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Abstract 

Uppsatsen undersöker vad för olika slags värderingar tidningen FRIDA förmedlar genom olika 

diskurser samt hur tjejtidningar skulle kunna fungera i rollen som förebild. Med utgångspunkt i 

kvalitativa textanalyser har 20 nummer från 2008 av tidningen har studerats. Analysen är uppdelad i tre 

teman som på ett övergripande sätt representerar tidningens ämnen vilka är hälsa och träning, skönhet 

och relationer. Teori och metod bygger på Faircloughs kritiska diskursanalys och har legat som grund 

för analysens angreppssätt. De tankemönster och budskap som kommit fram i analysen har satts i 

förhållande till teorier inom diskurs och genus, och begrepp som generalisering. Varje del studeras var 

för sig och resultatet presenteras sedan i ett sammanfattande avsnitt. Som resultat kan kort sägas att 

FRIDA sänder ut normer och värderingar om en sund inställning till kost och motion. Fokus ligger på 

insidan och att vara nöjd över sin egen kropp. Signaler sänds ut om att tjejer ska vara lagom, och 

heterosexualitet är oftast utgångspunkten i alla de reportage som presenteras. Tjejers relation till killar 

är en central del i tidningen. Budskapet här är ofta att det är tjejen som bär ansvaret, det är alltså upp 

till henne att till exempel få ett förhållande med en kille att fungera och hålla det vid liv. 
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1. Inledning 

Medier har en central plats i den moderna människans vardag. Överallt sänds budskap och symboler av 

olika former ut till oss genom bland annat tv, radio och tidningar. Det kan vara när man sitter och 

bläddrar i gratistidningen som man snabbt dragit åt sig på väg till bussen, när man sitter i bilen och 

lyssnar på radion eller när man sjunker ner i tv-soffan på kvällen för att slappna framför en film. Alla 

dessa bilder och budskap som vi ständigt utsätts för gör inverkan på oss på ett eller annat sätt. Det är 

dock inte sagt att vi tar till oss den media vi konsumerar rakt av, men den influerar vårt sätt att tänka 

och tycka. Vi menar alltså att medierna bidrar till vår uppfattning om omvärlden då den ger oss inblick 

i andra kulturer, traditioner och människors liv. Kanske bidrar dem även i processen i att finna sig 

själv, att skapa sig en egen identitet. 

Thompson skriver i sin bok Medierna och moderniteten (2001) att vi använder oss av symboliska 

resurser när vi skapar oss en bild av oss själva. Med symboliska resurser så menar han exempelvis 

olika sorters medier som tidningar och tv. Dagens stora informationsflöde gör att vi kan få kunskap om 

den värld vi lever i utan att medverka i sociala sammanhang. Medierna får därför en oundviklig roll i 

sökandet efter en identitet, ett eget jag. Alla dessa olika ”världar” som vi introduceras för gör att vi 

kritiskt börjar reflektera oss själva och grubbla över vår egen livssituation. Vi jämför oss med andra 

och undrar om vi duger. Olika budskap tas självfallet emot på olika sätt från individ till individ, men 

kan bidra till att skapa ramar för vad som anses vara rätt och fel. Det byggs upp förväntningar om hur 

man själv och dem runt om kring en ska vara och bete sig.  

 

2. Bakgrund  

Tar man sig en titt i ett tidningsställ i affärer och kiosker så märker man snart att det finns otaligt 

många olika sorters tidningar att köpa. Utbudet är stort och tidningarna riktar sig till både ung som 

gammal. De finns där för att underhålla och informera oss om sådant som gäller livsstil och intressen. 

De ger oss skvaller, kändisar, relationsguider och senaste modet. Tips om allt ifrån hur du får en 

snyggare rumpa till att hitta din drömpartner utlovas i förhoppningen om att sälja alltfler lösnummer. 

Lindgren (2005) menar att populärkultur är något som man bör undersöka närmare eftersom det är en 

sådan stor del av vårt liv och bidrar till formandet av livsstilar, tankesätt och drömmar.  

Tidigt i vårt sökande av uppsatsämne så blev vi intresserade av ungdomar och de medier som riktar sig 

till dem. Eftersom vi själva som unga tonåringar gärna läste olika ungdomstidningar blev vi nyfikna på 

att studera vad just denna form utav populärkultur sänder ut för budskap och värderingar till sina 

läsare. Vad skulle dessa budskap kunna ha för betydelse för läsaren? Följande citat från boken Smockor 

och smek (1980) tycker vi sammanfattar ungdomstidningens roll på ett bra sätt. ”…De kan användas 

till att konservera fördomar, till att ge komplex och falska illusioner om tillvaron.  Men de kan också 

användas till att stödja ungdomarna och ställa upp för dem i deras verklighet” (Jalakas, 1980).  
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3. Syftesbeskrivning och problemformulering 

Eftersom man under tonåren kan vara känslig för de influenser och påtryckningar som finns i 

samhället, så tycker vi att det är intressant att studera vad tidningar som riktar sig till ungdomar 

förmedlar, och hur dem gör det. Vad för slags budskap går att finna i dessa texter? Vad för värderingar 

och moral förmedlas? Syftet med uppsatsen är att belysa hur ungdomstidningen FRIDA som riktar sig 

till tjejer i tonåren förmedlar för olika tankar, värderingar och moral. Vi kommer även att reflektera 

över hur FRIDA möjligen skulle kunna inspirera läsarnas utveckling i sökandet efter den egna 

identiteten. Vår problemformulering bygger på en huvudfråga följt av två underfrågor: 

 

Vad för slags värderingar och normer förmedlar ungdomstidningen FRIDA?  

Hur skulle detta kunna forma läsarnas syn på identiteter och genus? 

Vilken funktion skulle ungdomsmagasin kunna fylla i rollen som förebild? 

 

4. Metod och material 

  4.1 Diskursanalys 

Vi har i vår analys utgått ifrån en kvalitativ studie vars utformning grundar sig i Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys. Den kvalitativa textanalysens syfte är att studera materialet genom att ingående 

granska textens olika delar samt dess helhet. Detta kopplas sedan till den kontext vilken den ingår i, 

och slutsatser dras. Vissa delar av texten anses som viktigare än andra och bör läsas flera gånger för att 

kunna tolka och finna det dolda som sägs i texten (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005).  

Vi har valt att tematisera vår analys genom att dela in den i tre olika delar vilka är följande: Hälsa och 

träning, skönhet och relationer. Samtliga av dessa återkommer i varje nummer av FRIDA vilket gjorde 

att vi kunde rama in huvudämnena som representeras. Vi kunde då jämföra och koppla samman de 

olika delarna för att sedan dra slutsatser utifrån vårt empiriska material. 

