningstradition och har haft som 

ambition att således koda delar av bildmaterialet för att därigenom lyfta fram och bättre kunna 

belysa trender och utvecklingstendenser. Denna del av studien åskådliggör inte bara tecken, 

tematiseringar och återkommande intressanta mönster, den lägger också grunden för den 

kvalitativt orienterad målsättningen att analysera och problematisera resultaten. Med syfte att 

diskutera hur, om och ifall att naturens rum och människorna som vistas där i någon mening 

ockuperats av nya värden, rörelser eller andra intrikata giltigheter. I relation till hur omslagen 

över tid strukturerat ute, vart ute är, vem som är där, vem som gör det, och hur det går till.
16

 

                                                 
16

 Jfr: Foucault, M (1972). Vetandets arkeologi, sid 59-64. 
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2.2 Disposition 

I avsnitt 3 lyfts några aspekter av friluftsforskningens situation fram, dels med tanke på att 

studieobjektet i någon mening ingår i dess sfär, men också för att kasta ljus över en större 

helhet som min analys har att hantera. Här diskuteras även undersökningar av specifikt 

intresse som rör Utemagasinet eller generellt tillhandahåller tankegods som dryftar omslag 

och framsidor ur olika (medie)forskningsperspektiv.  

    Avsnitt 4 avhandlar de skiftande bakgrundsperspektiv och olika teoretiska 

bevekelsegrunder jag burit med mig för att kunna lösa uppgiften. Ingen går så att säga ut 

barhuvad på fjället. Här kommer jag därför lyfta fram några övergripande infallsvinklar som 

dels belyser min egen väg in i både problemformuleringen och empirin, men också ger läsaren 

en möjlighet att ta ställning till mina utgångspunkter och bedöma rimligheten i dessa.  

    Avsnitt 5 berör det empiriska underlaget. Här diskuteras avgränsningar och urval av 

materialet. Jag dryftar här även metod och tillvägagångsätt. Föresatsen är att beskriva de 

bildanalytiska bevekelsegrunder jag haft i operationaliserandet av giltig och intrikat 

innehållskarakteristik, samt även redogöra för tankar av pedagogisk natur som rör den 

redovisningsmetodik jag använder. Här avhandlas även reflektioner kring procedur, 

reliabilitet och validitet. En kort formell presentation av tidskriften föreligger också.   

    Avsnitt 6 utgörs av analysen som redovisas i flera olika delar, där övergripande resultat och 

en analys av den kvantitativa delen kommer först. Därefter följer en analys och redogörelse 

för hur den enskilde individen konstitueras i bild över tid. Slutligen tolkas några mycket 

karakteristiska omslagsbilder, valda med utgångspunkt av studiens tidigare redogörelser. 

Analysen av dessa bilder sammanflätar studiens egna resultat med dess övergripande 

teoretiska kontext.  Därefter bryts det allra första omslaget från 1980 av mot en typisk baksida 

från 2015. Detta kontrasterande kan ses som en sorts mini-sammanfattning för den som 

snabbt, i tidens anda, vill se och förstå något om en större helhet.     

    Avslutningsvis summeras studien i avsnitt 7. Där kommer jag dels kort diskutera metod och 

transparen, samt reflektera över analysens viktigare iakttagelser och återkoppla till studiens 

utgångspunkt och syfte. 

   Avsnitt 8 lyfter funderingar som denna studie delvis väcker och som rör fortsatt forskning 

inom andra närbelägna och angelägna fält. I Avsnitt 9 redovisas källförteckningen och i 

avsnitt 10 finns en bilaga med bland annat några betydande bilder som det vid olika tillfällen 

refereras till i texten.   
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3. EN ÖVERBLICK AV FORSKNINGSLÄGET  

3.1 Friluftslivsforskning: En situationsbeskrivning 

Det finns knappast ett akademiskt kunskapsområde som inte av dess egna inomvärldsliga 

skyddshelgon uppfattas som underbemannat och oprioriterat. Samtidigt är det inte helt 

osannolikt att friluftslivsforskningen faktiskt sin forskningspotential till trots - med tanke på 

friluftslivets oerhörda betydelse i samhället i stort - länge fört en omotiverat tyst och tämligen 

tynande tillvaro, utan tydligt släktskap med någon viss vetenskaplig disciplin.
17

  

    En tänkbar förklaring till det är delvis den starka normativa diskurs som i varje fall rent 

historiskt från början funnits djupt inflätad i den framför allt metodorienterade 

friluftslivstraditionen, där friluftsliv med en funktionalistisk ändamålsenlighet gått hand i 

hand med nationell identitet, fostran, nykterhet och andra samhällsuppbyggliga tankefigurer, 

liksom omhuldandet av hälsa och det ideala i att odla en sund själ i en sund kropp. Således 

kan man tänka att maktapparaten och samhällets biopolitiskt sinnade eliter hellre gnolat 

vidare kring lyckan av att gå sorglös över daggstänkta berg, till glada klingande visor, än 

önskat utsätta sina ideologiska friluftsslott för den kritiska forskningens ampra blick.  

     En annan tanke att begrunda är också det tidiga friluftslivets historiska koppling till 

materiell måttfullhet och förankring i det enkla och icke-tekniska. Sådana sociala och 

kulturella fenomen, helt utan någon driven ingenjör i sikte, har under lång tid sällan varit 

forskningsfrämjande. Slutligen spelar säkert också det faktum in att friluftslivet, särskilt den 

breda och högst vardagliga målorienterade inriktningen, där naturen så att säga är sitt eget 

syfte och upplevelsen ligger i att uppfatta detta värde, generellt sett haft låg 

utbildningsförankring och även historiskt haft relativt få utövare av hög akademisk rang.
18

      

     

Med dessa tänkvärdheter i åtanke, vilka också alla dryftas initialt i en av Sveriges största och 

mest omfattande forskningsprojekt i ämnet (2006-2013),
19

 är det kanske heller inte så konstigt 

att det finns ganska lite lättillgänglig forskning och få studier på Svensk mark som 

sammanflätat just friluftsliv och tidskrifter. Ur ett grodperspektiv kan det vidare verka som att 

intresset inom medieforskning varit svalt. När det sedan kommer till just omslag har man 

dessutom kanske oftare siktat in sig mot hur genus konstitueras på mer iögonfallande 

framsidor än de man kanske föreställer sig att Utemagasinet erbjuder.
20

  

                                                 
17

 Fredman, P., Stenseke, M & Sandell, K. (red.) (2014). Friluftsliv i förändring, sid 19. 
18

 Ibid, sid 21. 
19

 Ibid, sid 19-21. 
20

 Hirdman, Anja (2002). Tilltalande bilder – Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt. 
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3.2 Tidigare forskning och inspirationskällor  

Vad jag finner intressant för egen del är ett uppsatsarbete från 2008 som berör innehållet 

under tre olika årgångar av Utemagasinet (1990, 2000 och 2008).
21

  Det är en kvantitativ 

studie som bland annat adderar artiklar och summerar de aktiviteter som berörs. Just denna 

rudimentära aspekt har även jag valt att i förbifarten inkludera i min egen studie, inspirerad av 

min föregångare, här genom att även bifoga en inventering av ytterligare två årgångar (1980-

82 samt 2015). För att på så vis täcka av en större del av tidskriftens hela historia, från början 

till skrivande stund. Skälet till detta lilla analytiska snedsteg, vad beträffar min egen 

huvudsakliga intention, är att jag finner denna information nyttig och relevant för den läsare 

av min uppsats som snabbt behöver skaffa sig en övergripande förståelse av tidskriftens 

inriktning och innehåll över tid. 

  

Det finns andra tänkvärda vinklar i nyss nämnda examensarbete som bidragit till min egen 

initiala kartläggning av analysuppgiften. Jag avser här inte minst de reflektioner som direkt 

eller indirekt åberopar den forskning som faktiskt visar att friluftslivet allt oftare i vissa 

medier skildras med stort fokus på aktivitet, prestation och tillbehör. Framför allt i vissa typer 

av medier som vuxit fram sista decennierna och som ingår i en sorts maskulin 

exponeringsindustri, där i huvudsak män talar med män om män, och där kopplingen mellan 

friluftsliv och natur glidit isär avsevärt.
22

  

    I någon mening har dessa iakttagelser hjälpt mig att försöka hitta en egen unik och fruktbar 

position, i relation till ämnet i stort. Vilket knappast varit lika görligt utan exempelvis den 

elementära inventering jag nu – efter granskning – dels kan luta mig mot, dels i någon mening 

kan bidra till. Matts Andersson, författaren av uppsatsen från 2008, har på så vis bidragit på 

en viktig punkt till att göra denna studie möjlig. 

 

Forskaren Klas Sandells namn ska förstås också lyftas fram i sammanhanget, dels för att han 

sedan länge är en drivande kraft inom friluftsforskningen, men också för att han i ett kapitel i 

boken Fritidskulturer (2000) begrundar bilder och motiv som figurerar i medierna och som 

rör friluftslivet, byggt på en studie brett baserad av innehåll hämtat ur diverse medieprodukter, 

bland annat Utemagasinet (1989-1998). Det är inte otänkbart att delar av den boken kan ha 

betytt mycket för Matts Andersson uppsatsambitioner. Således har också jag den att tacka, 

även om den kanske inte fyller riktigt samma bärande funktion i mitt arbete. Likafullt är 

                                                 
21
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Sandells försynta millenniumskifte-funderingar om hur friluftslivet påverkas av 

massmedierna, och hur kommersiella krafter bidrar till att konstruera exklusiva och 

komplicerade bilder av just detta friluftsliv,
23

 ett av skälen till min egen nyfikenhet att 

reflektera över vad som ofrånkomligen måste beaktas som en av friluftslivets större, 

kommersiellt drivna medieaktörer – Utemagasinet!  

 

3.3 Om framsidor och omslag: forskning och studier 

Valet att enkom studera tidningens omslagsbilder beror delvis på att de berör oändligt många 

fler människor än de som säger sig läsa tidningen och ta del av dess innehåll aktivt. Under 

årens lopp har miljontals människor åsett Utemagasinets omslag, i väntrum, hos en granne, på 

pressbyrån eller i den lokala pizzerian. Utan att kanske ens öppna tidning. På så vis verkar 

omslagen och deras berättelser som konstituerande kraft bortom sin egen närmaste räckvidd 

och prenumerationskrets.   

    Omslagen är också spännande att studera eftersom de försäljningsmässigt bär en tung 

börda. Ofta ska de snabbt och i hård konkurrens med kanske hundratals andra tidningar fånga 

vår blick och väcka våra drömmar.
24

 En uppgift de måste försöka klara av genom att både 

sticka ut, men samtidigt hålla sig inom ramarna för sin egen tids föreställningar om hur det 

ska se ut. Idag inte sällan med kändisar på omslaget eller feminina skönheter sprungna ur en 

utseendemässig monokultur.
25

  

    De studier med fokus på tidskrifts-omslag som jag tagit del av har i huvudsak rört sig på en 

något annorlunda planhalva än min egen undersökning. Vilket inte är så konstigt, då mitt 

fokus ligger på hur friluftslivet över tid, och de som ägnar sig åt det, tagit gestalt och 

konstituerats på Utemagasinets framsida. Många uppsatser ägnar nämligen mer kraft åt att 

antingen analysera omslagen mer utifrån vad som säljer tidningar och klargöra vilka trender 

som gäller,
26

 vilket varit upplysande för min del, eller så utreder man hur snävt 

genusorienterade tidskrifter framställer just genus. I anslutning till det sistnämnda är 

onekligen ansedda Anja Hirdmans examinering av Veckorevyn och Fib Aktuellt ett guldkorn.  

    Således har jag inte funnit så mycket att hämta ur detta konkret, mer än att det fått mig att 

fundera en hel del på omslag och hur olika man kan närma sig det, beroende på vilken 

frågeställning man har med sig i botten.    

 

                                                 
23
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24
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4. TEORETISK KONTEXT  

4.1 Förförståelsens olidliga närvaro 

Det är självklart så att jag inför denna uppgift är färgad av olika livserfarenheter och 

kunskapstraditioner, inte minst de som är kopplade till mitt eget yrkesliv, orienterat mot 

terapiprocesser och allt vad som hör därtill. Jag har dessutom på äldre dagar utbildat mig två 

år inom dokumentärfilm, samt kan därtill även i någon mening kalla mig film- och 

medievetare. Allt detta finns med i bagaget och utgör en sorts förförståelse jag bär med mig i 

mötet med de bilder jag betraktar. På gott och ont.  

    Utifrån min bakgrund, ålder och uppväxt betraktar jag det anspråkslösa lufsandet i skog och 

mark (det målorienterade friluftslivet, där naturen så att säga är sitt eget syfte och upplevelsen 

ligger i att uppfatta detta värde) som en del av i varje fall min egen generations kulturarv. Det 

ingår i en sorts äldre ordning och förförståelse kring vilka vi är, vad vi tycker om att göra och 

tror oss må bra av. Samtidigt har jag under en längre tid – vilande på hanen – kommit att 

ställa mig frågan om inte prestationssamhället och stämpelklockan – ”i en kultur där varje 

problem har tekniken som svar”
27

 - återuppstått där ute bland granarna? Den klocka som varje 

enskilt subjekt bär inom sig i ett postmodernt samhälle, väl medveten om vikten av tid och 

den egna prestationen. För att inte tala om själen som plötsligt måste vårdas.
28

 Men som i ett 

postsekulärt samhälle besatt av självoptimering kanske genomgått en primitiv och 

dubbeltydig metamorfos och återfötts i vår tids största projekt: kroppen - som måste tränas 

och vägas, renas och förfinas.
 29

  

 

4.2 Den sakrala naturen: En resumé av en svensk kontext runt 1980 

I början av 1970-talet våras det för änglamark och äppelkrig. I Sverige har Tage Danielsson 

och Hasse Alfredssons stora framgångar med en av sina mest populära och klassiska filmer. 

En kanske pekoral pamflett med nutidens mått mätt, men på sin tid humoristiskt öronmärkt 

med en civilisations- och tillväxtkritik vår tids marknadsliberala och framstegsstinna samhälle 

och överideologi sällan längre behöver orientera sig mot eller ta ställning till. I Äppelkriget 

(1971) finner vi en sorts sekulär form av andlighet, här iklädd den gröna vågen och ett 

nymornat miljöuppvaknande och en kamp för naturen: som om den – i sig självt - bar ett eget 

högre objektivt (sakralt) värde. Ledmotivet Änglamark, av Evert Taube, säger väl egentligen 

det som behöver sägas om filmen och hur den trots sin sekulära och stundom hedonistiska och 

                                                 
27

 Granström, H (2016). Det som en gång var, sid 141. 
28

 Jfr: Foucault, M (2008). Diskursernas kamp, sid 269. 
29

 Jfr: Han, B-C (2014). I Svärmen, sid 57.  
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magiska sida har både en fot i en sorts skör naiv söndagsskole-religiositet och den andra i ett 

romantiskt svärmeri för naturen, delvis signerat och välsignat 1900-talets store svenske skald 

och visdiktare. 

 

Någon som inom litteraturen med en säregen envetenhet fångar dessa stämningar vid den här 

tiden och med poetisk kraft försöker ge det en essäistisk form är socialdemokraten, 

landshövdingen och diplomaten Rolf Edberg. Han var under inte minst 1970- och 1980-talet 

en finstämd sekulär röst och auktoritet som med ett alldeles utsökt språk omslingrat av 

existentiella tankar närmast tillbad naturen som en instans med ett enastående, unikt och 

respektingivande platsprivilegium, ämnat att erinra människan om hennes plats i skapelsen 

och i ett kanske större kretslopp än det egna självupptagna jagets. Här kunde spåras en 

innerlig önskan att glänta på dörren till naturen som ett större sakralt rum, där liksom det 

gudomliga i tillvaron fick kropp, kunde skänka tröst och avkoppling, men även bli skönjbart 

och högtidlighållet av både troende och envetna gudsförnekare. En för sin tid inte särskilt 

otidsenlig ömt vurmad dröm och tankefigur.  

    Idag är Edberg nog kanske signifikant en relativt bortglömd röst, men har han efter sin död 

funnit någon att lämna över stafettpinnen till i unga Helena Granström, som sedan 2008 tagit 

plats i samhällsdebatten med återkommande artiklar i SvD, gästspel i filosofiska rummet och 

ett flertal både krävande och uppfodrande böcker med starka rötter till en natur i knipa, 

skrivna med en särpräglad kärlek till densamma. Att hon också finns med i mina fotnoter på 

ett och annat ställe är därför inte konstigt.   

 

Samhällsdebattörerna Sven Lindqvist och Karl Erik Lagerlöf är två svenska heta politiska 

enmansrörelser under åren kring 1980 som också finns anledning att återkoppla till i 

sammanhanget.
30

 Med liv och lust lyfter de fram allehanda alternativ till hur samhället skulle 

kunna organiseras. De ger forskare som är kritiska mot gängse välfärdsmått plats i medierna 

och hävdar gemensamt med dessa att det finns starka skäl att ifrågasätta alla ekonomiska 

grafer som så övertydligt visar markandsliberalismens vinster, men så sinnrikt döljer dess 

fatala kostnader, inte minst till naturens förfång och ohyggliga skada. I efterhand ter sig 

kanske Lindqvist och Lagerlöfs artiklar som utopiska och världsfrånvända. I stort sett 

ingenting av deras idéer har realiserats. Nästan ingen debatt av det slag de drev under den här 

                                                 
30
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och journalist som doktorerat i litteraturhistoria och var under sin yrkesverksamma tid djupt engagerad i 

miljöfrågor och en aktiv motståndare mot Sveriges medlemskap i EU. 
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tiden existerar nu mer på något större allvar, men deras brinnande ambitioner gav uttryck för 

en stark hoppfullhet. De frammanade intrycket under det tidiga 1980-talet att en alternativ 

framtid, ett annat slags samhälle, låg inom räckhåll, på riktigt, och att en annan värld tycktes 

möjlig att realisera.
31

 

 

Mot denna klangbotten är det inte orimligt att begrunda Utemagasinet och dess födelse.
32

 

Tidskriften startar 1980 och ledarsidan (under årens lopp länge kallad Kommentaren) 

formulerar i första numret med hjälp av en mängd olika tankegångar i paragraf-form skälen 

för sin tillblivelse och redogör även för sina intentioner och visioner, som på ett sätt faktiskt 

erinrar om alla de tre olika dimensioner friluftsforskningen idag brukar skilja på: dels 

friluftsliv som samhällsfenomen och kulturellt reflektionsobjekt, dels som politiskt eller 

ideologiskt fält där naturivrare och friluftslivsentusiaster har att hävda sig mot andra starka 

samhällsintressen och företeelser, så som exempelvis gruv- och vattenkraftsexploatering, 

stadsförtätning, turistnäring och vägbyggande, samt den privata sidan av friluftslivet som i 

huvudsak rör individens egen upplevelse och förhållningssätt och som kommer till utryck i 

den egna livshistorien och den praktik som lägger grunden för den.
33

      

  

Denna initialt omfångsrika och färgglada ambition har sedan länge flagnat till förmån för ett 

stort fokus på den sistnämnda dimensionen, således en orientering mot en mindre 

konfliktsökande diskurs, mer lättsmält och absolut aptitlig för alla. Något väl också omslagen 

över tid med all tydlighet ger sken av. Men vid denna tidpunkt var det kaotiskt och högt i tak i 

delar av den politiska debatten. En debatt som till stor del blir partilösa, egensinniga och 

fritänkande sossar och de liberala tankesmedjornas levebröd under 1980-talet.
34

 Men där 

samtidigt en ny grön världsordning diskuterades och försökte ta sig ton, där tillväxt som 

överordnat mål prövades mot en idé om global resurshushållning. I den svenska valrörelsen 

1976 är det faktiskt snarare kärnkraften, inte rättvisa eller jämlikhet, som är den stora 

avgörande frågan, och socialdemokraterna förlorar regeringsmakten.  Kärnkraftmotståndet 

hade väckt och mobiliserat stora grupper i samhället och även om slaget om reaktorerna 1980 

snöpligt gick förlorat för Nej-sidan i en enligt många riggad omröstning där socialdemokrater 

och moderater spelande under täcket med varandra, vann miljöfrågorna succesivt status och 
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Utemagasinet ambitioner kring friluftsliv, djur och natur kan utan överdrift absolut ses som en 

del av sin tids motkultur.  

 

Här slås man också efter att ha begrundat tidningens omslag, utveckling, samt innehåll och 

nuvarande orientering över tid, att dess resa på flera vis frapperande nog påminner en aning 

om kursen hos en annan jämnårig och närbesläktad svensk företeelse framsprungen ur en 

liknande naturkärlek – Miljöpartiet. Ett politiskt parti bildat 1981 med från början samma 

vurm för det flärdfria barfotalivet och med ett gott öga till friluftsliv, djur och natur som 

Utemagasinet på 1980-talet, men som sedan början av 2000-talet försökte ta plats vid maktens 

grytor genom en påfallande omstrukturering och sedan dess profilerat sig snarast som ett 

modernt urbant storstadsparti. Med drömmen om en väljarstomme i vissa delar onekligen 

snarlik de unga attraktiva och aktiva människor som idag dominerar Utemagasinet – både på 

omslaget och som läsare.  

 

4.3 Sociologiska, psykologiska och kulturteoretiska perspektiv 

I det prestations- och höghastighetssamhälle som vuxit fram i väst under den sena 

moderniteten har människorna frigjort sig det gamla disciplinsamhälle som Foucault beskrivit 

i sin maktanalys.
35

 Kaserngårdar, fängelser och fabriker ligger i träda eller har bytt skepnad. 

Så även det friluftsliv som i någon mening var kopplat till detta samhälle! Många aktiviteter 

som tidigare innebar naturmöten och var mer direkt förbundna med det vilda landskapet är 

idag postmodernt befriade detta besvärande påhäng. Okontrollerbara företeelser som årstider, 

väder, vattentemperaturer, terräng, djur och växter har effektivt eliminerats. Idag växer 

äventyrsbad, golfbanor, klätterväggar, arenor, konstgjorda skidspår och temaparker fram.
36

 En 

process vars resultat kanske innebär att vi med vår nyvunna och paradoxala tvångsfrihet 

tvingas låta naturen och friluftslivet – som tidigare tycks ha tjänat oss som en långsamhetsoas 

i Kronbloms anda - bli en spelplan för ett maximerande av tidsorienterade och accelererande 

statusfrämjande prestationer, präglade av hög hastighet och produktivitetstänkande: Kan vi 

inte snabbt hugga ner skogen, kan vi i varje fall tävla i den. Och låta våra tider bli legobitar i 

vårt även digitalt lika angelägna som ängsliga varumärkesbyggande på sociala medier.   
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Till sociologen Hartmut Rosas teorier om acceleration och hastighet
37

 som delvis inspirerat 

denna studie initialt har jag som synes knutit an även till kulturteoretikern Byung-Chui Han´s 

tankegångar kring prestationssamhället, det neurala våldet och vår tids nya patologiska 

landskap. Där lek och friluftsliv görs till arbete, men aldrig byter namn, fast det likväl 

nedbringas till arbetets nivå och där våra aktiviteter och tillstånd riskerar reduceras till 

narcifierat statussökande, tävling, konkurrens och rastlös konsumtions-praktik, som led i 

exploateringens dystopi.
38

 Där vi likt postmoderna jägare lever våra liv i en illusion av 

autonomi och självständighet, bevakade av våra egna appar och mätinstrument, i tron att vi 

tvärtemot Martin Heideggers tanke om hur vi slungas in i tillvaron, tänker oss att vi är fria, 

väljande och självkastande.
39

 Applåderade av en marknad som driver oss in i en varart 

präglad av vad som skulle kunna beskrivas som en förtärande och bottenlös alienation.
40

 

 

Zygmunt Baumans analys av konsumtionssamhället (kapitalismen) och hans intrikata kritik 

av hur den senmoderna kulturen tycks alstra missbelåtna individer med ständig svindel och 

ångest inför sina bottenlösa begär och kommersialiserade behov tillhör också den teoretiska 

paletten,
41

 liksom Max Horkheimer och Theodor W Adornos tidiga perspektiv av färgslikt 

snitt, frampenslade förunderligt nog redan under 1940-talet.
42

 I fokus här och för handen är 

förstås kapitalets förmåga, enligt nyss nämnda herrar, att skapa konsumtion av alla behov, 

men också hur vi alla utan undantag på ett skrämmande basalt plan i vår tid tillhör den enda 

klassen och som tillhöriga denna klass är delaktiga i det kapitalistiska systemet. Ett rovgirigt 

imperium, menar Han, som utnyttjar alla men i någon mening egentligen inte behärskas av 

någon. Ett herrelöst system som drivs av sin egen inneboende dynamik.
43

  

 

Bauman hävdar att detta system inte längre först och främst expanderar genom utåtgående 

imperialism utan genom att dels återerövra, kapitalisera och kommersialisera delar av egna 

gamla fredade revir inom ramarna för nationalstaten som tidigare varit affärsmässigt fridlysta 

(t ex skola, vård, omsorg), dels genom att väcka nya behov och begär på individplanet och 

aktivt delta i ett relativiserande av värden, moral och normer och därigenom få tillgång till 

nya lukrativa marknader. När inga behov längre varken bör eller kan problematiseras som 
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falska, eller oegentliga, för att tala med Heidegger, är det så att säga fritt fram för kapitalet att 

sälja allt åt alla alltid. Tecken på slikt finner vi bland annat i den dynamiska kommersen som 

uppstått i bakvattnet av en utbredd och högröstad identitetspolitik och poststrukturalismens 

nyliberala förkastande av allt som doftar essensialism. I spåren av detta ideologiska och 

programenliga raljerande kring genuina behovs existens, och ett parodiskt förvrängande av 

begrepp som autenticitet, natur och ursprung, landar vi med ens ganska nära Pierre Bourdieu 

och hans kritik av den ohämmade exploaterings utopi – och vad som på ett plan delvis gör 

den möjlig.
44

 I sammanhanget är det förstås oundvikligt att inte också anknyta till hans analys 

av kulturellt kapital och den jakt på symboliska värden, status och prestige som exempelvis 

Utemagasinet i egenskap av identitetsskapande livsstilsmagasin idag implicit erbjuder unga 

relativt välbeställda läsare.    

 

Hanna Arendts tankar kring hur tingen förlorar sin tyngd finns också med bland de synvinklar 

som hör studien till. Kanske inte så konstigt då syftet är att analysera hur bilder av 

verkligheten konstituerar eller eroderar verkligheten och vår uppfattning om den. Med Arendt 

i åtanke är det tänkbart att vi i en allt rationellare värld tenderar att få en förståelse av tillvaron 

präglad av en allt mer additativ-orienterad begreppsdiskurs. Vi så att säga behöver inte 5 

äpplen för att kunna räkna ut vad 3+2 är. Således behöver vi heller inte skogen. Det räcker 

liksom med att kunna räkna ut värdet av träden utan att behöva se dem. I verkligheten. Med 

hjälp av grafer och siffror kan vi förstå dem. I en reflexiv tid i det cartesianska reflekterandes 

spår ersätter således i någon mening reflektion det reala (liksom fotot fullbordar den ikoniska 

inversionen och framstår som bättre och verkligare än den bristfälliga verkligheten)
45

 och för 

att tala Hanna Arendts språk förlorar därmed tingen sin tyngd – sin substantialitet.
46

 Här 

skulle ett slikt resonemang kunna betyda att fjället eller trädet desubstanstialiseras och 

försvinner in i medvetandeströmmen och går förlorade i egenskap av verkliga föremål. 

Sålunda öppna för att omförhandlas, omvärderas, reduceras och nedbringas till en ikonisk 

nivå där ordlekar, politiska fantasier och ett försumliggörande inte bara är möjligt utan också 

kan ges företräde, erhålla kulturella hederstecken och få en upphöjd betydelse framför fjället 

eller trädet som fysiska realiteter.  
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Inför studiet av en kommersiell produkt som Utemagasinet som fungerat på marknaden så 

länge är det självklart att böja sig för att de under årens lopp haft en betydande insikt om och 

försförståelsese av (cynisk?) den moderna människans drömmar och mardrömmar. Ska vi tro 

Judith Williamson måste ju en tidskrift och framför allt ett omslag kunna presentera 

meningskapande objekt och bilder som matchar målgruppens självtematiserande fantasier.
47

 

Eller som Jacques Lacan ungefär skulle ha uttryckt det: fyller våra inre hål!
48

 Således har jag 

också därför valt att medvetet ha Lacans tankefigur om människans längtan tillbaka till 

livmodern eller ett gudomligt tillstånd med mig in i analysen. Av den enkla anledningen att 

omslag som lyckas trycka på den förlösande knappen i det mänskliga psyket och aktivera 

drömmen om den ursprungliga enheten torde kunna sälja bra med tidningar. Eller i varje fall 

borde det finnas en djup önskan om att snarast ställa sig i förbindelse mot denna magiska 

knapp, då människan i någon mening ständigt måste förhandla med denna dröm.
49

 Oavsett 

om den nu är konstituerad på det vis äldre psykoanalytiker tänker sig eller är om det är en 

realitet bättre förstådd genom modern neurologi, psykologi och företagsekonomi.  

 

Efter den här perspektivredovisningen vill jag kort påpeka att tidningen förtjänar kanske inte 

att skärskådas med alla dessa tungt problematiserande blickar och beskjutas med vad som 

närmast måste betraktas som det grova artilleriet, likväl har dessa infallsvinklar på människan 

och hennes dilemma väckt min nyfikenhet och inspirerat mig i mitt arbete med uppsatsen. Det 

är sålunda ingen personlig vendetta. 

 

4.4 Friluftsliv: evolutionär nödvändighet eller kulturell konstruktion? 

Inom friluftsforskningen kan man iaktta två olika sätt att begrunda natur och friluftsliv. Dels 

det evolutionära perspektivet. Där man exempelvis lyfter fram vår kropps behov av rörelse 

eller perceptionsorganens betydelse för vårt allmänna välbefinnande och hur vi är gjorda för 

att röra oss i vissa miljöer, och därför mår bra av det.
50

 Detta ligger förstås nära en sorts 

obekväm essensialism som snabbt väcker stor oro inte minst i många identitetspolitiskt 

medvetna grupper i samhället idag. Begrepp som ursprung och natur skrämmer och förfärar 

den moderna människan. Här träder sålunda det kulturella perspektivet in. Allting behöver få 

vara pragmatiskt förhandlingsbart: En upplevelseorienterad känslofråga. Något jaget själv kan 

skapa och kontrollera. En parkeringsplats behöver väl inte, som Helena Granström med 
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drypande ironi formulerar det, framstå som mindre naturligt än en klipphäll. Ett kalhygge är 

väl lika naturligt som en urskog.
51

  

    Granström småretas snyggt och styggt denna skräck, men hon har en oroväckande poäng. 