 

4.2 Kritisk diskursanalys 

Vi har som tidigare nämnts inspirerats av Faircloughs modell för den kritiska diskursanalysen. För att 

förstå och kunna sätta oss in i hur man går tillväga har vi utgått från hans bok Discourse and Social 

Change (1992) samt Winther Jørgensen och Phillips Diskursanalys som teori och metod (2000). 

 

Med diskurs menar man att språket i en text bildar olika slags mönster som i sin tur formar 

verkligheten och synen på omvärlden. Inom en diskurs finns olika regler som vi agerar utefter och som 

bildar olika sociala mönster. Exempel på diskurser kan vara en relationsdiskurs eller en 

skönhetsdiskurs (Winther Jørgensen & Phillip, 2000). Fairclough skriver i sin bok följande förklaring 

av begreppet diskurs:  
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”Discourses do not just reflect or represent social entities and relations, they construct or ”constitute” 

them; different discourses constitute key entities (be they “mental illness”, “citizenship,” or 

“literacy”) in different ways, and position people in different ways as social subjects (e.g. as doctors 

or patients), and it is these social effects of discourse that are focused upon in discourse analysis” 

(Fairclough, 1992:3) 

 

Utifrån de teman som vi valt ut att studera, har vi letat efter olika förekommande diskurser. Fairclough 

menar att diskurser både skapas och omskapas av samhället. De formas genom samhällsstrukturer som 

exempelvis lagar, normer och konventioner (Fairclough, 1992). Diskurser kan tolkas på flera olika sätt 

vilket innebär att olika former utav analyser sätter olika saker i fokus. Vad som hamnar i fokus är 

således beroende av det angreppssätt analysen utgörs av (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Målet 

med vår uppsats har varit att titta på hur tidningen förmedlar olika diskurser, vad för slags värderingar 

och normer som finns inom dem. Detta har vi gjort för att sedan koppla dem till ett större socialt 

sammanhang. 

I sin kritiska diskursanalys utgår Fairclough från en modell bestående av tre olika dimensioner: 

 

 Discourse as text,  

 Discursive practice och  

 Discourse as Social Practice (Fairclough, 1992:73-86). 

 Den fungerar som en ram för analys inom kommunikation och samhällsforskning (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000:74). 

Dessa dimensioner används som redskap i analysen av den kommunikativa händelsen, vilket är själva 

språkbruket. Med detta menas texten som vi studerat, alltså tidningen FRIDA. Diskursordningen 

kopplar samman språkbruk och social praktik, vilket inneburit att vi sammankopplat de diskurstyper 

och genrer som vi menar FRIDA förmedlar. Vi har studerat delarna var för sig och sedan kopplat 

samman dem, vilket gjort att vi då kunde skapa en övergripande förståelse för vårt studerade material 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Den kritiska diskursanalysen har som syfte att söka efter kännetecknen, mönster och strukturer som är 

karakteristiska för olika typer av diskurser (Fairclough, 1992:231). De tre dimensionerna hänger 

samman med varandra genom att man först tittar på varje dimension ur sitt egna sammanhang varefter 

man analyserar alla tre i sin helhet. 



 6 

 Själva texten (discourse as text) analyseras genom att man tittar på dess struktur och hur olika ämnen 

presenteras. Målet är att visa hur meningar i texten hänger samman, vad för slags språk som används 

och hur de presenteras. Genom att studera textens uppbyggnad kan man nå kunskap om vad för slags 

diskurser som konstrueras genom sättet att skriva. Den diskursiva praktiken (discoursive practice) har 

som mål att titta på hur texten är producerad. Man studerar dess interdiskursivitet och intertextuella 

kedjor, samt hur texten konsumeras. Interdiskursivitet betyder att man tittar på vad för slags 

diskurstyper som texten är uppbyggd av och hur (Fairclough, 1992). Vi har därför tittat på vad för 

diskurser som finns i FRIDA, vilket vi gjort genom att ta ut och lyfta fram de diskurser och de 

tankesätt som vi fann i tidningens studerade delar (hälsa och träning, skönhet och relationer). Med 

intertextuella kedjor menas att man studerar samband mellan exempelvis de olika tidningarna och dess 

olika delar, man tittar även på om diskurser omvandlas och reproduceras i tidningen. Att analysera den 

diskursiva praktiken betyder att man fokuserar på hur texten är uppbyggd utifrån andra diskurser och 

genrer. I vårt fall gäller det genren tjejtidningar.  

Den sociala praktiken tittar på kontexten, samhället och kulturen som diskurserna omges av. Detta 

görs genom att tolkningen av texten och den diskursiva praktiken sätts in i dess sammanhang. Målet är 

alltså att redogöra för den typ av social praktik som den diskursiva praktiken är en del av. Vi har här 

lagt ihop vårt analysresultat av texten samt den diskursiva praktiken och satt in det i ett större 

sammanhang. Som vi tidigare nämnt så har Faircloughs modell inspirerat oss i arbetet av vår analys 

och vi har därför inte alltid följt alla stegen exakt så som Fairclough redovisar i sin bok. Precis som 

han själv skriver så behöver modellen inte följas som en blåkopia, utan ses mer som olika riktlinjer för 

hur man kan gå tillväga. Beroende på form utav studie samt utgångspunkter så har man olika 

tillvägagångssätt och syn på diskurser (Fairclough, 1992:225).  

I utförandet av analysen har i ställt oss följande frågor: 

Vad för slags ord används? 

Hur kommer diskurserna till uttryck gällande hälsa och träning, skönhet och relationer? 

Vad sägs inom de olika diskurserna? 

Hur skriver man om tjejer och killar? 

Hur skriver man om förhållanden? 

 

 Något vi menar kan ha påverkat resultatet av uppsatsen är att de tolkningarna som vi gjort i analysen 

grundats i våra egna betydelseramar. Därför finns det risk att vi lyfter fram de saker som vi själva 

finner intressanta och på så sätt utesluter andra viktiga infallsvinklar. Detta eftersom att vi påverkas av 

synsättet i den diskurs som vi befinner oss i, vilket gör att tolkningarna grundar sig och utgår ifrån den 
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4.3 Urval och avgränsningar 

Då vi valde vårt empiriska material funderade vi över ett antal olika ungdomstidningar. Valet föll 

tillslut på tidningen FRIDA och vänder sig, som det står på FRIDAs hemsida, till unga tjejer 

(www.frida.se). Vi tyckte att FRIDA var speciellt intressant att studera då det är en tjejtidning med en 

ung läsarkrets. Ett nummer utkommer varannan vecka (26 gånger per år), varav två nummer är en 

sommar och en vinterspecial. Tidningen startades 1981 av FRIDA Förlag AB och man kan såväl 

prenumerera på den som att köpa den i lösnummer. Läsarkretsen benämns aldrig i ålder utan definieras 

som ovan nämnt unga tjejer. Vi har dock den uppfattningen att de flesta av FRIDAs läsare går i 

högstadiet. Eftersom tidningens läsare befinner sig i en känslig period av sina liv, ansåg vi det vara 

extra intressant att titta på vad en tidning som riktar sig till denna åldersgrupp sänder ut för olika 

former utav värderingar. 