Poststrukturalismen funkar kanske bättre i akademiska miljöer, i terapirum eller på kreativa 

reklambyråer än i stora skogen. Konsekvenserna på ett ställe känns kanske högst befriande, 

ontologiskt ångestförlösande. Tack vare platsen privilegier och ett betydelsespelrum vars 

gränser tillfälligt gynnar den som ger sig åt det. Men på ett annat ställe, där skogen faktiskt 

står, bortom den ikoniska verkligheten, kan man undra vart i så fall det hela slutar, ifall det 

inte längre finns några kvalitativa brott eller genuina gränser?  

    I bilaga 1 finns ett tänkvärt klipp ur Utemagasinet som på ett bra sätt åskådliggör en del av 

denna ytterst allvarsam problematik.
52

 Hur relativismen intellektuellt lockar med änglavingar 

och en snäll och försonande attityd, samtidigt som konsekvenserna av en slik approach, 

omsatt i praktiken, kanske är rena rama mardrömmen. Då vi fortfarande – pinsamt nog - är 

beroende av en natur som inte schabblas bort av en godtycklig och naiv tankekultur som inte 

längre ser skogen för alla representationer, symboler och tecken. 

  

Samtidigt kan man invända mot perspektiv av Granströms snitt och hävda att eftersom 

människan är en del av evolutionen så är även hennes ihärdiga bemödanden att raskt släcka ut 

allt liv på klotet en del av en självklar och alldeles naturlig process. Ett måttlöst djur bakom 

ratten kör ihjäl sig själv. Hur skulle det annars vara? Ingenting är väl mer evolutionärt än det. 

    Kulturperspektivet kan också liksom det evolutionära vändas och vridas hit och dit, men en 

sak är säker. Vår relation till naturen har hamnat i blickfånget sista 50 åren på ett helt nytt sätt. 

Miljömedvetandet har vuxit, i varje fall i vissa delar av världen.
53

 Därtill lever vi annorlunda 

och har naturligtvis behov av att kanske omformulera gamla idéer om det rörliga friluftslivet, 

dess innehåll och vår relation till naturen. Den majoritet av dagens ungdomar som idag lufsar 

mindre i skog och mark än 80- åringar ägnar sig kanske inte åt blåklockor och kantareller, 

men säkert sliter en hel del av dem med triceps och biceps på närmsta gym. Något som dock 

inte per automatik hjälper den vitryggade hackspettens utsatta situation. Då ingen ens vet att 

den finns. Vilket väcker följande fråga av Granströmsk kaliber: behöver djur finnas, eller träd, 

om ingen ens känner till dem eller vet att de finns? Kan något ha ett intrinsikalt värde bortom 

oss sjävla? Har skogen det? Träden? Eller ska vi helt enkelt ersätta naturen med – internet?              
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4.5 Friluftsliv i framtiden 

Den officiella svenska definitionen av friluftsliv lyder: ”Vistelse utomhus i natur- eller 

kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling” (SFS, 

2003:133).
54

 Samtidigt är det begripligt att människans relation till naturen och friluftslivets 

innebörd skiftar i takt med hur samhället för övrigt förändras. En stenåldersmänniska som 

åsåg en vitsippsbacke i april för flera tusen år sedan upplevde säkert detta tecken om vår och 

värmens återkomst på ett annat sätt än den Mountainbike-cyklande fartfantom som susade 

förbi det hela nyss, men likväl hann filma det en snutt med sin aktivitetskamera, för att kunna 

lägga ut det på Facebook, vid sidan om sin tidsuppmätta virilitet. Denna reflektion från min 

sida bör inte uppfattas som ett skämt eller på något vis raljeras lättvindigt. Faktiskt finns en 

reell oro hos forskarna inför framtiden. Det är städernas barn som strax står på tur att ta över. 

Emil i Lönneberga och hans syster Ida är långt borta. Sune orkar inte med mygg eller att få 

rök i ögonen från elden -  bye bye pinnbröd. Gamla djungelhjältar som Fantomen faller ifrån 

och ersätts av urbana superhjältar i science fictions-kostymer.  

    Vad kommer egentligen att ske med vår relation till natur och friluftsliv i djupare mening 

när det gamla romantiska skimret över naturen dör ut?
55

 Det vet vi ingenting om. Det är en 

joker i leken. Och vem kommer att bry sig?
56

 Är klimathotet bara en fråga om temperatur och 

grader – eller är det också en estetisk fråga, om hur det kommer att se ut i framtiden? Eller 

kommer vi framöver måhända nöja oss innehållsmässigt med ståuppkomikern Henrik 

Schyfferts formuleringsförsök och oroväckande definition av själva kärnan i en månad av 

meningsfullhet i vår tid: En fanta, en pizza och ett fett kanal-tv abonnemang?  
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5. METOD OCH MATERIAL 

5.1 Material och urval  

Den kvantitativa delen av undersökningen bygger på ett manuellt bearbetande och 

analyserande av 273 omslagsbilder på den friluftslivsorienterade tidskriften Utemagasinet 

mellan åren 1980-2015. Totalt finns det 286 nummer/dubbelnummer fördelat på 279 utgivna 

tidningar under den här perioden. Således ett bortfall på 6 tidningar (se bilaga). 

    Denna ovan nämnda examinering utgör även grunden för den kvalitativt orienterad 

analysambitionen. Det är min åstundan att de teoretiska utgångspunkterna ska befinna sig i en 

fortlöpande dialog med de kvantitativa resultaten. Här ingår också på slutet en friare form av 

bildanalytisk jämförelse av några omslag från olika paradigm, som kan ses som representativa 

på ett spännande och intressant sätt, i relation till hela den undersökta tidsperioden och de 

resultat som ligger för handen.  

    Genom att kombinera två metoder som här i någon mening bidrar till en större helhet 

hoppas jag kunna undvika ekot av jaså som stundom kvantitativa innehållsanalyser i sin 

ensamhet så smärtsamt återkastar. När meningsfulheter och betydelser försvinner i mätandets 

labyrinter.
57

 Liksom även gå ur vägen för den kvalitativa bildanalysens eviga björngrop: att 

hänfalla åt en analys som säger mer om jägaren än om bytet.
58

    

     

Valet att fokusera på omslagsbilder har dryftats tidigare. Bilder bär som regel omslagen och 

omslagen är ofta viktiga för försäljningen. De är också betydande markörer utåt för tidningen 

och förmedlar dess själ, diskurs och innehåll, samt inbegriper i någon mening läsaren och den 

tänka målgruppens självuppfattning och identitet.
59

 Samtidigt vilar en stor tidsbunden 

sensitivitet över slikt. Bilder och omslag bidrar kontinuerligt till att skapa och strukturera våra 

föreställningar om världen och oss själva, vilket här införlivar även friluftslivet och naturen, 

men de är som regel också indragna i en lyhörd interaktion med en större övergripande 

samhällskontext. Annars skulle de inte fungera. Omslagen skulle helt enkelt inte bära. 

Därmed blir det förstås extra intressant att över tid granska och belysa material av just det här 

slaget och ha i åtanke de överjagsförskjutningar och samhällsprocesser som omgärdat det.  
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Det empiriska materialet rymmer förstås mängder av mening på omslagen. Optiska magneter i 

form av rubriker, ord, bokstäver och teckensnitt som alla vill något.
60

 Dessa linjer som berör 

tidningsformgivning har dock i huvudsak uteslutits ur analysen, även om jag kommer att 

kommentera det och ge något exempel på hur textpuffar påverkar bildkomposition och vår 

uppfattning av människor i bild. Perspektivet är således intressant, men faller inom ramarna 

för denna uppsats bort av tre skäl. Det finns utrymmesmässigt inga möjligheter att på ett bra 

sätt göra den här sidan av saken rättvisa. Det tycks mig också efter moget övervägande vara 

som så att de rena bilderna mer effektivt kan berätta och levandegöra en större historia. Lägg 

därtill att avbildningar av världen av tradition länge setts som en lägre stående form av 

vetande än idéer om världen. Vilket inte sällan också marginaliserat bildstudier och ofta 

diskriminerar dem i utbildningssammanhang.
61

 Inför en sådan realitet faller jag för frestelsen 

att fokusera – bilden!  

 

5.2 Metod och intention 

Efter att ha begrundat olika möjligheter att belysa materialet, i relation till studiens 

omfattning, samt med tanke på vad jag redan hade med mig för kunskaper om tidningen och 

dess innehåll, framstod det som intressant att med bilden i fokus försöka lyfta fram en annan 

typ av ledmotiv, en annan sorts tematik, än den som tidigare applicerats. För att blottlägga 

allmängiltiga men kanske dolda mönster och hitta en röd tråd bortom det faktum att vi 

innehållsmässigt ganska väl vet ungefär vad människor rakt upp och ner har för sig i 

tidningen: de vandrar, cyklar, kajakar eller åker skidor på lite olika vis. Något som ganska 

marginellt förändrats över tid. 

    Jag ville nu se om jag kunde göra något annat av det och låta bildernas 

innehållskarakteristik operationaliseras.
62

 Försöka kategorisera deras kommunikativa kraft. 

Inte då i huvudsak med fokus på vad som görs, utan snarare på hur det ser ut och gestaltas, 

även tekniskt, samt vem det är som syns och inom vilka ramar för olika känsloregimer och 

jag-bilder det framställs.
63

 Här klev också i någon mening verkligheten fram och mötte mig i 

min intention. För materialet visade sig här bära otvetydiga spår på intressanta mönster som 

skiftat över tid.  
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5.3 Diskursanalys och ideologi, identitet och sociala rum  

Jag har försökt dyrka upp bilderna i jakt på iögonfallande tematiseringar, dolda tecken eller 

konkreta återkommande artikulationer.
64

 I syftet att undersöka vilka positioner, presentationer 

och verklighetsrepresentationer som strukturerar framsidorna och intar en dominerande 

hållning, i relation till andra perspektiv.
65

 Vilket är av intresse med tanke på uteslutandets 

konstituerande funktion för olika former av ideologi och diskurser med hegemonianspråk.
66

 
67

              

    Hur nu ideologi eller diskurs exakt ska förstås kan i denna kontext diskuteras. Sannolikt 

finner vi inte livsåskådningar eller övertygelse av religiös eller politisk karaktär, i 

konventionell mening.  Här finns kanske heller inte institutioner i bakgrunden av det slag vi 

närmast brukar associera med nyss nämnda rörelser eller instanser. Men på en punkt skulle 

man kunna säga att vi finner å ena sidan en lufsa-i-skogen-ideologi (det jag tidigare benämnt 

som det målorienterade friluftslivet, där vistelsen i naturen mer tjänar som sitt eget syfte), 

samt å andra sidan det mer metodorienterade friluftsutövandet, buret av ett resultattänkande 

som ofta joggar hand i hand med prestationsperspektivet. Två övergripande diskurser som 

operarar på mikroplanet och som fortlever genom diverse sociala och rituella praktiker.
68

      

  

Vad som kan sägas om begrepp som identitet, representation och grupp har också fångat mitt 

intresse. Hur har människor gestaltats, och vilka identitetsmöjligheter har under tidens gång 

framhävts eller kommit i skymundan? Här ges även en möjlighet att fundera över om det är 

möjligt att spåra någon sorts gruppkonflikt eller antagonism. Eller råder i god ro den 

hegemoniska interventionens stilla frid över omslagen?
69

 

    Så slutligen några ord om platsen. Vilka geografiska spelplaner och yttre och inre rum 

organiserar sig magasinets framsidor mot? Vad är det vi ser? Vart är vi? Återigen blir här 

intressant att begrunda hur världen, äventyret och skogen konstrueras, och hur denna 

konstruktion över tid möjligen omförhandlas och skapas om.
70

 Kanske i relation till andra 

större processer, så som urbanisering, statsförtätning, dyrare sommarstugor, begränsad 

framkomlighet i storstasregioner, produktinnovationer och teknikens enorma landvinningar.
71
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5.4 Datainsamling, variabler och grafiska sammanställningar 

Jag har gjort grafiska sammanställningar som presenteras i analysen under avsnitt 6. Här 

följer dock en kort övergripande beskrivning av materialet. 

    En rudimentär graf redovisar antalet artiklar om olika aktiviteter under fem olika årgångar 

inuti tidningen mellan 1980-2015. Tanken är – som tidigare nämnts – att ge läsaren en viss 

möjlighet att bilda sig en uppfattning om tidningen och vad som artikelmässigt erbjudits under 

årens lopp. 
 

Jag har vidare gjort fyra större inventeringar av hela det empiriska materialet som rör:  

1) Genusöverblick 

2) Ålderfördelning 

3) Övriga 

4) Mixade frågeställningar 
  

Dessa fyra inventeringar ledde sedan vidare till att reflektera mer över dels genus, men också 

en tilltagande individualiseringstendens – över tid. Något som visas upp i två egna grafer: 

- Genus och individualisering  

- Utemagasinets framsida: Individen i centrum 
 

Med detta material synliggjort blev det intressant att sedan i huvudsak fokusera på hur den 

enskilde individen dykt upp över tid i bild, i relation till framför allt 5 olika intressanta 

kategorier: 

Den ensamme mannen/kvinnan i förhållande till:
72

  

1. Aktivitetsstatus: Stillastående/I rörelse/I vila/Verksam 

2. Blick: Tillgänglig/Upptagen/Besvärad 

3. Utsnitt: Överblicksbild/Helbild/Halvbild/Närbild 

4. Begränsat skärpedjup 

5. Ålder och genus 
 

Upplysningsvis har jag valt att i de flesta fall av de grafiska redovisningarna redovisa 

resultaten gentemot 4 olika tidsperioder: 

1980-1989 

1990-1999 

2000-2009 

2010-2015 
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Vi vissa tillfällen har jag slagit ihop tidsperioderna för att kunna tydliggöra viktiga tendenser i 

materialet: 

1980-1999 

2000-2015 

 

Valet av att jobba med tidsenheter kopplade mot decennier kan vara tveksamt ibland, men i 

det här fallet kändes det väldigt enkelt, praktiskt och till och med kanske bättre än någon 

annan indelning. Har man begrundat materialet i sin helhet ser man också att det finns en viss 

decennie-touch på utformningen av omslagen och de tendenser som är möjliga att spåra. 

    Dessutom är antalet tidningar ungefär lika stort mellan 1980-1999 som mellan 2000-2015, 

vilket inte precis var att betrakta som en nackdel, även om många av de grafiska 

sammanställningarna naturligtvis är evalverade i procent för att man lättare ska kunna jämföra 

olika variabelvärden.  

 

5.5 Forskningsfrågor: Procedur, data, reliabilitet och validitet 

Föga kontroversiellt utgår studien ifrån att det i någon mening existerar en sorts social och 

samhällelig treenighet bestående av naturen, friluftslivet och människan. Inom ramen för 

media- och kommunikationsvetenskap har jag här valt att begrunda dessa tre betydande 

storheter, i relation till omslaget av en tidskrift som under lång tid tveklöst utgått ifrån dessa 

trenne perspektiv.   

    Initialt bläddrade jag igenom alla årgångar och fotograferade de framsidor jag kom över, 

samt kartlade vissa årgångar innehållsmässigt särskilt noga.
73

 Jag har även med friluftslivets 3 

dimensioner i åtanke, vilka dryftats tidigare, läst de olika chefredaktörernas (5 personer) 

ledarsidor, dels under deras första år på redaktörsstolen, dels varje årgångs första nummer, 

där ofta skribenter intuitivt känner sig manade att sammanfatta föregående period, men också 

lyfta blicken framåt. Även andra inventeringar har rådbråkat mitt sinne under vad vi skulle 

kunna kalla den induktiva observationsfasen, men alla abstraherade fenomen har inte kunnat 

komma med i studien av utrymmesskäl.
74

  

     

När det kommer till den rent kvantitativa delen av studien behöver reliabiliteten begrundas. 