FRIDA är en tidning som skriver om saker som roar, oroar och guidar tjejer när de ska ta sig igenom 

puberteten och tonåren. Vi valde att studera 20 utgivna nummer från år 2008, detta beror på att vi ville 

studera nummer utgivna så nära i tiden som möjligt i förhållande till vår uppsats. 2009 års nummer var 

alla ännu inte utgivna vid utförandet av arbetet och det föll sig då naturligt att välja år 2008. En tidning 

består av cirka 65 sidor, varav ungefär 8-10 sidor är reklam. Vi började med att gå igenom tidningarna 

för att undersöka om vi kunde se ett direkt mönster och finna återkommande teman. Därefter valde vi 

ut de delar som vi tyckte var mest intressanta för vårt ändamål, vilka är hälsa och träning, skönhet och 

relationer. Vi valde dessa delar då vi själva tycker att de ger en rättvis bild av innehållet i stort och på 

grund av de alla är återkommande moment i varje nummer. FRIDA innehåller även mycket bilder 

vilket självfallet är en viktig del utav tidningens innehåll. Dessa bilder hade varit intressanta att studera 

närmare eftersom text och bild samverkar och förstärker de intryck tidningen ger. Vi har dock valt att 

endast studera texterna på grund av den tidsram som uppsatsen skulle skrivas inom. Detta gjorde att vi 

inte ansåg oss ha tid för en sådan omfattande analys, vi menar dock att texterna var tillräckliga som 

empirisk grund för en givande analys. 

 

5. Teori 

I den här delen följer en redogörelse för tidigare forskning och diskussion inom liknande studier 

samt en genomgång av de begrepp och teoretiska utgångspunkter som uppsatsen grundas i.  

 

5.1 Tjejtidningar 

Mycket av den tidigare forskning som vi tagit del av finns inom ämnet handlar om bland annat hur 

unga kvinnor skulle kunna påverkas av de budskap som tidningar sänder ut. Den har fokuserat på de 

ideal och förväntningar som skapas genom tidningarna och som påverkar kvinnors sätt att leva och 

uppfatta samhället. Under 1970-talet menade forskaren Angela McRobbie då hon studerat tidningen 

http://www.frida.se/
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Jackie (en brittisk tidning som riktade sig till unga tjejer), att tidningen sände ut typiska kvinnliga 

stereotyper, och att läsarna direkt tog till sig de ideologier som framställdes i tidningen. Senare studier 

från 1980-talet av samma tidning gjord av Elisabeth Frazer visade dock att läsarna faktiskt kunde ta 

innehållet i tidningen med en nypa salt och skratta åt det. Men det var därmed inte sagt att läsarna inte 

på något sätt påverkades av tidningen. Studien menade alltså att man i slutändan inte helt kunde 

förutspå hur läsarna skulle tolka innehållet (Gauntlett, 2008). 

Anja Hirdman (2001) utförde en studie där hon bland annat studerat tjejtidningen Veckorevyn och hur 

den har förändrats under ett antal år. Där skriver hon bland annat att tidningen själv fungerar som en 

form utav expert som vet allt om skönhet, läsarnas beteende och partners. Enligt studien där Hirdman 

bland annat studerat tidningar från 1995, är tonen av utlärande slag. Tidningen lär ut vad som är 

kvinnligt men är även med och producerar den syn man har på kvinnlighet. I boken skriver Hirdman 

om hur medierna inte bara är med och berättar om hur vi ser på kvinnor och män utan även hur de är 

med och skapar dessa uppfattningar genom sitt sätt att skriva. Hirdman har även utgått ifrån Fergusons 

teorier där hon diskuterar mannen som kvinnotidningens viktigaste föremål. Det är genom mannen 

som kvinnan ”blir någon” . Hon skriver även att ”Tidningen skapar en värld med ett eget språk, egna 

ämnen, frågor och svar, där Hon har huvudrollen, där hennes kroppsdelar, hem, kläder, mat och 

smink ger upphov till otaliga berättelser. Denna mediala kvinnovärld bygger dock på två premisser 

(utlärandet) synen på femininitet som ett arbete, en uppgift, accepteras, att den något om ständigt 

förändras och förbättras” (Hirdman, 2001:271). Kvinnlighet är alltså något som man lär sig, 

någonting som alltid kan förändra och förbättra.  

Kvinnotidningar kan även vara med och bidra till att skapa förväntningar hos läsarna. Det kan handla 

om förväntningar på relationer. Att man exempelvis i tidningarna visar hur det ”perfekta” förhållandet 

ska vara vilket leder till att man ställer höga krav på sina relationer vilket i sin tur inverkar på hur man 

ser på sex och kärlek (Galician, Merskin, 2007). 

 

5.2 Diskursteori 

Diskursteorin utgår ifrån begreppet diskurs vilket är ett tämligen svårdefinierat begrepp eftersom det 

rymmer plats för flera olika tolkningar och analysredskap/metoder. Norman Fairclough skriver 

följande: ”…discourse is a mode of action, one form in which people may act upon the world, and 

especially upon each other, as well as a mode of representation” (Fairclough, 1992;63). Diskurser styr 

alltså vårt sätt att agera och tala med varandra, och de formar uppfattningen av vår omvärld. Våra 

handlingar styrs av den diskurs vi befinner oss i, det den representerar, samtidigt som vi är med och 

reproducerar den (Lindgren, 2005). Det finns olika diskurser inom olika sociala områden vilka gör att 
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man handlar, agerar och talar enligt olika mönster. Det kan röra sig om medicinska diskurser, politiska 

diskurser, relationsdiskurser och så vidare. En diskurs är alltså en form utav betydelsemönster inom ett 

specifikt socialt område som påverkar hur man upplever saker och ting, hur man tänker och vad man 

tycker (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:72). 