Det kan vara knepigt när mediematerial ska kodas och kvantifieras. Därför har jag medvetet 

valt relativt enkla aspekter, där någon större dramatisk oenighet knappast existerar, om nu inte 
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viljan att missförstå är för stor. I de fall där resultaten inte är mycket tydliga har jag heller inte 

för avsikt att överskrida tolkningsutrymmet. Även om 273 bilder inte är fy skam i 

sammanhanget (bara 6 bilder saknas), måste man ändå betänka att det kan finnas 

slumpmässighet som påverkar utfallet. I analysen kommer jag därför använda en trygg 

sömsmån och endast diskutera det som tycks ganska odiskutabelt, och är det så att jag 

misstagit mig på någon punkt, vilket kan vara mycket möjligt med tanke på ett så pass stort 

material, kan det ändå inte påverka de stora linjer som jag här är ute efter och vill fokusera. 

Dock bör tilläggas att verkligheten är komplex. Den kvantitativa ambitionen är som regel att 

reducera denna komplexitet. Här i ligger både dess styrka och svaghet.  

    Validitetsmässigt är det en acceptabel studie. Det som är mätt var möjligt att utan större 

krångel mäta och resultaten är i någon mening både intressanta och kanske aningen 

tankeväckande, i varje fall i relation till analysobjektet. Undersökningen karvar således i 

något väsentligt, men under forskningsprocessens gång, både i dess kvantitativa som 

kvalitativa delar, fattas små och stora beslut och som forskare är jag inte neutral. Även i min 

abduktiva ambition att upprätthålla en sorts dialog mellan teori och empiri, för att belysa och 

levandegöra ämnets komplexitet, spelar intrikata teoretiska positioner och förförståelsens 

skuggor studien ett spratt, vilket inte till fullo kan avhandlas här, men likväl definitivt både 

utgör dess livsnerv, sprakande storhet och akilleshäl. Något som samtidigt skulle kunna få den 

som fattat posto under mindre töjbara tankefigurer att förfäras över diskursiv inkompatibilitet 

och ett felaktigt ordnat åsiktsuniversa, enligt doxans för dagen gängse regelbok.  

    

5.6 Fakta om Utemagasinet 

I sammanhanget kastar följande fakta ett visst ljus över några av de förutsättningar och 

kommersiella villkor som i någon mening omgärdar de data som beaktats i studien: 

Utemagasinet startas 1980 av makarna Bo och Marion Areng. I början av 90-talet lämnar de 

tidningen och Jörgen Wikström blir ledande redaktör mellan 1991-1997. Anders Hall tar över 

som huvudredaktör 1998 och fortsätter fram till 2001, då Håkan Wike ersätter honom. Wike 

lämnar redaktörsplatsen 2004, i samma veva som Milvus förlag (Helsinki Media) som givit ut 

tidningen sedan mitten av 80-talet lämnar över till ett annat storförlag: Hjemmet Mortensen. 

Från 2005 intar Ingalill Forslund redaktörsstolen. En plats hon fortfarande innehar, även om 

Egmont Tidskrifter tog över tidningen 2010. 

    Tidningen vänder sig idag enligt nuvarande ägaren till de som älskar att vara ute i naturen. 

Målgruppen sägs bestå av friluftsintresserade män (63 %) och kvinnor med god ekonomi och 

mycket aktiv livsstil. Man hade 75. 000 läsare 2014. 
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6. ANALYSREDOVISNING 

6.1 Resultat och analys av kvantitativ bildanalys 

Här följer flera grafiska sammanställningar av den kvantitativa analysen, samt reflektioner 

över deras innehåll. Den första figuren åskådliggör antalet artiklar över tid om olika 

återkommande aktiviter. 

 

 

Figur 1 (Bakgrundsbild: omslaget 1997, nr 1) 

När det kommer till att avgränsa och definiera vad friluftsliv egentligen är, visar den stora 

studien från 2007 (om människors aktiviteter och upplevelser i naturen under sin fritid) att 

nästan 90 % betraktar vandring som friluftsliv. På andraplats kom kajakpaddling (ca 60 %).
75

 

I det avseendet råder det inget tvivel om att Utemagasinet, om vi ser till figuren ovan, 

fokuserar stort på vad väldigt många är överens om som riktigt friluftsliv. Vandring och 

någon form av paddling (kajak/kanadensare) utgör onekligen friluftslivets klassiker. 
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Figur 2 (Bakgrundsbild: omslaget 1982, nr 3)  

Med levande varelser menas här alla oidentifierbara personer, samt djur och fåglar. De sistnämnda har inte räknats 

antalsmässigt. 15 måsar blir således inte 15 levande varelser utan 1. Detta har att göra med att jag varit intresserad av 

att räkna med djur som fenomen på framsidan, men inte exakt begrunda deras antal.      

Det som i dubbel bemärkelse framgår av figur 2 är att omslagskvinnorna vinner terräng och 

helt klart är på frammarsch, även om de som skymtar fram bakom staplarna här faktiskt 

syntes på omslaget redan 1982 – iklädda jeans! Men så väldigt många fler det decenniet blev 

det inte. Kanske blev de hemma med barn, fick foglossning, flyttade söder ut, urbaniserades, 

skaffade villa, la pengar på andra saker, skilde sig, vidareutbildade sig eller lät livet hända på 

andra vis. Detta kan kanske låta tokigt, men mycket talar faktiskt för att delar av det mer 

påfrestande friluftslivet stundom hör det tidiga vuxenlivet till.
76

 Något som fortfarande i 

början på 80-talet var ägnat barn och familjebildande i större utsträckning än idag. Men 

barnaföderskorna blir bara äldre och sedan 1974 har genomsnittsåldern på förstföderskor ökat 

med nästan 20 %.
77

 Vilket generellt sett givit många yngre kvinnor en längre tid på sig att 

hängivet och mer fritt utifrån egna behov forma ett utmanande friluftsliv, utan bekymmer om 

det som annars kvinnor senare i livet ofta lyfter fram som hinder: tid, pengar och 

familjesituation.
78

 Skäl sannolikt även män mitt i livet idag är bekanta med. 
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Med detta resonemang i åtanke är det möjligt att begrunda utvecklingen mot fler kvinnor på 

tidningens omslag. Man fångar helt enkelt upp en ny växande målgrupp som senmoderniteten 

knuffat ut på hal is i nya roller, med nya krav och pretentioner som följd.
79

 Å ena sidan en 

utveckling vi i jämställdhetens iver gärna samlas i grupp för att applådera. Att inte bara 

männen ska få ha tältresningen för sig själva. Å andra sidan en individualisering av det egna 

ödet i prestationssamhället som förfasar, där kvinna som sin egen själs furir och 

självexploaterande handelsvara är helt utelämnad åt en livsruta rakt igenom genomsyrad av 

arbetssamhällets nya krassa imperativ och en ytterst kostsam men knappast inflationsskyddad 

yrkesidentitet.
80

 Kanske är det rent av det som implicit driver in nya grupper av 

prestationssubjekt på glansiga tidningsomslag och även – som vi ska se – får mina grafiska 

sammanställningar att skälva här framöver. För i familjens sköte, eller i skydd av sin klass 

eller en digitalt eroderad vänskapskrets, i skuggan av hisseffekten,
 
kan inte längre någon 

gömma sig eller ta betäckning.
81

 Med estetiserad kropp och hälsa som varumärke tvingas 

kvinnan under prestationstrycket upp på catwalken. Med ett nervöst övermått av rastlös 

optimism. För att slå världen med häpnad och ytterligare några år kunna hävda sin fertilitet. 

Men ändå ofta bara en bostadsbubbla, en räntehöjning, en skilsmässa eller några rynkor för 

mycket ifrån nyfattigdomen och dess diagnosbejakande, depressionsstinna utmarker.  

 

 

Figur 3 
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Figur 3 liksom figur 2 åskådliggör hur den manliga omslags-dominansen krympt och i princip 

halverats från 80- och 90-talets maskulina glansdagar i Utemagasinet. Denna kraftiga 

förändring av manlig representation motsvaras inte helt av att männen övergivet varken 

tidningen, friluftslivet eller sviker de individuella och ofta mer extrema aktiviteter som flitigt 

förknippas med män.
82

  Det är snarare så att många kvinnor kommit till, både som läsare och 

på omslaget, till annonsörer och tillbehörstillverkares stora glädje. Dels genom de succesivt 

förändrade demografiska mönster vi kan iaktta runt familjebildandet, dels genom framväxten 

av ett dominerande konsumtionssamhälle vars unga ombud delvis utgörs av en allt 

köpstarkare och livsstilsmarkerande urban medelklass, konstant hängiven ett statusorienterat 

identitetsskapande.
83

 Vilket inte sällan – i växande grad – tycks innefatta ett aktivt och 

dynamiskt friluftsliv, ofta med engagemang också i riktning mot hälsa och fysisk träning i 

olika former. I det här avseendet tycks det onekligen ha vuxit fram ett sorts samband mellan 

klass och det mer utstuderade och kostsamma friluftslivet.
84

 Kanske något som även aningen 

inverterat drabbat dess enklare och mer ursprungliga former. Mycket talar nämligen för att vi 

generellt verkar lufsa runt och röra oss mindre i skog och mark än tidigare.
85

 Är det månne 

bondläppsfaktorn som spökar och skrämmer? Fattigdomsmarkören. Att friluftslivet, kanske 

rent av utan särskilt illvilliga avsikter, över tid kommit att exklusiviseras på ett sådant sätt, att 

kan vi inte leva upp till den dyraste versionen av det, ja, då avstår vi hellre helt idag. 

 

                      

Figur 4: 1982, nr 2                                                  Figur 5: 2014, nr 10 

Här är två omslag från två olika tider att begrunda prislappen på. 
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Sammanställningen i figur 3 (Genusutvecklingen 1980-2015), förutom det som redan dryftats, 

visar en även för analysen helt avgörande och betydande tendens: Att omslagen över tid tycks 

fokusera allt oftare på en person (figur 3: gul stapel). Det är kanske inte en jättedrastisk 

förändring, men den finns odiskutabelt där, vilket inte minst blir mer intressant att begrunda 

utifrån figur 6. Men också i kombination med vad som kommer att bli uppenbart längre fram i 

min redovisning. Det här har fått mig att välja att tematisera och utforska framför allt den 

ensamme mannen och den ensamma kvinnan - och hur de tar gestalt på omslagen. 

 

 

Figur 6 

 

Även om männen retirerat och givit kvinnan mer plats på omslagen, så tycks han samtidigt 

över tid ha blivit mer ensam och exponerad, vilket återigen för tankarna till det 

självexploaterande prestationssubjektet och det arbetssamhälle vars villkor diskuterades i 

anslutning till figur 2 och 3, i samband med att dubbelheten med kvinnans framryckning 

avhandlades. Ensamma och utelämnade åt tvångssamhället tycks således båda könen var och 

en för sig slungas ut i naturen, mol allena, som offer och förövare i ett. På jakt efter ett jag-

konstituerande uppdrag i det individualiserade samhället.
86

 Kanske bärandes på sina egna inre 

arbetsläger.
87

 Fåfängt besatta av att förfölja den särskilda illusion av frihet som föds ur 

stämpelklockan och därför aldrig kan förlösa friluftslivet från en känsla av ett 

produktionsschema eller löpande band.
88

 Där dugligheten oavlåtligen måste bevisas.  
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Innan jag här fullföljer min redogörelse för könens ensamhet och hur livet lever, stökar och 

står i för omslagens innevånare, vill jag redovisa några andra centrala figurer som på ett 

betydande vis bidrar till en större förståelse av helheten. Under rubriken Inventering av 

omslag: Åldersfördelning (figur 7) blir således ytterligare en viktig pusselbit synliggjord.  

 

 

Figur 7 (Bakgrundsbild: Omslag 1986, nr 3) 

Här bör påpekas att det kan finnas enstaka brister i mina observationer. Det är inte möjligt att 

exakt kunna avgöra den korrekta åldern på de som syns på omslaget. Av de drygt 300 

personer jag försökt åldersmärka är det möjligt att jag kan ha misstagit mig på 1-3 %. 

Samtidigt säger väl i så fall även det något om målgrupp, samt vem som syns och finns i 

skogen i Utemagasinets omslagsvärld. 

    För att likväl undvika alltför stora mätfel eller såra omslagsobjekten genom att missta mig 

alltför grovt på deras ålder, har jag i mittengruppen placerat in alla vuxna kvinnor som i 

princip skulle kunna betraktas som fertila.
89

 Samtidigt som det finns en mycket stor grupp i 

det här spannet som sannolikt befinner sig någonstans mellan 25-40 år. 

    När det gäller männen har jag gjort på liknande vis, men tagit mig friheten att här tillfälligt 

likställa begreppet viril med fertil rent åldersmässigt. Sålunda utgör män mellan 18-48 år i den 

här studien en viril grupp som motsvaras av kvinnornas fertila grupp. Detta kan måhända 
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tyckas oerhört besynnerligt eller aningen vetenskapligt oaktsamt, men min definition bidrar 

till att tydliggöra det obestridliga faktum att bibehållen fruktsamhet och rödblossande 

fortplantningsförmåga tycks utgöra den överlägset starkaste och helt dominerande 

gemensamma nämnaren för de som förekommer på omslagen. Man skulle nästan kunna undra 

vad de egentligen har tänk att ha för sig där ute i buskarna. Vad för sorts friluftsliv de avser 

ägna sig åt. Måhända aktiviteter (biologiska processer?) som bokstavligen bevisar Zygmunt 

Bauman tes om att ungas begär är att betrakta som – ultimata.
90

  

    Figur 8 och 9 visar här vad som gäller för de som ensamma pryder omslagen. 

  

 

Figur 8 (Bakgrundsbild: omslag 2011, nr 8) 

 

Figur 9 (Bakgrundsbild: omslag 1986, nr 5)  

Kvinnan i bild är den första av sitt slag. Det skulle komma fler... 
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Så slutligen två övergripande grafer till innan vi försjunker på allvar i den ensamma omslags-

människans mysterium. Figur 10 kastar på sitt lilla vis ljus över vem som syns på omslaget 

bland säckar, stavar och öar, i kvällssol och när det snöar. Några överraskande eller vidlyftiga 

slutsatser är svåra att dra. Att tidningen i sin omslags-karriär lämnat djur, fåglar, barn och 

simpla saker (t ex vrakgods) bakom sig framstår som rätt tydligt. Tanken på att två män 

återigen skulle dyka upp och figurerar ihop känns också möjligen aningen passé. När det 

kommer till kombinationen man och kvinna får man nog lov att passa. Liksom när det gäller 

två kvinnor. Tendenserna finns där, men känns alldeles för vaga för att egentligen kunna 

uttala sig om.  

 

Det egentligen mest intressant med hela figur 10 är kanske den bakgrundsbild jag fogat in och 

som föreställer en kvinna med kajak som njuter mjukt i solen på en kobbe i skärgården. Även 

om det inte riktigt kanske syns, så blundar hon faktiskt. Det är enda gången det händer på 35 

år att en vuxen person på något av de 273 omslagen har slutna ögon och avslappnat tycks 

kontemplativt försjunken i sig själv. Långt ifrån narcifierad instagram-estetik och den 

moderna tidens tandblekta och förföriska leenden.
91

       

 

 

Figur 10 (Bakgrundsbild: omslag 1991, nr 5/6) 
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Man kan nu ställa sig frågan: Kommer den anspråkslösa blundande kajakkvinna på kobben att 

återuppstå på ett omslag i en nära framtid? Eller den skönt sovande flickan från 1984, 

behagligt utsträckt i hjortronlandet? Det tål onekligen att funderas på, i ett hyperaktivt 

höghastighetsamhälle där Törnrosa för länge sedan väckts ur sin dvala och passivitet. För att i 

vaket tillstånd få ridas av optimeringstvångets mara, jagad senmodernitetens bullersamma 

signum: Det självförfrämligande autenticitetstvånget.   

    Under dessa betingelser finns föga plats och utrymme för den som verkligen kontemplativt 

drar sig undan, lutar sig tillbaka och kanske hellre tvekar och hesiterar att kalibreras med den 

lika autistiska som högvarvade prestationsmaskinen.
92

 Desto fler applåder och klick drar då 

simuleringen av det meditativa ner: Kamp, manipulering och aktivitet som av 

poststrukturalismens prelater döps om och relativiserar varat och upplöser den ontologiska 

skillnaden mellan vita activa och vita contemplativa. 

 

 

Figur 11 (Bagrundsbild: omslag 2004, nr 1) 

Figur 11 bjuder på några spridda och väldigt skiftande exempel på olika frågor jag ställde till 

omslagen. Några häpnadsväckande konklusioner står inte till bjuds, men visst är det noterbart 

att det i princip knappt existerar uppenbart icke-vita personer på tidningens framsida.
93

 

Samtidigt som läsarna generellt sett med tanke på socioekonomisk bakgrund och 
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utbildningsnivå, om vi ska betro tidningen sin skattning av den egna läsekretsen, samt även 

inkludera friluftsforskningens senaste rön kring friluftsliv och klass, sannolikt är mer positiva 

till migration och invandring än många andra grupper i samhället.
94

                                

    Det är en intressant tanke att fundera över hur reaktionen skulle bli ifall fler icke-vita 

personer seglade in på omslaget. Eftersom de så tydligt är exkluderade en plats i skyltfönstret 

för den sorts friluftsliv i naturen som Utemagasinet valt att profilera sig mot. Å andra sidan 

vore väl en gammal vit man eller kvinna en kanske ännu större smärtchock. I ett nummer med 

fokus på långfärdsskridskor och lårbenshalsens olidliga skörhet. 

    Samtidigt avspeglar det här enligt forskningen också i någon mening verkligheten, då 

människor från andra kulturer av högst begripliga skäl har utvecklat andra sorters (icke-) 

relationer till skog och natur och friluftsliv.
95

 Lägg därtill att en massmedialprodukt av 

Utemagasinets storlek och dignitet är riskfyllt i händerna på krassa och känsliga annonsörer 

och tidningsköpare. Kanske ingår möjligen moral och multikulturell värdegrund runt 

redaktionsbordet, samt respekt för äldre, men kanske är det ingenting man riktigt vill blanda 

ihop med affärerna. Journalister och mediefolk har ofta, om vi ska tro Bourdieu, stort 

överseende med sig själva på punkter av det här slaget, vilket inte sällan innebär att de gärna 

mörkar både för sig själva och andra vad de är delaktiga i.
96

   

 

Stapeln tatuerad i figur 11 bör som den gedigne grafläsaren säker redan räknat ut beaktas med 

en rejäl nypa salt. Även om tidskriften har omslag med unga vackra kvinnor som för tankarna 

till min barndoms herrtidningar på 1960- och 1970-talet, är de aningen mer påklädda här, i 

varje fall på omslagen av vinternumren. Likväl syns en del av liv och lem på vissa bilder och 

med tanke på den exceptionella tatueringsboom vi haft i Sverige (med drygt var tredje 

storstadsbo mellan 18-49 år tatuerad) kändes det därför rimligt att begrunda denna aspekt.
97

    

    Vad som nu döljer sig vid svanskotor, svankar och andra mindre lättupptäckta dalgångar är 

dock en förborgad hemlighet som ruvar på ett svar jag inte kan nå med total exakthet. Men att 

varelser ur Sagan om ringen, tribalmönster och all sköns insekter trots allt förblev oupptäckta 

under min lupp måste nog ändå betraktas som aningen signifikativt. Trots att det intressant 

nog finns mängder av publicerade C-uppsatser som levandegör diverse diskurser kring 

tatueringar, som om fenomenet uteslutande vore en sorts klasslös gemensam folkfest, och som 

dessutom med ett ungdomligt tilltal menar att det är något - alla gör.  
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Kanske finns här på goda grunder skäl att betvivla vissa av dessa akademiska texter. Kanske 

är det en sanning för en viss begränsad åldersgrupp. Kanske uttrycker det snarare en önskan 

om eller utgör ett eget argument för ett eget redan taget beslut. Själv är jag benägen att tro att 

utbildningsnivå, socioekonomisk bakgrund och klass figurerar i sammanhanget här. Att 

tidningen föredrar att konstituera i varje fall på ytan systematiskt enhetliga, välartade och 

rosenkindade friluftslivsentusiaster som antagligen återspeglar målgruppens preferenser och 

livsstilsval. På fjället har man dessutom ofta andra kartor att orientera sig mot än de man 

måhända ristat in i den egna kroppen. Hudens fantasifulla planritningar skulle nog av många 

kompasskunniga fjällrävar, inklusive Bourdieu, kanske snarast betraktas som nödraketer. Ett 

rop på hjälp. Den vilsnes sista hopp. Att desperat men stolt signalera kontroll över sin 

utsatthet och existens.
98

    

 

Att kroppskontakt (figur 11) inte är vanligare på omslagen väcker i mig en viss allmän 

förundran. Hänger det möjligen ihop med ovanstående på något vis? Är tatueringar och fysisk 

kroppskontakt, i en viss kontext, problematiskt? Anar vi här återigen närvaro av klass? 

Förvisso har det onekligen förekommit, men sällsynt är det. Är vi kanhända här Michel 

Foucaults tankefigur om förbudet på spåren? Det tabuerade.
99

  

    Å ena sidan kan det absolut bero på det faktum att individerna allt oftare exponeras helt 

ensamma, men är det hela orsaken? Alla som ägnat sig åt friluftsliv vet ju samtidigt att det 

kan vara intimitetsskapande på ett annat sätt än exempelvis sammanträden. Är man inte 

ensam uppstår ibland en alldeles särskild sorts närhet och gemenskap som utmärks av en slags 

annanhet, som stundom liknar den fysiska närkontakt man finner inom det egna laget i 

idrottsliga sammanhang. 

 

Frågeställningen förbryllar: Är närhet på det här viset skrämmande, på omslag? Är det fel 

sammanhang? Glada människor tillsammans i grupp kan ju – trots vår eventuella längtan efter 

det - faktiskt väcka olust, osäkerhet och känslor av utanförskap när vi blir åskådare av det. 

Det är något jag själv begrundat djupt under 1990-talet då jag deltog aktivt i utformandet av 

kommersiella broschyrer under många år för en egen större verksamhet.  Kanske skulle här 

vara intressant att inventera större mängder av omslag på alla möjliga olika tidskrifter och 

över tid se vad som står att finna. Samt kanske även göra internationella jämförelser. För att 

svenskar länge varit mindre fysiska med varandra, och rädda för att kladda på varandra, är en 

                                                 
98

 Bourdieu, P (red.) (1993). The weight of the world: The upper hand. 
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äldre iakttagelse som funnit fog för sig länge, även om kramkulturen tagit rejäla kliv från 

1980-talet och framåt i stora grupper. 

 

Vad det gäller förekomsten av mycket blå himmel och vinterlandskap (vinter/snö/is) finns inte 

mycket att säga, mer än att jag vill visa att jag även begrundat och analyserat många 

frågeställningar även av den typen. Både bildtekniskt och filosofiskt. De blå bakgrunderna de 

första 20 åren hade nog många gånger en rent praktisk funktion att fylla. Förutom att vi blir på 

gott humör av höga himlar får man in ett rejält ljusinsläpp i bilderna, vilket idag är mindre 

viktigt då man kan fixa det lätt i efterproduktionen. Dessutom gör sig de optiska magneterna i 

form av textpuffar på omslaget fint mot lugna bakgrunder, inte minst ifall man eftersträvar en 

luftig formgivning av omslaget präglad mer av ytan (bilden).
100

 Sedan länge jobbar dock 

tidningen idag mer innehållsstyrt
101

 och ersätter väl kanske i viss mening himlarna med dels 

teknikens landvinningar, dels med möjligheten att trixa med bilderna, men framför allt det 

begränsade skärpedjupet, vilket jag kommer diskutera separat längre fram.
102

         

 

Slutligen kan sägas att omslag med vinterlandskap och friluftsliv som hör snö och is till utgör 

ett fluktuerande antal, år från år. Vissa år utgör dylika motiv hälften av årgångarna. Andra år 

försvinner något nummer. Ibland två. Det kan även tilläggas att omslag där solen skiner i 

bilden, eller skiner in i bilden, har en markant högre frekvens än andra (ca 75 % mellan 2010-

2015). Även om detta möjligen manipuleras en del idag. Det finns vissa misstänkta bilder. 

Intressant i sammanhanget är att under 1980-talet utgjordes bara ca 50 % av omslagen av 

denna solinstrålning. Mörkret var ännu över då.     
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 Diskuteras längre fram, både på sidan 52 och 53. 
101

 Bergström, B (2015). Effektiv visuell kommunikation, sid 239.. 
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6.2 Resultat och analys av kvantitativ bildanalys: den ensamme mannen 

6.2.1 Långt borta och nära: Den ensamme mannens utsnittshistorik
103

 

 

 

Figur 12 

 

Figur 13 

  
Figur 14 

 

Figur 15 
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 I bilaga 1 finns redogjort för vad som menas med dessa 4 ofta använda bildbegrepp.  
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Figur 16 (Bakgrundsbild: omslag 1983, nr 1) 

 

 

Figur 17 (Bakgrundsbild: omslag 2012, nr 7) 

Pappa har kommit hem? 

När man besinnar utsnittshistoriken för de 111 män mitt i friluftslivet som exponerats 

ensamma på omslaget blir man onekligen full i skratt. Det är som att begrunda en resa. Hur 

den otillgänglige och frånvarande mannen från vidderna
104

 efter millennieskiftet skrinnat in 

utan felskär i våra vardagsrum, därtill glatt leende. Han låter sig störas, han låter sig 

(av)synas, han är inte längre en avlägsen prick i landskapet, en svekfull snopp, på väg mot en 

topp, med ryggen mot oss. Det är således inte bara drömmen om pappa som här går i 

uppfyllelse utan även ett senmodernt konstituerande av drömmen om den senmoderne 

mannen, och i förlängningen faktiskt också drömmen om den nya människan: öppen, 

närvarande och transparent, social och alltid glad, tillgänglig, alert och vital. 

      Långfärdsskridskor i all ära: Byung-Chul Han anar måhända ändå trotsigt en ko på isen: 
 

”Depression är sjukdomen hos ett samhälle som lider av övermåttet av positivitet. 

Den återspeglar en mänsklighet som bekrigar sig själv.”
105
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 I figur 28 åskådliggörs i bakgrunden en ganska typisk överblicksbild. 
105

 Han, B-C (2013). Trötthetssamhället, sid 20. 
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6.2.2 Mannens blick: Från fjällets vrånga gossar till kustens glada kavaljerer
106

 

 

 

Figur 18 

 

Figur 19 

 

Figur 20 

 

Figur 21 
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 Med inbjudande leende menas att le inbjudande med blicken riktad mot läsaren/fotografen. Allt annat har 

definierats som upptagen. Besvärad blick förekommer bara en gång (se bakgrundsbild figur 14). 
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Figur 22 (Bakgrundsbild: omslag 1989, nr 3) 

 

 

Figur 23 (Bakgrundsbild: omslag 2008, nr 6) 

Le mot mig, se mot mig 

Glöm John Wayne. Glöm den buttre och självupptagne mannen. Glöm Ove. Friluftslivets 

hjältar är inte längre trubbiga män upptagna av en massa obegripliga bestyr utanför bild eller 

bortom vårt lättkränkta förstånd. De glider nu leende och tillmötesgående fram genom 

omslags-landskapen med utsträckt hand, inte sällan direkt stilla poserande. Och man kan ju 

ställa sig frågan: varför inte? De befinner sig i underbara miljöer, de gör spännande saker, de 

är snygga och livet leker. Samtidigt kan man ju undra över varför omslag-mannen inte 

strukturerades på det sättet förr – i skogen har ju just ingenting hänt som förändrat 

förutsättningarna på just den här punkten.  

    Har det då enkom med den utbredda kommersialiseringen av livets alla fält att göra? Att 

vita tänder säljer? Eller är det – vi själva? Som likt det narcissistiska subjektet fått svårt att 

bevara våra egna gränser och likt ett litet barn a la Jacques Lacans tes gränslöst ler åt det 

leende och börjar grina vid åsynen av någons vrede? Eller är det en effekt av de 

parningsbeteenden som oftare uppstår i mer heterogena fält när fertilitet möter virilitet och 

könen vill göra intryck på varandra?  
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6.2.3 Aktivitetsstatus: Den rastlöse mannen från vidderna – till poserande mjukis?
107

 

 

  

Figur 24 

 

Figur 25 

 

Figur 26 

 

Figur 27 
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 De två första kategorierna i cirkeldiagrammen är oproblematiska. Med i vila menas här någon som 

kontemplativt sitter eller ligger utan att vara fysiskt aktiv med något. Verksam är den som t ex lagar mat, dricker 

vatten, grejar med sin ryggsäck (se bilaga). 
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Figur 28 (Bakgrundsbild: omslag 1981, nr 1) 

 

 

Figur 29 (Bakgrundsbild: omslag 2014, nr 10) 

 

Tillgänglighet som dygd i ett flyktigt samhälle? 

Från en gestaltning som de första 20 åren mycket övertygande visar upp en mer upptagen och 

aktiv man i rörelse över vidderna, konstituerar omslagen över tid en annan bild av den 

senmoderne friluftsmannen (se även figur 12-17, 18-23). Förändringarna är så pass markanta i 

materialet att man inte enkom kan tillskriva det slumpen eller mina eventuella felkodningar. 

Jag nämnde nyligen tre intrikata aspekter: kommersialiseringen,
108

 det narcifierade 

prestationssubjektet
109

 och det tomma parningsbeteende som tilltar i spåren av den erotisering 

som följer när sexualiteten frigjorts både sin reproduktiva funktion, liksom sin romantiska 

befattning i den livslånga kärlekens namn.
110

   

    Måhända är trenden med den tillgängligt leende, stillastående, åtkomlige (lättfångade?), 

metrosexuelle mannen (sfinxen?) - som tittar på just dig - omslagets optiska huvudmagnet. 

Som kvinnans hägrande dröm. Som mannens onåbara målbild i horisonten.   