Winther Jørgensen och Phillips skriver att en diskurs är en del i skapandet av sociala identiteter, sociala 

relationer samt kunskaps- och betydelsesystem. Med hjälp av en såkallad diskursanalys kan man 

synliggöra dessa betydelsesystem som bland annat återfinns i andra medietexter.  

Övergripande för diskursteorin är att det sociala livet ses som något som är uppbyggt av diskurser och 

som kan analyseras med hjälp av olika diskursrelaterade metoder. Diskursteorin kan hjälpa i sökandet 

av förståelse för och ge oss kunskap om den värld vi lever i och dess dolda maktstrukturer. Genom 

diskursanalyser kan man exempelvis ta reda på hur olika världsbilder konstrueras och förmedlas 

genom massmedia (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskursteorin och den kritiska 

diskursanalysen lämpar sig följaktligen bra för vår uppsats då vi vill få fram vad för slags diskurser 

som förekommer och hur FRIDA gestaltar dessa. Att sedan koppla samman detta med andra teorier 

som till exempel genusteori gör att vi kan sätta diskurserna i ett större socialt sammanhang. 

När man gör en diskursanalys kan man gå tillväga på flera sätt då det finns ett flertal olika teorier med 

olika förhållningssätt och mål. Ernesto Laclau och Chantal Mouffe menar i sin diskursteori att allting 

är kontingent. Alla diskurser och artikulationer, och därmed all samhällelighet, kunde alltid ha varit 

annorlunda – och kan bli annorlunda (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:62). Norman Fairclough har 

bland annat kritiserat Laclau och Mouffe för att de utesluter det faktum att alla människor inte har 

samma förutsättningar för att uttrycka sin omgivning på nya sätt och därmed skapa förändring. Till 

skillnad från Laclau och Mouffe så utgår Fairclough från lingvistiska ämnen och fokuserar därmed 

mera på den språkliga betydelsen. Vi ansåg därför att Faricloughs synsätt var mest relevant då vår 

uppsats studerar just texter i sin språkliga betydelse. Faircloughs angreppssätt har inom ämnena 

kommunikation, kultur och samhälle utvecklats till ett av de främsta tillvägagångssätten (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000), och det är just inom dessa ämnen som vår uppsats har sin utgångspunkt.  

 

Fairclough menar att diskurser producerar samt reproducerar kunskap och uppfattningar om 

exempelvis identiteter, relationer och maktstrukturer. Diskurser påverkas och formas av sociala 

strukturer och mönster i sin omgivning. Det pågår således ett samspel mellan diskurser och samhället i 

stort. Fairclough kopplar i sin analys samman texten med en social analys genom att sätta texten i ett 

större sammanhang så att samband mellan text och samhälle kan förklaras (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). 
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   5.3 Genus och medier 

Eftersom tidningen som vi studerat är en tidning som främst riktar sig till tjejer så ansåg vi att det var 

viktigt att även utgå ifrån ett genusperspektiv. Detta för att exempelvis kunna diskutera kring vad för 

slags uppfattningar om kvinnor som vidbehålls när tidningen skriver på ett speciellt sätt samt hur detta 

möjligen skulle kunna inverka på hur läsarna ser på exempelvis kvinnlighet men även manlighet.  

Inom genusforskningen ser man på begreppet kön som något biologiskt medan genus handlar om 

någonting som är kulturellt och socialt konstruerat. Här menar man att bland annat medierna är med 

och konstruerar och upprätthåller olika bilder av hur man ska vara som man respektive kvinna. Detta 

gör att förväntningar skapas om hur man ska agera när man tillhör antingen det ena eller det andra 

könet (Fagerström & Nilson, 2008). Genom att framställa och uppmuntra män att exempelvis vara 

starka och drivande och samtidigt uppmuntra kvinnor till att inte ta för stor plats, så kan bland annat 

ojämna maktförhållanden skapas, såkallad könsmaktsordning (Fagerström & Nilson, 2008:12).  

Inom genusforskningen anser man att kvinnlighet och manlighet (femininet och maskulinitet) i själva 

verket är inlärda beteenden. Samhällets uppbyggnad skapar olika förväntningar som att kvinnor 

tillexempel förväntas raka benen och sminka sig eller att män bör tycka om tekniska prylar. Femininet 

och maskulinitet ses inom genusforskningen som socialt konstruerade beteenden vilka man lär sig från 

det att man föds (Fagerström & Nilson, 2008). Dessa uppfattningar påverkar på hur vi lever våra liv 

och behandlar varandra. Genusteorin kan kopplas till diskursbegreppet då vi genom att prata och 

handla på ett speciellt sätt gör vissa saker till självklara och normala.  Analysen av diskurser kan visa 

på och uppmärksamma olika maktstrukturer i vårt samhälle. Studerar man därför medier, som 

tillexempel tidningen FRIDA, utifrån ett genusperspektiv kan man blottlägga de olika diskurserna som 

skapas, förmedlas och reproduceras om kvinnor och män. En annan gren inom genusforskningen som 

är intressant att nämna är den såkallade queerteorin. Inom denna teoribildning studerar man bland 

annat hur heterosexualitet görs till det som är normalt. Man menar att heterosexualitet ses som normen 

i samhället, och man tittar på saker som skulle kunna hända då dessa normer inte följs. Detta kan gälla 

då till exempel en kvinna blir förälskad i en annan kvinna, eller om en man helt enkelt går emot de 

saker som samhället förväntar av en det manliga könet. 

 

5.4 Generalisering och stereotypisering 

Att generalisera innebär att man ser på människor och grupper på ett förenklat sätt. Till exempel kan 

blonda kvinnor förväntas bete sig på ett och samma speciella vis, eller så kan alla homosexuella män 

förväntas ha samma slags egenskaper. Medierna använder sig många gånger av denna form av 

generalisering då det ofta blir enklare för publiken att förstå. Möjligtvis görs det också för att slippa 

beskriva varje människas personlighet. Även om det inte är medierna i sig som skapar dessa stereotypa 

bilder av människor så bidrar dem till att de reproduceras, vilket kan skapar spänningar människor 
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emellan likaväl som motsatsen. Ofta bygger generaliseringar på fördomar och kan när de sprids leda 

till att människor anammar dessa uppfattningar. Generaliseringar sänder alltså ut värderingar som 

påverkar människors inställningar och synsätt (Dimbleby & Burton, 1995). Människor som på ett eller 

annat sätt är annorlunda kan i många fall beskrivas i medierna på ett endimensionellt sätt. En person 

kan antingen vara ful eller snygg, snäll eller dum och så vidare. Personer som beskrivs på ett stereotypt 

sätt framställs genom att endast en liten del av de karaktärsdrag de besitter beskrivs. Annorlunda 

egenskaper kan vara antingen negativa eller positiva. Typiskt för stereotypisering är alltså att man 

genom att bara betona en egenskap dessutom gör det till den enda egenskapen, som i sin tur förenklas 

och överdrivs. Detta förekommer då man av enkelhet vill placera personen i den ena eller andra 

kategorin. Att genom medierna stereotypisera och skilja på människor på det här viset influerar vårt 

sätt att tänka kring människor och kan leda till objektifiering (Fagerström & Nilson, 2008). Gunilla 

Jarlbro skriver om detta men pratar då främst om generaliseringen av vad som är typiskt för tjejer och 

killar. Även hon menar att medierna är med och bidrar till att dessa synsätt präglar vårt samhälle 

(Jarlbro, 2006). I boken Genus, medier och masskultur (2008) menar att masskultur riktade till kvinnor 

innehåller en mängd stereotypiseringar och myter gällande femininitet vilket leder till snäva 

skönhetsideal och ett passivt sätt att vara. 

 

5.5 Medierad socialisation och förebilder 

Socialisation betyder processen då vi blir en del av ”den mänskliga gemenskapen” (Gripsrud, 

2002:17). Denna process börjar redan när vi föds och handlar om att man lär sig de normer och 

värderingar som samhället föreskriver (Giddens, 2001). Genom att kommunicera och titta på andra 

människor formar vi vårt sätt att vara och se på andra och sig själv som individ. Genom att vi tar till 

oss ett språk så blir vi en del utav ett kulturellt sammanhang och en gemenskap.  

Familjen benämns som den så kallade primära socialisationen. Utanför familjen sker även en 

sekundär socialisationsprocess. Det kan exempelvis handla om skolan, arbetsplatsen och kyrkan. Hit 

hör även medierna, som är en stor del av våra liv redan från tidig ålder och blir ett sätt att se och 

inspireras av saker utanför vår egen livsvärld. Det som man skiljer mediernas roll i den sekundära 

socialisationen från annan sekundär socialisation är att den finns i hemmet och blir på ett annat sätt en 

del av våra liv. Genom medierna får vi uppfattning om vad som förväntas om oss som individer. Vi får 

visat för oss vad som är okej och inte okej, vad som är roligt och vad som är tråkigt (Gripsrud, 2002). 

Genom att i vårt dagliga liv ta åt oss de budskap som medierna sänder ut och sedan införliva dem i 

våra liv gör att vi skapar oss en uppfattning om oss själva (Thompson, 2001). Genom 

socialisationsprocessen skulle man kanske därför kunna förklara hur FRIDA genom de värderingar 

som tidningen förmedlar skulle kunna forma ungdomars syn på identiteter. 
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Även förebilder är ett sätt få en inblick i hur man kan se på saker och ting. Diskussioner har förts 

gällande vad förebilder kan ha för inflytande på människors liv. Inom forskningen om förebilder står 

det fortfarande väldigt oklart om hur förebilder fungerar ur en psykologisk aspekt. Även om det står 

klart att människor lär sig hur de ska bete sig genom att observera andra, så betyder inte det att man 

helt kopierar förebildernas beteende och livsstil. Gauntlett (2008) skriver om forskare som menar att 

förebilder kan inspirera och motivera människor att bete sig och ta sig an en speciell roll. En 

ungdomstidning skulle kunna fungera som förebild genom att lyfta fram olika kända människor. 

Beroende av vad tidningen väljer att belysa så kan vi ta åt oss de mer positiva eller negativa sidorna 

hos förebilden. Därför skulle tidningen även göra att dålig självbild och kroppsuppfattning skapas 

genom att exempelvis inkludera smala fotomodeller. 

 

6. Analys 

Då vi i början av vårt arbete undersökte FRIDA valde vi ut tre teman som vi tyckte 

representerade tidningens övergripande ämne, vilka även utmärkte dess karaktär. De utvalda 

delarna benämns i tidningen som hälsa & träning, trend & skönhet och relationer. Samtliga 

återkommer i varje nummer. Varje del har analyserats var för sig för att sedan kopplas samman 

med varandra i en sammanfattande analys.  

 

6.1 Hälsa och träning 

6.1.1 Sund syn på kost och träning 

Hälsa & Träning tar upp en sida i varje tidning och återkommer i varje nummer. Läsaren får ta del av 

allt från veckans recept och olika träningstekniker till tips på Spa-behandlingar. Fokus ligger på 

välbefinnande och att må bra på insidan vilket uppnås genom att träna regelbundet och äta nyttigt. Det är 

tydligt att det är hälsa på insidan och exempelvis inte hälsa genom bantning som betonas. Även om inte 

bantning nämns så talar man heller inte särskilt ofta om att ibland låta kroppen vila och vilka 

konsekvenser som för mycket träning skulle kunna ge. Att endast ta med en aspekt av träning tror vi gör 

att tolkningen hos läsarna går i en viss riktning, vi ser alltså att en ensidig syn sänds ut.  

Även om fokus som vi ovan skrev ligger på insidan så undgår inte detta avsnitt i tidningen att även 

nämna utseendeaspekten, vilket vi klargör nedan. Genom att ta med citat från kändisar såsom artister 

och skådespelare där de talar om sin egen hälsa och sina egna kroppar, så förmedlas en viss syn på hur 

man ska se på sin egen kropp. Följande citat kommer från den amerikanska skådespelaren Cameron 

Diaz och återfinns på sidan om hälsa och träning, ”Jag vill verkligen inte ha bilringar eller ridbyxlår, 

men jag skulle inte ha något emot att vara lite tjockare över hela kroppen. Bygga upp lite muskler” 

(Hälsa & träning, nr 5, 2008:37). Vid en första anblick menar vi att citatet ger en ganska sund 

inställning, men orden bilringar och ridbyxlår kan likaväl få en negativ ton i detta sammanhang. Orden 
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blir alltså negativa eller positiva genom sitt sammanhang. Ett annat citat som kopplar samman 

träningssyfte med utseende och skönhet lyder: ”Min favoritkroppsdel är mina ben. De är så långa och 

slanka. När jag har shorts eller högklackat ser de ut att vara minst en kilometer långa! De är väldigt 

välformade och tränade” (Ashley Tisdale, sommarspecial nr 1, 2008:35). Även om de här två citaten 

kan verka fokusera mer på utsidan än på insidan, så förekommer andra citat som säger bland annat: ”Jag 

har ingen modellkropp. Men jag är inte en av de där galna tjejerna som tror att jag är tjock. Jag är okej 

med det jag har!” (Hayden Panettiere, nr 14, 2008:37). Vad som är intressant med det här citatet är att 

det framstås som att man är galen om man faktiskt tror att man är tjock, och är man verkligen det? ”För 

mig börjar skönhet verkligen från insidan. Det är ett sätt att tänka, en typ av kärlek till sig själv kan 

man säga. Det man sen kan göra åt utsidan, det är en bonus!” (Queen Latifah, vinterspecial nr 2, 