                                                 
108

 Bauman, Z (2008). Konsumtionsliv. 
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 Han, C-H (2015). Eros agoni, sid 8-9. 
110

 Bauman, Z (2002). Det individualiserade samhället, sid 273. 
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6.3 Resultat och analys av kvantitativ bildanalys: den ensamma kvinnan 

6.3.1 Långt borta och nära: den ensamma kvinnans utsnittshistorik
111

 

 

 

Figur 30 

 

Figur 31 

 

Figur 32 

 

Figur 33 
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 I bilaga 1 finns redogjort för vad som menas med dessa 4 ofta använda bildbegrepp. 
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Figur 34 (Bakgrundsbild: omslag 1992, nr 1) 

 

 

Figur 35 (Bakgrundsbild: omslag 2000, nr 3) 

 

Närmre och närmre dag för dag 

När man studerar utsnittshistoriken för de 102 kvinnor som exponerats ensamma på omslaget 

syns en förskjutning nästan lika iögonfallande som den som berör den ensamme mannens 

omslagsresa och hans positionering på senare tid. Här handlare det om den ensamma kvinnan 

som i bilden tagit ett par steg framåt. Mot läsaren. Eller om det är fotografen och 

försäljningsavdelningen som krupit närmare. Hur som helst är det en ensam kvinna i halvbild 

som gång på gång träder fram inför oss på omslaget. En kvinna vars överkropp och ansikte 

dessutom allt oftare de sista 15 åren omsluts eller flankeras med rubriker och text på ett sådant 

vis att upplevelsen av bilden snarast påminner om vad som är karakteristiskt för närbilden, 

trots att den visuellt - formellt sett - fortfarande är en halvbild. Det här är en starkt och tydlig 

trend. För både de ensamma männen och de ensamma kvinnorna på omslagen. Med andra 

ord: Helbilderna formges på ett sådant sätt att känslan av närhet som följer i halvbildens spår 

infinner sig, och halvbilderna lyckas förmedla närbildens intimitet.     
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6.3.2 Kvinnans blick: Det leende friluftslivet
112

 

 

 

Figur 36 

 

Figur 37 

 

Figur 38 

 

Figur 39 
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Med inbjudande leende menas att le inbjudande med blicken riktad mot läsaren/fotografen. Allt annat har 

definierats som upptagen. Besvärad blick förekommer bara en gång (bakgrundsbild figur 14). 
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Figur 40 (Bakgrundsbild: omslag 1996, nr 2) 

 

 

Figur 41 (Bakgrundsbild: omslag 2004, nr 8) 

Spegel spegel på väggen där 

När Utemagasinet firade 20 års jubileum skrev en av 90-talets chefredaktörer, Jörgen 

Wikström, en artikel i tidningen: om tidningen och dess utveckling.
113

 Medverkade gjorde 

även Bo Areng (som med sin fru Marion startade tidningen) liksom den aktuelle redaktören år 

2000: Anders Hall. Tendensen med vackra och attraktiva kvinnor på framsidan omnämns då 

med en viss vag inlindad syrlighet av skribenten. Om det nu ens var en trend. För kanske 

reagerade man egentligen – då - mest på att kvinnor börjat figurerar mer på omslagen – i 

jämförelse med tidigare. För att ta plats i ett magasin designat för en ny tid och en ny ung 

generation friluftssugna på väg ut i naturen.  

    Vart vi befinner oss idag, fjärran år 2000, framgår med all tydlighet av figur 39. Idag 

konstituerar omslagen med sina fotomodellslika leende kvinnor ett snarast metrosexuellt
114

 

friluftsliv som knappast luktar metmask och lössnus, rökt fisk eller lämnar flottfläckar av 

smör från pinnbrödet på de lappade jeansen.  

                                                 
113

 Wikström, J (2000, nr 1). Utemagasinet fyller 20 år. Utemagasinet. 
114

 Med metrosexuell åsyftas här en typ av senmodern människa som månar om utseende, stil, livsstil och social 

status, ofta förankrade i urban miljö. 
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6.3.3 Aktivitetsstatus: Den ensamma kvinnan
115

 

 

 

Figur 42 

 

Figur 43 

 

Figur 44 

 

Figur 45 

                                                 
115

 De två första kategorierna i cirkeldiagrammen är oproblematiska. Med i vila menas här någon som sitter eller 

ligger utan att vara fysiskt aktiv med något. Verksam är den som lagar mat, dricker vatten, etc. 
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Figur 46 (Bakgrundsbild: omslag 1994, nr 8) 

 

 

Figur 47 (bakgrundsbild: omslag 2009, nr 4) 

Det rasande stillaståendet? 

Det följer kanske en känslomässighetens logik att båda könen blivit allt mer stillastående, 

kommit oss närmare och ytmässigt expanderat i bild. Det kan förstås som en del av det 

poserande och paraderande som radikalt utmärker omslagen, inte minst sista 15 åren. 

Samtidigt skapar det närhet och intimitet. Måhända bristvaror i ett höghastighetssamhälle 

besatt av förnyelse och oförutsägbar omvalidering av värden, livsformer och mål.
116

 Kanske 

är det ganska njutbart att åse någon bara stå lutad mot sina stavar och le vänligt mot en. Likt 

ett löfte om den ursprungliga enheten. När kanske den egna upplevelsen av modernitetens 

tyranni präglas av just ständiga skiften, uppbrott, innovationer och gigantiska 

informationsflöden av allehanda slag som skall betraktas, beaktas och behandlas.
117

  

    Kruxet är väl sedan om denna längtansskapande och trösterika dröm infinner sig när vi 

själva väl kommit på plats i skogen. Enligt Byung-Chul Han finns nämligen för det 

självexploaterande prestationssubjektet ingen djupare vila att få. Själens furir är alltid - på.   

                                                 
116

 Beck, U (2012). Risksamhället, sid 20-25. 
117

 Rosa, H (2013). Acceleration, modernitet och identitet. 
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6.4 Skärpedjupstrolleriet: Vart tog naturen vägen? 

 

 

Figur 48 (Bakgrundsbild: omslag 2007, nr 3) 

 

 

Figur 49 (Bakgrundsbild: omslag 2009, nr 3) 

När naturen försvann 

Här ser vi prov på en mycket intressant trend som effektivt bidrar till att på omslagen nästan 

helt reducera den natur friluftslivet många gånger tänks ta plats i och som förr ofta gavs ett 

stort utrymme. Människan tar här helt över bilden och formgivarna nöjer sig faktiskt allt 

oftare med det: Att kreativt bara låta delen (exempelvis paddelhandtaget i figur 49) stå för 

helheten (kajakpaddling i vildmarken). Ett gammalt klassiskt retoriskt knep - synekdoke.
118
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Denna retoriska trop som uppenbarligen även fungerar för moderna bildskapare har den 

egenheten att den även kan vändas (nyttjas) åt andra hållet: sålunda kan även det som är mer 

förstås som en beteckning för något som är mindre.
119

 Med Lacan i åtanke skulle man således 

kunna begrunda det tillmötesgående och leende ansiktet hos en ung kvinna även som en 

synekdoke åt två håll. Dels som del för en större helhet: Den livsupphållande och 

trygghetsskapande kärlek (den ursprungliga enheten?) vi alla obarmhärtigt är utelämnade åt 

att längta och vara i beroende av i början av vårt liv. Å andra sidan som helhet som 

representerar delen: drömmen om kvinnas kön, hennes ägg, frisyr eller kindknotor. Vilken 

väg man här än väljer att gå, tolka och förstå den kommunikativa kraften – omslagen verkar 

fungera försäljningsmässigt. 

 

Vad beträffar skärpedjupet åter, så ger det här naturligtvis formgivarna av omslagen en större 

möjlighet att komma undan ytans regim och bildens kanske brokiga karaktär. Man kan friare 

jobba hårt med text och rubriker - utan att det känns stökigt eller blir oroligt att titta på. Ändå 

är det kanske ohyggligt signifikant för vår tid, att en friluftstidning reducerar, eller för att tala 

med Arendt, desubstanstialiserar och i någon mening visuellt inskränker det som i varje fall 

mossiga friluftspuritaner kan tycka utgör själva grunden för friluftslivet - naturen.              

    Friluftslivsforskarna erinrar här samtidigt om att det finns allt fler och fler tecken på att 

friluftsaktiviteterna lösgör sig sitt ursprung, befriar sig landskapet och avskiljer sig ifrån mötet 

med den okontrollerade naturen.
120

 Att skogen således eroderar och fjällen försvinner i ett 

brus på omslaget av Utemagasinet är kanske därför bara en kuslig påminnelse om vad som 

faktiskt redan pågår där ute i verkligheten. Samtidigt som det självexploaterande 

prestationssubjektet, förlorad i Williamsons självtematiserande fantasier, tar sig allt mer 

skrymmande former, förhäxad av bilden av sig självt. Å andra sidan kan man vända på 

analysen och säga att vi kanske äntligen lagt Heidenstams gamla kväde bakom oss. Äntligen 

är nu människan viktigare - än stenarna. Fast frågan är om det är en rimlig tolkning? Själv 

känner jag nog att stenen hamnar i mitt bröst, hur jag får svårt att andas och drabbas av 

misstankar om att vi kanske håller på att tappa bort oss själva. Hur synliga, övertydliga och 

entusiastiskt leende våra moderna jag, enligt Karin Johannisson, än tycks ha blivit. Måhända 

fjättrade i den extraverta känslotyp C G Jung beskrev som snarast subjektlös under stor press, 

ofta egendomligt snärjd i ett eget nät av dissociationer.
121
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6.5 Kvalitativ bildanalys: Frilufslivets hjältar och hjältinnor – nu och då 

För 25 år sedan besörjde Rollo May, en av 1900-talets mer inflytelserika psykoterapeuter och 

existensfilosofer, vår tids mytlöshet.
122

 Med stilla värdighet bekymrade han sig för kanske 

inte själva bristen på seklets generösa överproduktion av mytologiserade kändisar, 

idrottsstjärnor och urholkade hjältar och hjältinnor tömda på allt vad han skulle kalla 

autentiskt heroism. Snarare gällde nog hans oro den post-heroiska erans fundamentala 

underskott på genuina heroer, vilket även förundrat en diskret bekymrad Peter Englund i hans 

enastående essä om fenomenet Errol Flynn.
123

 En intressant historia med intrikata insikter för 

den hugade och som definitivt inte tappat i aktualitet. Tvärtom. Flynns liv framstår nämligen 

på många vis som vår marknadsliberala och konsumtionsorienterade tids mest frapperande 

fabel, inte för att den rymmer två betydande myter till priset av en, i samma saga, utan för att 

historierna om Ikaros och Narkissos,
124

 var och en på sitt vis, handlar om två besläktade 

aspekter signifikativa för det självexploaterande prestationsobjektets öde: dels blåögda begär, 

måttlös aktivitet och en förtärande självförbrännelse, dels osläckbar bekräftelsetörst, 

självupptagenhet och ett subjekt som utan substans inte saknar förmågan att poselikt sträcka 

ut en hand, men likväl i skuggan av sig själv trevar förgäves utan att kunna se den andre i 

dennes annanhet - och tillsist sjunker ensam och går till botten i sig självt.
125

 

 

Med dessa tankespår öppna kring Ikaros och Narkissos
126

 är det möjligt att begrunda vår egen 

tid och tendensen att försöka leva myten om sig själv och förverkliga sin egen dröm om det 

egna grandiosa jaget, i det skyltfönstersamhälle både nyss nämnde Englund i samma bok och 

Mats Alvesson från ett annat håll, i en annan skrift, djupt problematiserar.
127

 Ett skyltfönster 

där vi ställs inför beskådan och oavlåtligen måste visa upp vår duglighet.
128

 Men där kanske 

samtidigt den eroderande diskrepansen mellan det privata och offentliga jaget skapar ett 

flytande ingemansland, där självförvirring och substanslöshet slungar oss ut på djupt vatten, 

utan förmåga att kunna skilja mellan autentiska behov och skapade begär.      
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Omslag 2015, nr 7.                                                            Omslag 2015, nr 3 

 

6.5.1 Avtemporaliserad tid: Mitt i nuet? 

På väg över detta vatten (2015, nr 7) ser vi här kanske flodgudens son själv, Narkissos, 

tyngdlös och energiberusad flyta fram med paddeln i ett järngrepp. Kajaken är blå, och våra 

känslor likaså. Kefissos son är i myten underbart vacker att titta på. Med ett tidsenligt 

skäggbevuxet leende ser den strålande mannen i kajaken på oss med lagom farlig blick – 

erotisk för den som så vill. Han utstrålar en blandning av skönhet, äventyr och manligt mod. 

En man för män att vilja framstå som. En man för kvinnor (män) att åtrå och begära. Att 

färdas ut på djupet med. Att i vågorna virvla med, tills skummet yr och fräser. Men finns där 

plats i kajaken - för två? Kan denne man, kanske signifikant i halvfigur, ett modernt subjekt i 

ett rumslöst och avtemporaliserat nu, ens bli indragen som hel person - i en kärleksrelation?
129

 

Är ens seriell monogami möjlig och inom räckhåll?
130

 Och avslöjar inte händerna som sökt 

sig aningen för mycket mot mitten av paddeln egentligen den okunniges grepp om årstaken? 

Är det måhända den emotive Poseidon med treudden i sin hand, den mest nyckfulle, situativt 

orienterade och primitive av gudar, som med ödeläggande tidvatten, oplanerbara livsprojekt 

och oväder i sitt följe här försöker spela oss ett förtjusande spratt?  

 

Inför bilden bredvid är det inte förutan om även om den med små konstvetenskapliga 

förkunskaper drabbas av en skön déjà vy. Här tycks konstnären Botticellis Venus födelse ha 
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återuppstått på ett omslag dryg 500 år senare, närmare bestämt 2015, nr 3.
131

 Liksom 

kärleksgudinnan skyler sitt kön på ursprungsbilden (med sitt hår) håller här nutidens Afrodite 

(grekiska namnet) sina stora simfötter framför hela underlivet. För säkerhet skull har hon 

också iklätt sig en dräkt som både för tankarna till nutida urbana superhjältar, men också till 

det faktum att sex idag är betydligt farligare än dykning, i varje fall utan gummidress. Det 

sista skapar även känslan av att vi här har att göra med ett ouppnåeligt gudaväsen, en modern 

sjöjungfru med fast grepp om både sitt eget öde och den fiskstjärt som samtidig indikerar 

hennes dubbelnatur.
132

 Å ena sidan som varumärkesbyggande och utmaningssökande jag-

entreprenör, leende i en tillvaro där ingenting tycks omöjligt, men där göra- och 

kunnatröttheten hela tiden lurar i bakvattnet av riktningslösa livsförlopp och situativa 

identiteter utan verklig flytkraft.
133

 Där övermåttan av positivitet kan övertrasseras och bli till 

stenar innanför dräkten som dra henne ner i ett bottenlöst djup av att ingenting är möjligt. Ett 

tillstånd av depression: Som ytterst reflekterar en vilseförd mänsklighet som beskäftigt 

bekämpar sig själv under det öppna hjärtats fanor och kärleksstruntprat?
134

       

 

Likt Odysseus får kanske människan surra fast sig vid masten för att inte lockas av denna 

skönsjungande siren och mansslukerska.
135

 För att inte styra rakt i fördärvet mot de lömska 

klippor som förrädiskt döljer sig under ytan i det självexploaterande prestationssubjektets 

skärgård och som sannolikt omgärdar både denna nymfs hjärta, hamn och ö. Det vax som 

bringade Ikaros på fall kan här komma den förslagne till pass – i öronen. I fall locksången blir 

för stark och längtan att dyka (konsumera?) i lustens strömvirvlar blir för intensiv. Men någon 

stor oro behöver vi nog inte förspörja. Senmoderna sirener käkar inte längre folk. Är det 

någon som blir uppäten, är det snarare najaden själv som slukas av alla sina egna ambitioner 

och självtematiserande drömmar. Senmodernitetens järnbur. En girig men ofta fromt 

formulerad förhoppning hos det senmoderna subjektet om att kunna få välja och vraka på allt, 

men som inte sällan slutar i en vilsenhet präglad av samma mångfald och variationsrikedom 

som i vår tid utmärker antalet roller och möjliga identiteter att känna sig halv, helt eller fullt 

misslyckad i.  