2007/08:42). Här handlar det alltså om att vara nöjd med det man har och känna att man är okej. Det är 

insidan som räknas. Vad är det då som FRIDA sänder ut för budskap genom att använda sig av sådana 

här citat? Det FRIDA väljer att lyfta fram och ta med i avsnittet hälsa & träning, menar vi formar 

uppfattningen om hur man ser på just hälsa och träning i relation till bland annat hälsa och skönhet. Att 

använda sig av kändisar som läsarna antagligen ser upp till och kanske har som förebilder, gör att 

budskapen blir mer konkreta och levande. En förebild kan genom hur den agerar och vad den säger 

inspirera en person att vara på ett speciellt sätt och dess syn på livet. De sidor som medierna väljer att 

lyfta fram hos en förebild kan alltså förmedla positiva eller negativa värderingar och synsätt (Gauntlett, 

2008:231). Läsarna skulle därför kunna börja kritisera och ifrågasätta sig själva. FRIDA förmedlar alltså 

budskap genom att ta med kändisar och förebilders tankar. De diskurser vi menar sänds ut i detta avsnitt 

handlar i slutändan om att man ska känna att man duger som man är och att hälsa och träning har att 

göra med det som finns på insidan. De fem vanligaste förekommande orden är nära förankrade med 

träning/motion, äta, hälsa, socker och nyttig/onyttig. Ordet smal nämns endast 6 gånger i de tidningar vi 

tittat på. Ord som dålig och diet nämns aldrig och perfekt, tjock och fet nämns totalt 1-2 gånger vardera. 

Vad vill vi säga med detta är att ord som vi tror ofta upplevs som mer negativt laddade som just fet och 

diet sällan förekommer. Detta menar vi bidrar till att sundare budskap sänds ut och att träning och mat 

då förknippas med framför allt hälsa och inte bantning. Samtidigt som bantning inte uppmuntras genom 

att det inte nämns, så fördöms det inte heller. Fokus ligger på en hälsosam livsstil där kost och 

välbefinnande prioriteras, vilket förmedlas genom tips och guider som: ”10 smarta tips till ett 

hälsosammare liv: du behöver inte vända upp och ner på tillvaron för att få ett sundare liv. Det räcker 

med små förändringar i vardagen för att göra stora underverk med kroppen! Här är tio tips att börja 

med”. Här får läsaren tips om att äta regelbundet, frukt och grönt samt att vardagsmotionera (nr 8, 

2008:37). Även om vi i utdraget ovan återigen ser en koppling till utseendeaspekten: ”…stora underverk 

med kroppen!”, så menar vi att fokus här ligger på hälsa, men att det är oundvikligt att inte nämna 

utseende då hälsa faktiskt har med kroppsformen att göra. 
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Det talas mycket om ämnen som övervikt, socker och transfetter vilka alla tre framstår som hot för en 

god hälsa. Socker är ett av de ord som nämns ofta, men det betyder inte om att det handlar om kalorier 

och förbränning utan mer om att man bör vara nyttig. I texten finner vi bland annat rubriker som: ”Få 

koll på: Transfett” (nr 10, 2008:37), ”Sockerfira sötsaker” (nr 9, 2008:37), ”Bli kvitt med sötsuget!” (nr 

5, 2008:37), ”Varning för sockerbomber” (nr 2, 2008:37), ”Ät regelbundet” (nr 2, 2007/08:42). Genom 

exemplen ovan menar vi att FRIDA förmedlar en sund syn på kost och motion, läsaren uppmanas till att 

vara medveten om att äta rätt och på så sätt vara mån om sin kropp och hälsa. 

 

6.2 Skönhet 

Skönhetssidorna handlar främst om mode och trender. Utseende är det ämne som står i centrum, och 

shoppingtips blandas med sminkguider och skönhetstips.  

6.2.1 Haka på trenden! 

Att följa trender uppmuntras genom notiser som kan låta såhär: Stjärnor pryder både kläder och 

smycken i sommar, så se till att haka på trenden (nr 12, 2008:19). Eller följande som återfinns under 

rubriken ”Bara axlar är bara så rätt: På klänningar eller på toppar är det lika rätt – ja, att köra 

axelbandslöst och visa axlarna alltså! Så har du ännu inte vågat partaja utan tyg runt axlarna är det 

perfekt tid nu när din solbränna är som snyggast…” (nr 15, 2008:29). I nästa exempel skriver man: 

”Orange på läppen: Trendigast (och snyggast) i stan blir du genom att applicera ett orange stift på 

läpparna! Vågar du inte dra det hela till sin spets som Kelly Osbourne, är alla nyanser av den 

apelsinliknande färgen lika trendiga” (nr 13, 2008:29). Eller: På fancy gala tillställningar väljer 

kändisarna att glänsa i läckra satinfodral! Apa efter trenden och matcha med höga klackar och en söt 

liten clutch för att få till den rätta filmstjärnelooken. Très chique!” (nr 13, 2008:28). En upprepning 

sker om att man ska följa det senaste modet och trenderna. Därför anser vi att det sänds ut ett budskap 

som handlar om att följa strömmen. Då man skriver liknande saker i stil med ”se till att haka på 

trenden”, eller då man använder sig av ord som ”våga”, uppmanas läsaren på så sätt till detta. 

 

6.2.2 Okej och inte okej 

I nästan varje nummer återfinns en typ av lista där tidningens mode- och skönhetsredaktör rankar 

kändisar från bland annat film- och musikvärlden utifrån deras klädsel. Detta görs i en skala som 

benämns som O’No!, O’Key! och O’Yes!. Vid ett tillfälle skriver man under O’No! följande: ”Scary 

spets: Transparent och spetsigt i all ära men det här är inget annat än en skräckinjagande 

uppenbarelse. Jag förstår inte riktigt vad Courtney Love vill med sin gammelmormor-goes-trash-

outfit. Annat än att skrämma livet ur mig”. Samtidigt skriver man under O’Yes! följande: ”Knälång 

och knallig: Trött på blommiga kjolen? Som tur är finns andra varianter som funkar minst lika bra! 

Stilikonen Alexa Chung visar hur du blir snygg i färgglad sidenkjol med asymmetriska mönster. Bär 
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med en enkel topp och eleganta accessoarer för tiptop kombo” (nr 16, 2008:19). FRIDA säger alltså 

till sina läsare vad som inte är okej. I ett annat nummer ser vi ytterligare ett exempel som under O’No!, 

klassar ut klädseln genom att peka på att det ser tantigt ut. Se följande: ”O’No! Tvärvägra trekvart: 

Kristin Davis från SATC totalfloppar i sin tama tantiga outfit. Värst av allt är de vita capribyxorna 

med liten slits på sidan. Om jag får bestämma ska tightsliknande byxorvara hellånga och inget annat. 

Capish?” (nr 15, 2008:15). Att använda ord relaterade till ålderdom under O’No!, gör att det sänds ut 

en negativ syn på att vara gammal, samt att fula kläder kopplas till ålder som i sin tur blir något dåligt. 

En liknande del återfinns på en annan sida i tidningen, som också den förekommer i varje nummer. I 

detta fall jämförs två kändisars klädsel under benämningarna Love it och Leave it. ”Love it: Natalie 

Portman är alldeles bedårande i den här söta volangskapelsen. Underbart med färg! Hon matchar den 

perfekt med svart kuvertväska och höga svarta heels.” ”Leave it: Nu har det blivit lika för mycket av 

det goda, Mischa Barton. Volangerna och krusidullerna på överkroppen resulterar mest i att hon ser 

ut som en gammal tant. Nej, Mischa – vi vet att du kan bättre!” (nr 16, 2008:29). Vi ser alltså ett 

samband mellan att vara ful och smaklös med att vara gammal och tantig. Att FRIDA på det här sättet 

klassar ut personer på grund av deras stil och klädsel skapar en form utav regler om vad som är okej 

och inte okej. Vi menar att man skickar ut signaler som säger att man ska sträva efter att alltid passa in. 

FRIDA skapar på något sätt ett synsätt om hur vi ska se på varandra genom att säga vad som är okej 

respektive dåligt. Detta menar vi kan skapa en viss stress om hur man som tjej idag ska välja stå emot 

eller inte stå emot genom att göra som andra eller genom att avstå. Det skapas en slags oro om vad 

som är rätt och fel, samt att även tjejer börjar klassa ut och döma varandra. Det blir därigenom också 

okej att faktiskt göra det.  

 

6.3 Relationer  

6.3.1 Lagom är bäst 

Ett synsätt som flertalet gånger återkommer och belyses med olika exempel, tips och råd i tidningens 

relationsdelar är att lagom är bäst. Läsaren uppmanas på olika sätt att inte vara varken för mycket eller 

för lite. I testet ”Är du en fantastisk flirtare?” (nr 2, 2008:48), kan du i resultatet läsa om du är en 

”Blyga-Bea”, ”Medel- Mia” eller en ”Flirt- Fia”.  

”Blyga- Bea: Du är inte helt bekväm med den här ”flirting grejen”. Du tycker att det är skönast att stå 

bredvid och titta på. Förhoppningsvis är den du tycker om lite mer framåt och gillar att ta första 

steget. Men du se upp så att du inte blir alldeles för passiv. Du kan ju missa en hel del läckra snubbar 

där ute!” 

”Medel- Mia: Du gillar att flirta men du är inte överdriven. Du är alldeles lagom, med andra ord. 

Inga vågade framryckningar här inte, men med ett leende och ett förförande ögonkast kan man komma 

långt! Du är tillräckligt charmig för att få det du vill ha, utan att behöva flirta alldeles för mycket!” 
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”Flirt- Fia: Oj, oj! När du vet vad du vill ha, så tar du det bara! Inga konstigheter här inte. Du älskar 

att flirta och gör det egentligen på ren rutin ibland, bara för att ha kul. Men se till att du inte jobbar 

för hårt för att få någon. Det kan vara kul för den andra personen att ta första steget ibland.” 

Vi menar att FRIDA genom ovanstående exempel förmedlar värderingar som handlar om att vara 

lagom. Detta gör tidningen genom att säga att en tjej varken ska vara för mycket eller för lite, samtidigt 

definierar de indirekt innebörden av vad som är lagom, att man inte tar för stor plats men inte heller är 

för tillbakadragen för att lyckas. 

Ur ett genusperspektiv kan man säga att då man uppmanar tjejer till att inte vara för påflugen och att 

inte vara för mycket gör inverkan på läsarnas uppfattning om femininet och hur man förväntas vara när 

man är tjej. Det här skapar i sin tur skapar förväntningar på hur man ska bete sig när man är tjej för att 

exempelvis bli omtyckt av en kille (Fagerström & Nilson, 2008:7). Det här skulle kunna kopplas till en 

diskurs om genus och hur det formas genom mediernas sätt att uttrycka sig. Hur olika mönster för vad 

som är accepterat samt icke accepterat beteende för en kvinna skapas genom det sätt som tidningar 

som FRIDA skriver (Fagerström & Nilson, 2008). När FRIDA skriver: ”Medel – Mia: Du gillar att 

flirta men du är inte överdriven. Du är alldeles lagom, med andra ord…” och, ”Du är tillräckligt 

charmig för att få det du vill ha, utan att behöva flirta alldeles för mycket!”, menar vi att ordet lagom 

får en positiv klang i sammanhanget. Det blir då något eftersträvansvärt, eftersom det enligt FRIDA 

gör att du kan få den kille du vill ha. Om man jämför texten under ”Medel - Mia” med den under 

”Flirt - Fia” där det står: ”Oj, oj! När du vet vad du vill ha, så tar du det bara!...” och ”…Men se till 

att du inte jobbar för hårt för att få någon. Det kan vara kul för den andra personen att ta första steget 

ibland.” (nr 2, 2008:48). Att veta vad man vill ha och kunna ta för sig blir i det här sammanhanget 

något negativt och man bör istället ge plats åt andra personer och ta ett steg tillbaka.  

Å andra sidan förmedlas blyghet som något negativt då det står: ”Blyga – Bea: Du är inte helt bekväm 

med den här ”flirting grejen”. Du tycker att det är skönast att stå bredvid och titta på…” och ”…Men 

du se upp så att du inte blir alldeles för passiv. Du kan ju missa en hel del läckra snubbar där ute!”.   

Vi menar att det finns en underliggande ton av nonchalans i texten, vilket gör att blyghet blir något 

som är mindre bra och eftertraktat. Att vara lagom är alltså bäst om man är tjej. 