 

                                                 
131

 Se bilaga 1. 
132

 Cooper, J C (1993) Symboler, sid 53. 
133

 Rosa, H (2013). Acceleration, modernitet och identitet, sid 56-57. 
134

 Jfr: Han, B-C (2013). Trötthetssamhället, sid 20. 
135

 Horkheimer, M & Adorno, T W (2011). Upplysningens dialektik, sid 75. 



 

57 

 

Båda omslagen har med hjälp av skärpedjupstrolleriet reducerat naturen och delvis lösgjort 

individen ur det reala. Som halva
136

 mitt i ett tidslöst nu utan en riktningsangivande 

omgivning eller större överskådlig kontext, träder de symtomatiskt fram ur ett diffust brus, 

där inga historiska förlopp eller sekvensmönster varken framåt eller bakåt är helt 

överblickbara.
137

 Sett till senmodernitetens situativa anda och avtryck i stort, är det svårt att 

inte frestas att påstå att båda dessa två häftiga och läckra omslag faktiskt har något betydande 

att berätta om vår tid och människans situation idag, både på ytan och under den.  

 

För det senmoderna subjektet, utslungad i denna situativa våta (mar)dröm utan sjömärken och 

bojar eller möjlighet att på något enkelt och självklart vis förstå varken varifrån det kommer, 

vart det riktigt befinner sig eller åt vilket håll det borde vara på väg, finns ingen annan väg att 

gå än den att blicka inåt och löpande göra sig till objekt för en oavbruten reflexiv 

självdefiniering- och självtematiseringsprocess. Där jaget i någon mening blir sin egen fyr och 

kretsar runt sig självt. Att däremot utröna identitetens gåta för att kunna klara av det 

avtemporaliserade livsloppets ständiga omgrupperingar genom att se sig omkring, beakta 

bibeln, koranen, naturen, historien, evolutionen, produktionsförhållandena eller andra 

betydelsespelrums ontologiska horisonter låter sig helt enkelt inte längre göras med någon 

större meningsfullhet.
138

 Det skulle i så fall vara som att segla över ett hav av sandrev men 

med ett föråldrat sjökort.  

    Således måste den moderna människan med blicken vänd inåt ses sig själv i spegeln och 

ständigt ställa sig frågor om sina egna tillgångar, fäblesser, åtaganden, behov och böjelser. 

Vem är jag nu, vad vill jag nu, what´s in it for me? Vem vill jag vara, vem vill jag se ut som, 

vad vill jag? Svaret, Be as you are, kan kanske därför låta som honung i det moderna 

subjektets öron, men som vi ska se strax (avsnitt 6.6) är det kanske en tankefigur med ett 

förödande finstilt innehåll.     

    

 

 

 

 

                                                 
136

 Här avses de ystra, mångfacetterade, rapsodiska och plurala identiteter som utan större flytkraft 

poststrukturalister och essens-förnekare ofta brukar upphöja och kravla sig fast vid. Ex: Johansson, Thomas & 

Lalander, Philp (2010). Vardagslivets socialpsykolog, sid 38. 
137

 Jfr: Rosa, H (2013). Acceleration, modernitet och identitet, sid 56-57. 
138

 Ibid, sid 76-79. 



 

58 

 

6.5.2 Temporaliserad tid: med en fot i det förflutna och en fot i framtiden 

”Ta av dig skorna”, sjöng Povel Ramel i all sin banala enkelhet under mitten av 1960-talet. En 

text där han och medskaparen Beppe Wolgers fyndigt nyttjar synekdoken som retorisk trop. 

Deras lättjefulla vädjan (sko som del) handlar förstås om en längtan att befria det instängda 

lydnadssubjektet och lösgöra det ur systemets våld (helheten). På den tiden var det nämligen 

fortfarande Foucaults disciplinsamhälle som människornas motstånd riktade sig mot - och så 

även friluftslivets kompensatoriska sida, vilket diskuterats tidigare.
139

 Under 1980-talet levde 

denna dröm fortfarande kvar på väldigt många håll och kanter i Sverige,
140

 vilket inte minst är 

tydligt i Utemagasinet, som delvis startar och hämtar viss energi ur den tidens 

samhällsprotester, naturromantik och civilisationskritik. Även Jan Troells våldsamt 

omdiskuterade totaldokumentär Sagolandet (1988) är en magnifik pjäs från samma period 

som intar en högst problematiserande attityd till moderniteten och - skotvånget.  

 

             

Omslag 1988, nr 5/6.                                                            Omslag 1987, nr 2. 

 

 

Den barfotade kvinnan i vattenbrynet (omslag 1988, nr 5/6) avspeglar således en annan sorts 

enklare dröm och åstundan än sin motsvarighet 2015. Hon är inte som sin efterträdare 

nedstigen från Olympens höjder för att med substanslös glans och superhjältedräkt slå oss alla 

med häpnad. Frihetens våld, som enligt Byung-Chul Han ligger till grund för den 

självexploateringen som hela tiden hotar krossa prestationsobjektet under sin egen tyngd och 
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sänka det i depression,
141

 har ännu inte pressat in henne i det stundande paradigmets 

tvingande trikå, även om vi som kan vår historia vet att den ligger fix och färdig och väntar på 

henne strax bakom kröken.
142

 Men än så länge behöver hon ingen gummi-rustning, och inte 

heller några dyra simfötter för att orka, för att inte sjunka. Med uppvikta ben på en simpel 

byxa står hon där barfota i vattenbrynet och ler. Där finns även ett påtagligt hav, en horisont, 

och dessvärre – men kanske också tack o lov - en ryggsäck. Därmed också en historia, ett 

förflutet, ett ursprung. Minnen. Kanske sorgliga. Kanske smärtsamma. Kanske begränsande. 

Men också levande som erfarenheter. En inre kompass. Och kanske också, i botten, ett 

lämpligt ombyte.  

    Ingenting av allt detta tycks senare tiders självskapande gudinnor behöva, lösgjorda ur 

landskapet, utslängda i en flytande situativ tillvaro, utelämnade självtvångets mekanismer, 

utan möjlighet att göra motstånd – mot det egna självet.
143

 Men med färgat hår, blekta tänder 

och ett oemotståndligt leende. Och kanske med Narkissos på väg. Eller om det var Poseidon.  

 

I någon mening är det möjligt att begrunda dessa skillnader och besinna dem i ljuset av 

accelerationens dynamiserande inverkan.
144

 Barfota-kvinnan förkroppsligar en tid där 

fortfarande (imaginärt och precis på tröskeln) planerbara levnadslopp daterade snarast den 

klassiska moderniteten ännu existerade i mångas medvetande.
145

 Ett narrativ konstituerat som 

fattbar, formbar och framåtbärande process, i skenet av framstegstanken.
146

 Där det förflutna 

och framtidens horisont förvisso gled isär, i takt med generationsväxlingarna, men likväl la 

grunden för en solid, stadig och autonom identitet under mottot: ”Är man bara en bra 

människa och gör sitt bästa kommer det att gå bra.” En Strukturell och kulturell devis i spåren 

av den omställningsprocess som i ett generationellt tempo kännetecknat en stor del av 1900-

talet och länge levt kvar in i vår tid och präglat synen på och (önske)tänkandet kring 

familjebildande, yrkesval och identitetsskapande handlingar som stabila och kontrollerbara 

förlopp, vilket inte på samma sätt utmärker Narkissos och Afrodites verklighet 2015, där 

klassresor, sociala luftgropar och snabba kast sker med samma person inom samma 

generation och där exempelvis tidsrymden mellan påläggskalv och föredetting krympt 

förfärande fort.
147
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Likt sin decenniekamrat släpar också mannen (omslag 1987, nr 2) på sin historia, sin last. 

Något som även här blir högst begripligt med tanke på det nyss anförda resonemanget. 

Packningen - i den tidens era – är av betydelse. Det som varit spelar roll. Ursprunget förblir 

relevant och angelägenhet. Det kan betyda liv eller död. Han håller således i, håller fast. Ett 

rep, likt en navelsträng, till mat och tält. Trygghet. En expedition, kan tänkas. Ingen 

dagsutflykt i skärgården nära Waxholms världshus. Inte Dionysios på utfärd. Inte skogen som 

nöjesfält. Inte snabbt ut, snabbt in. Strandvegetationen snarare misstänkt fjällnära. En kniv 

hänger i bältet. Hatten på. Även här intar naturen en betydande plats. Inramar människan, 

definierar henne. Den lilla människan. Myran. Upptagen av sin börda. Dragandes den på släp. 

Som vore den en del av framtiden. Alltjämt ofjättrad det kroniska flinandets förtryck.  

 

Vem är det vi ser? Kanske en strömkarl, en forsens ande, ännu ej domesticerad och utslätad 

av den konsumtion- och prestationsformel som under 1990-talet kommer att slita linan ur hans 

nävar och slunga hans kanot nedströms. Att gå mot strömmen; att inte go with the flow, att 

släpa det förflutna med sig och dessutom vända ryggen mot kameran, tillhör nämligen rena 

rama forntiden.  I en era där Sisyfos inte längre har några stenar kvar att rulla utan som straff 

sliter med sina statusuppdateringar på facebook. 

 

6.6 Kvalitativ bildanalys: Accelerationens imperativ - Be as you are? 

Dessa två sista bilder i det här avsnittet utgör i någon mening hela uppsatsen i ett senapsfrö. 

Ur detta ynka korn kan en innehållsmässig redogörelse växa fram som beskriver inte bara ett 

friluftsliv som genomgått en stor förändring utan också pekar mot ett samhälle där mäktiga 

jag- och idealförskjutningar omdanat våra drömmar drastiskt och där förnöjsamheten bakom 

ett flöte raskt sjunkit undan till förmån för ungdomliga begär, pliktlös altruism och 

upplevelsejakt, i ett framtidsorienterat landskap präglat av globalitet, digitalisering och urbana 

uppenbarelser och fantasier fjärran forntidens rökluktande, korvkladdiga och smärtsamt 

simpla möjlighetsoceaner. Idag nappar det på andra håll. Från 194 900 kr och uppåt. 

 

Jag väljer att reflektera över dessa bilder därför att den ena bilden utgör Utemagasinets första 

omslag. Det finns något symboliskt över det. Liksom det finns något lika symboliskt i att en 

efter att ha läst ett magasin slår igen det - och få syn på baksidan. Efter att ha bläddrat igenom 

273 tidningar och begrundat deras omslag, slår jag nu således igen en av de sista tidningarna, 

årgång 2015, för att studera en representativ baksida.               
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  Omslag 1980, nr 1                                                         Omslag 2015, nr 8 

 

6.6.1 Från 1980 till 2015 på 1 sek? 

Bilderna bryter mot varandra. Land möter stad, sjö ställs mot skyskrapor, bambuspö vägs mot 

bil, men också: barn kontra vuxen. Men många skulle ondgöra sig över mannen på 

motorhuven. Ett vuxet barn. En Peter Pan. Kanske se bilden som symtomatisk för vår 

narcissistiska tid. En självgod lätting förlorad i materialism. En rotlös och fåfäng slända på 

jakt efter att köpa sig en attraktiv livsstil. Onekligen kan bil-annonser i tidningar som lever på 

att sälja in drömmen om natur och friluftsliv kännas problematiska för en puritan, i varje fall 

om han glömt ta sin poststrukturalistiska medicin till morgonkaffet. Men för den genuine 

relativisten finns andra tolkningar till hands. I den lille pojken vi strandkanten kan vi nog alla 

se en liten djurplågare och marodör i varande. Säkert metar han med mask. Vem har gett 

honom den rätten, att agna med levande varelser? Patriarkatet? Fisken han får upp lär heller 

inte gå ett blidare öde till mötes än betet. Sannolikt väntar lek-döden på de stackars mörtarna i 

en hink utanför bild. Sålunda en empatilös förtryckare i blivande. Säkert medan hans syster 

hjälper mamman att städa upp efter utflykten och byta blöjor på deras lillebror. En ung pojke 

som redan i unga år vänder familjen och kvinnan ryggen för att egoistiskt ägna sig åt sina 

egna privata fritidssysselsättningar. Här nappar det idag! 

 

Bortom dessa övertydligt karikerande och ideologiska läsningar kan man se att bilderna i 

grunden vill beröra och väcka positiva känslor av autenticitet och äkthet i betraktaren. De 

signalerar en längtan efter en sorts oskuldsfull oförställdhet, men i en regim och skepnad, var 
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och en för sig, anpassad till sin egen epok. Det blir här tydligt att de koder, kollektiva 

konventioner och känslomässiga överenskommelser som emotionellt laddar bilder och gör 

anspråk på ett meningsfullt och betydande narrativ, omförhandlats över tid. Text, kontext och 

intertextualitet kan med andra ord inte förstås statiskt. Meningskapande är ingen ö. Det sker 

oavlåtligen i samspel, i relation till annat.
148

 Samtidigt som interaktioner och styrande 

känslostrukturer sällan är lätta att få syn på förrän i efterhand, då begrepp blivit passé, 

förhärskande signalsystem slocknat och nya snitslade associationsbanor inrättats. Vid åsynen 

av den renhjärtade lille pojken vid vattnet drabbas nog många fler idag, 2016, av ångest och 

andnöd än 1980: Han har ju ingen flytväst…  

 

Slutligen: Be as you are är kanske det självexploaterande prestationsobjektets mest tyranniska 

mantra i accelerationsprocessens spår. Ett påbud av imperativ karaktär som i hasorna av 

individualisering och privatisering
149

 smyger runt i staden natt som dag och äter människornas 

sinnen inifrån och ut, och utifrån och in, om vi förstår Byung-Chuls Han´s lägesanalys.
150

 

Förvisso: ett uttryck för en i grunden sympatisk inställning och livshållning, a la Pippi 

Långstrump och Villa Villekulla, i varje fall i relation till det disciplinsamhälle det en gång 

växte fram som protest mot, för att lösgöra och befria lydnadssubjektet det främmande 

överjagets hotfulla tvingande: Obey or despair! Men i ett prestationssamhälle är den 

tvingande friheten eller det fria tvånget i uppmaningen Be as you are (och gör som du vill?) 

ett uttryck för det lömska autenticitetstvång som utmärker vår avtemporaliserade tid och dess 

situativa regim.
151

  En omständighet som här kan skänka Erich Fromms berömda titel Bortom 

illusionens bojor en delvis förnyad och återaktualiserad innebörd, samt, med Foucaults 

reflektioner kring utsagemodalitet,
152

 påminner oss om hur det en gång så livgivande och 

subversiva i berättelserna om Pippi och andra Be as you are-hjältar förlorar sin omstörtande 

innebörd i det ögonblick vi vaknar upp och blottlägger den (prestations)regim under vilka 

dessa nu mer normativa utsagor i dag lyder.          

     

Kanske någon även i skuggan av be as you are erinrar sig människan som med hatten på 

huvudet i förtvivlan och vanmakt rusar runt och söker sin huvudbonad. Samtidigt som den 

aldrig varit försvunnen.   
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 Jfr: Han, B-C (2013). Trötthetssamhället, sid 19. 
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6.7 Avslutande reflektion 

Det kan tyckas orättvist att läsa de här sex bilderna på det vis jag gjort, men det är samtidigt i 

linje med de perspektiv jag tidigare redogjort för. Självklart är det dock möjligt att beakta helt 

andra infallsvinklar. Ändå är det svårt att inte beröras av hur omslaget över tid narcissifierats 

och idag snarare framstår som en identitetsorienterad spegelbild för jagets trånad efter sig 

självt och i det avseendet inte längre lyfter fram en åstundan och längtan efter naturen som sitt 

eget syfte - eller öppning för sublim varseblivning av den ursprungliga enheten. Att leende 

män och kvinnor av det slag jag nyss avhandlat (2015, nr 3 & 7) äger omslagen på renodlade 

livsstilsmagasin som Solo, Cosmopolitan, Cafè eller Slitz är knappast förvånande.
153

 Det är en 

tradition som går långt tillbaka i tiden
154

 och som bidrar till att skapa känslor av bekräftelse 

mellan läsare och subjekt, och ger uttryck åt en längtan efter samhörighet.
155

 Men att 

Utemagasinet nu hänfallit åt samma sak är möjligen mer problematiskt. Då det indikerar att 

man väljer en känslosfär på omslagen som mer påminner om och utmärker reklambilder för 

exempelvis bindor, deodoranter och hårschampon. Något som ger oss skäl att begrunda vart 

naturen som sakralt eller sekulärt kontemplativt betydelsespelrum tar vägen och ifall 

förpackningen är på väg att utradera sina egna rötter. Som när avkomman äter upp sina egna 

dagars upphov.   

 

Med Pierre Bourdieu i åtanke är det även intressant att begrunda på vilket sätt det kulturella 

kapitalet för senmoderna människor byggs där ute i det nya exklusivare friluftslivet. Samtidigt 

har kanske delar av hans analys förlorat sitt fotfäste. Att folk söker status och symboliskt 

kapital fortgår naturligtvis, men med tanke på Hartmut Rosas accelerationsteori finns ingen 

möjlighet längre att riktigt långsiktigt gripa eller få fatt på varaktigt symboliskt kapital annat 

än genom att simulera det närmast rudimentära och basala.
156

 Sådant som människor under 

lång tid låtit sig imponeras av. Kanske finner vi här möjligheten att med hjälpa av Bauman, 

Beck och andra se orsaken till den iögonfallande kälkborglighet som vuxit fram så fort de 

sista decennierna och som återigen tillskrivit ägarna av pengar, makt, hälsa, starka kroppar, 

vitala bostadskarriärer, kyrkobröllopp och altruistiska manér en sorts retrotopisk glans och 

påvelik status det tog det demokratiska samhället hundra år att bilda front mot, få fason på och 

kunna andas friare från.
157
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7. SAMMANFATTNING AV STUDIEN 

7.1 Metoddiskussion och transparens 

Människors övergripande livsupplevelser av naturen fascinerar mig. Hur friluftslivet kanske 

är kopplat till det, är en frågeställning som vuxit fram på senare år. I den här studien, inom 

ramarna för ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, har jag kunnat formulera 

forskningsfrågor kring det här och valt att studera Utemagasinets bildomslag. I någon mening 

är det ganska uppenbart att både forskningsfrågorna, och det grannlaga mötet med det 

empiriska materialet i dess helhet, dels påverkat mitt urval (omslag), dels varit vägledande i 

valet av en kombination av metoder. Inte tvärtom. Ödmjukt måste jag även böja mig för att 

det som delvis initialt väckte min nyfikenhet inte riktigt fick plats i studien på det sett jag 

avsett och hoppats. Tiden var för knapp. Men framför allt: Omslagen hade delvis andra saker 

– som liksom låg framför - att berätta.      

    Det som överraskade mig med omslagen var hur fängslande det kunde vara att bara ge akt 

på så relativt sett enkla och odramatiska saker som fysiska kroppar, deras placering, utsnitt 

och ansikten. Som forskare är man ju ofta mer intresserad av attityder, värderingar, beteenden 

och interaktion.
158

 Men här fanns en enorm innehållsrikedom, skulle det visa sig, kopplat till 

alla dessa aspekter som så lätt kan förpassas till oansenligheter.  

 

Tidskriften Utemagasinet är ett objektivt och otvetydigt självständigt material. Det existerar 

sålunda oberoende av mig. Jag har inte skapat det. Det finns att tillgå för vem som helst. De 

konstruktivistiska komponenterna i sammanhanget är dels min kodning, som är tämligen 

rudimentär och lätt att återupprepa. Kring den finns inte så mycket att tillägga. Däremot har 

jag valt ut det material som ska analyseras, bestämt vad som ska kodas, och därmed valt bort 

annat. Detta kunde förstås ha gjorts annorlunda. Därtill ska läggas den teoretiska kontext som 

funnits med som en sorts förförståelse och bidragit till analysens på vissa punkter starka och 

utmananade, men samtidigt intressanta tolkningar av materialet. Tankefigurer som självklart 

också bär prägel av min egen bakgrund, bildning, yrkesverksamhet och livserfarenhet. Mitt 

mål har varit att i någon mening kombinera det ovedersägliga, det vederhäftiga och det 

personliga i ett spännande möte.     
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7.2 Resumé 

Studien uppenbarar att natur, friluftsliv och människor på omslaget av Utemagasinet 

konstituerats över tid på olika vis. En mycket markant tilltagande och hela tiden accelererande 

poseringstendens framställer sedan millenniumskiftet individen allt oftare ensam centralt i 

bild, tillgängligt leende, aptitligt ung och vacker, viril och fertil, och vit. Samtidigt som 

helbilder alltmer känns som halvbilder, och halvbilder som närbilder.
159

 En utveckling 

påverkad och förstås förstärkt av hur textpuffar ramar in människor och ansikten.  

      De sista 5 åren har även naturen drastiskt försvunnit eller kraftfullt reducerats från nästan 

hälften av omslagen. Skärpedjupet sätter fokus på individen, den metrosexuella och leende 

sfinxen, och lösgör henne därmed ur landskapet genom att bakgrunden suddas ut. På så vis 

avlägsnas friluftsmänniskan allt mer naturen och friluftslivet friställs sitt ursprung. Något 

friluftsforskningen aningen bekymrat funderar över när det gäller friluftslivet även i det 

verkliga livet.  

    Utvecklingen pekar mot att Utemagasinet allt oftare väljer en känslosfär på omslagen som 

för tankarna till annonser för exempelvis bindor, deodoranter och hårschampon. Det ger oss 

anledning att ställa oss frågan: vart tar naturen som sakralt eller sekulärt kontemplativt 

betydelsespelrum vägen och är ytans regim i någon mening på väg att tillintetgör innehållet 

och sina egna rötter? 

  

Naturen ser inte alltid ut som (eller beter sig som) den allt mer estetiserade naturen i tidningar, 

filmer eller i fotoböcker.  Det enorma utrymme hårt redigerade reklambilder har i exempelvis 

tidskrifter som Utemagasinet bidrar till hur det imaginäras roll här totaliseras.
160

 Omslagen 

följer efter. Det reala förskjuts och ersätts av avbilden. Detsamma drabbar människan. De 

vackra och levande (ikoniserade) omslagsflickorna, då och då varvade med en snygg man på 

omslaget, känns betydligt mer levande, färgstarka och mustiga än verklighetens svettiga, 

snedställda och defekta original. Vi orkar kanske inte med det skrämmande reala och konkreta 

längre. Det äldre, det gamla, det fula, det skeva, det grå, det spräckta. Dåligt säljer det i varje 

fall. Men att detta varit en sanning för omslag på hårt genusdifferentierade tidskrifter och 

modetidningar är ingen nyhet. Så har det varit länge. Det som väcker förundran är att det nu 

även gäller friluftslivet, naturen och människorna som tycks bebo det.  
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7.3 Tendens 

Naturen och dess sakrala funktion och möjlighet får naturligtvis en något mer undanskymd 

plats i en omslagsestetik som låter landskapet i bild alltmer lösas upp och erodera, och där 

kanske friluftslivets metamorfos gradvis fortsätter sin retoriska resa på tropnivå, i egenskap av 

synekdoke. Friluftsliv på ikon-nivå, som legobitar för den unga välbeställda medelklassen och 

deras parningsriter och statusmarkeringar, behöver kanske inte bära just mer än så. Samtidigt 

kan man, liksom forskningen på området, fundera över vad det innebär att naturen förlorar sin 

mer romantiska eller sakrala gestaltning. Är vi på väg att driva ut varje kontemplativt element 

ur vår civilisation? Utemagasinet föddes ur en längtan efter detta. Idag tycks situationen 

onekligen kluven och tidningen högst ambivalent. Å ena sidan vårdar och värnar man ett arv 

och gör det med kärlek och omsorg. Det är en fin tidning. Samtidigt som man ovedersägligen 

deltar aktivt i en kommersialiseringsprocess och bidrar till både prylhysteri och 

prestationshets. Fjället som catwalk. En schizofren situation som mycket väl – med några 

snapsar under västen - skulle kunna liknas med en nykterloge som arrangerar spritlotterier för 

att få in pengar till den löpande verksamheten.    

 

Kanske har aldrig någonsin rastlöshet lovordats så gällt och ljudligt som i vår tid. Kanske har 

aldrig de sysselsatta och aktiva prisats så obetingat och tveklöst.
161

 I ljuset av just detta kan 

man undra över om de artiklar i Utemagasinets som på senare år försöker sammanfatta många 

olika friluftsaktiviteter (kajak, vandring och klättring) i en och samma text, är början på en 

signifikativ trend. Kanhända parallell med utvecklingen mot att tävla i triathlon (många grenar 

samtidigt) eller bestiga tre toppar i tre länder inom loppet av tre veckor eller få tre olika 

ädelfisksorter över 1 kilo på tre dagar. Påhitt idag som kanske skulle kunna ses som exempel 

på hur prestationsimperativet i det nyliberala arbetssamhället tagit över och löpande 

strukturerar om det som kunde varit kontemplation, transcendens, lek eller avslappning och 

ersätter det med något som närmast påminner om ett arbetsliknande ackordsupplägg.
162

  

 

En sak är i varje fall säker: Glöm Povel och Beppe! 

Idag ska vi inte ta av oss skorna längre. 

Vi ska köpa dem.  

Och ta tid ute. 
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8. VIDARE FORSKNING 

Mitt arbete väcker i viss mån funderingar som rör sig bortom den här studiens fokus: 

utseendets förhärskande betydelse. Det tillgängliga och vänliga leendet placerat på en ung och 

attraktiv kropp framstår som tidens allt mer dominerande melodi. I alla lägen. Denna 

patosstyrda och uppenbart emotiva tendens har länge varit uppenbar i TV-mediet, men tycks 

nu sprida sig och även göra sig gällande även på exempelvis stora tidningars ledarsidor. För 

att inte tala om de politiska partiernas toppskick. Här borde medievetenskapliga 

forskningsansatser sättas in, även om ämnet lätt riskerar att antingen skämtas bort eller hamna 

under tabut. Kanske måste vi ändå börja våga tala om det här. Innan några fotomodellssnygga 

leende kändisar avfärdar hela frågeställningen som gubbsjuk och i lä av normkritik förbjuder 

allmänheten att problematisera frågan. Månar vi om det unga släktets psykiska välbefinnande, 

under rådande estetiska regimer, kanske vi borde bekymra oss. Innan kirurgerna satt kniven i 

det sista autentiska ansiktet.    

 

Förr bad man snygga hålla käften. Skönhet ansågs diskvalificerande. Det var givetvis oerhört 

olyckligt, kränkande och en märklig och upprörande form av diskriminering. Det vi åser idag 

inbjuder till det omvända: Ful och fet och gammal – knip!  

    Är vi på väg mot en sorts affektiv tyranni? I ett allt mer situativt
163

 och komplicerat 

(risk)samhälle, där logosaspekten av tingens ordning ändå skjuter över huvudet på de flesta av 

oss, är det kanske en oundviklig konsekvens.
164

 Att vara lång blir därmed viktigare i en 

arbetsintervju än att exempelvis ha höga betyg, och yngst och snyggast vinner kanske valet 

eller erbjuds hela problemformuleringsmandatet. 

    Här känns det som att forskningen inom MKV har mycket jobb framför sig. Att ta i tabut.   
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10. Bilaga 

Fotnot 52, sidan 20 

Skogspromenad med poststrukturalist: Semantisk naturvård?  

  

Ur artikel i Utemagasinet 2008, nr 3 

 

Bortfall, sid 22 

Förteckning över saknade omslag som inte ingår i studien: 

2001: nr 5; 2003: nr 6; 2009: nr 10; 2012: nr 9 och 10. 

 

Fotnot 88, sidan 32 

Senmodernitetens järnbur? 

 

Utemagasinet 1996, nr 1 (finns en liknande bild för 1994, nr 1) 

1990-talet är filofaxens decennium. Prestationsimperativet i arbetssamhället börjar breda ut 

sina vingar och strukturerar om det som kunde varit kontemplation, transcendens, lek eller 
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avslappning och ersätter det med något som närmast påminner om ett arbetsliknande 

ackordsupplägg.  

Fotnot 103, sidan 40 

 

       
 

                      1991, nr5/6                                            2014, nr 7                                             2013, nr 7 

 

Definition av utsnitt i enlighet med studien: Överblicksbilden till vänster skapar en känsla för 

sammanhanget. Således utgör denna typ av bilder överblicksbilder i studien, oavsett motiv. 

Mittenbilden är en typisk helbild (på senare tid), där människan tydligt utgör motivet och där 

hela kroppen syns centralt och inte lämnar så mycket åt omgivningen (som dessutom är i 

oskärpa). Hade mannen befunnit sig lite längre bort från fotografen och vi tydligare kunnat 

urskilja bakgrunden, skulle denna bild ha klassats som en överblicksbild. Bilden till höger är 

en halvbild. 

  

Mycket intressant tendens att lägga märke till: Som synes ramar textpuffar in både man och 

kvinna på de två sistnämnda bilderna, vilket i någon mening omkonstituerar känslan i dem. 

Mittenbilden skulle med andra ord kunna beaktas som en halvbild, och kvinnan i bild till 

höger som en närbild, eftersom hennes ansikte ramats in och på så vis förstärker känslan av 

närhet och intimitet som präglar just närbilden. I studien har jag dock valt det mer 

konventionella sättet att begrunda bilderna. Men det är viktigt att påpeka den här 

utvecklingen, eftersom hade jag låtit textpuffarna och deras inverkan på bilden bli en del av 

bildanalysen, hade min studie än mer övertydlig är den redan är, åskådliggjort just omslagens 

makalösa resa mot en intimiserande och närhetsvädjande affektiv känslosfär.   
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Aktivitetstatus, sid 44 

Mina funderingar initialt kretsade här kring begreppsparet aktivitet och vila (vita activa och 

vita contemplativa). Å ena sidan mycket enkla definierade tankeenheter. Å andra sidan 

begrepp som samtidigt komplexifierats av Heidegger, Arendt och Nietzsche, för att inte 

nämna hela den äldre österländska traditionen som i motsats till den senmoderna 

västerländska prestationsorienterade kulturen inte ser rastlös och febril verksamhet som 

mänsklighetens största tillgång och högsta möjliga sinnestillstånd.   

    När jag inventerade omslagen fann jag dock att dessa två enskilda begrepp behövde 

kompletteras med två andra enkla kategorier för att tydligt kunna åskådliggöra något 

meningsfullt och begrundansvärt. 

 

 

Fotnot 127, sidan 55 

 

Sandro Botticelli: Venus födelse (1486)  

Venus födelse. I Wikipedia. Hämtad 2016-05-20. http://sv.wikipedia.org/wiki/Venus 

 

Botticellis Venus födelse tycks ha reinkarnerat i ny modern tappning på omslagen dryg 500 år 

senare. På sidan 54 och sidan 56 finns två varianter på temat, men från olika decennier.  
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