Värderingar som går i samma riktning som föregående exempel återfinns under guiden ”Så undviker 

du föräldrafällan” som handlar om första mötet med pojkvännens föräldrar. Under punkt 6 ges 

följande råd: ”Slå på mellanläget – Vare sig du är superblyg eller otroligt framåt, kan det vara smart 

att slå på ett mellanläge. Stirra inte ner i marken och svara på frågor med stadig röst istället för att 

pipa fram något ohörbart. På samma sätt behöver du inte gestikulera stort med armarna och spela 

pajas. Var samlad lugn och trevlig så att hans föräldrar slipper bli överväldigade första gången de 

träffar dig.”  
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Även guiden ”5 saker att undvika på första dejten” uppmanar läsaren till att vara lagom. Punkt 5: ”Låt 

inte maten tysta munnen: Hur mycket är egentligen lämpligt att äta? Man vill ju inte sitta och peta i 

maten, särskilt inte om den är dyr! Men inte heller vill man skrapa ren talriken bara för att visa upp - 

skattning. Som vanligt är lagom bäst!...” (nr 3, 2008:54-55). 

Genom de exempel som vi valt att ta fram menar vi att FRIDA förmedlar en relationsdiskurs inom 

vilken man sänder ut budskap om hur tjejer ska vara och inte vara.  Att man exempelvis inte ska äta för 

mycket men heller inte för lite då man är på dejt eftersom detta kan ge killen ett dåligt intryck. Det 

handlar om att man i relationen kille – tjej inte kan bete sig hur som helst.  

 

6.3.2 Ingenting är pinsamt 

FRIDAs relationssidor innehåller ett flertal guider där FRIDA ger tips och råd om olika saker gällande 

kärlek, relationer och sex. Under rubriken ”Det är en första gång för allt..”, guidar FRIDA läsaren 

genom ”Första kärleken”, ”Första kyssen!” och ”Först sexet!” .  Som inledning till avsnittet står det 

”Det är en massa saker som man ska igenom för en första gång här i livet. Man ställs inför saker som 

är nya, spännande och rent ut sagt lätt panikartade! Därför tyckte vi att det skulle vara sjukt bra med 

en ”första gångs”- guide. Allt från den första kärleken till första gången hos gynekologen! Så läs och 

slappna av, FRIDA kommer alltid att vara din guide i livets djungel!” (nr 2, 2007/2008:50-51). Om 

läsarnas pinsamma sex minnen: ”FRIDA- läsarnas Sexpinsamheter: Du har gjort något otroligt 

jobbigt och vill helst bara sjunka ner under jorden och dö. Du är knappast ensam, för här avslöjar 

läsarna sina egna sexpinsamheter” (nr 1, 2008:54-55). Vi menar att man inom relationsdiskursen 

pratar om sex som något naturligt och avslappnat, genom att skriva som ovan ”…Så läs och slappna 

av…”.  Att ge sina läsare råd om ämnen som kan vara lite jobbiga att prata om, förmedlar man en 

känsla av att det är något som berör alla. Det blir på så vis något som är accepterat att prata om. 

Genom att lyfta fram dessa ämnen så kan även läsarna identifiera sig med de situationer som tas upp 

då det är saker som varje tonåring någon gång har eller kommer att gå igenom. Ett liknande exempel 

som det ovan återfinns även under rubriken ” 20 frågor om sex som du inte vågat fråga om!” (nr 2, 

2007/2008:46). Inom relationsdiskursen i FRIDA skulle man därför kunna säga att ingenting är 

pinsamt att prata om vilket också är det betydelsemönster som råder inom denna diskurs (Winther 

Jørgensen & Phillips). 

 

6.3.3 Ung och gay 

Av de nummer som vi studerat under relationsdelen, så är det endast ett nummer som skriver om 

homosexualitet, ett reportage tar upp ämnet. Följande skrivs: ” Så är det att vara ung och gay: Trots 

att vi lever på 2000-talet är homosexualitet fortfarande lite tabubelagt att snacka om. Dags att ändra 

på det! FRIDA ger dig massor av tips, råd och info om allt från dejting till att komma ut. Dessutom 
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har vi tagit en titt in i gay-kändisvärlden.” (nr 16, 2008:52). 

Att lyfta fram homosexualitet menar vi är bra, och man talar om det som något som man ska vara stolt 

över.  Tidningen tar bland annat upp exempel på kända personer som är bi- eller homosexuella. ”Som 

du säkert vet är Angelina Jolie ihop med Brad Pitt, men hon har tidigare berättat att hon är 

bisexuell”(nr 16, 2008:53). Genom att visa att det finns offentliga personer som är homosexuella så 

gör det att läsarna kan identifiera sig, inspireras och motiveras att själva komma ut och stå för sin 

läggning. De blir på så sätt förebilder för de homosexuella och bisexuella läsarna (Gauntlett, 

2008:231).  

Genom att i inledningen använda meningen”…homosexualitet är fortfarande lite tabu…” menar vi 

skulle kunna bidra till en inställning om homosexualitet som något skamfullt. Om man hade uteslutit 

ordet tabu så hade man kanske inte heller reflekterat över att det skulle kunna vara så.  

Vi finner det även intressant att man i nästan alla test och guider utgår ifrån att det är killar som läsaren 

är intresserade av.  Här följer några exempel: ”4 enkla tips som får honom att älska dig” (nr 9, 

2008:54), ”Så får du honom på kroken” (nr 14, 2008:52). Under uppslaget ”Därför är det bäst att 

vara singel”, kan vi läsa ”Du slipper stå ut med dålig smak: Ni är hemma hos din kille som vill att du 

ska se hans favoritfilm. Och god flickvän som du är ställer du upp för att göra honom glad, men du vet 

att den kommer att vara jättedålig för han har inte bra smak när det gälle film…” (nr 13, 2008:45). På 

det här sättet menar vi att FRIDA utgår ifrån att alla läsare är heterosexuella, vilket gör att det är det 

som blir det normala.  På så sätt kan man säga att man gör en form utav generalisering av vad läsarna 

tillhör för sexualitet (Dimbleby & Burton, 1995). Att man inom relationsdiskursen i tidningen nästan 

enbart väljer att skriva utifrån ett heterosexuellt perspektiv skulle kunna göra att det blir normen i 

samhället. Det som anses normalt och eftersträvansvärt. Hade man pratat om relationer utifrån 

personer istället för utifrån kön exempelvis ”4 enkla tips som får kärleken att blomstra” istället för 

exemplet från tidningen skriva”4 enkla tips som får honom att älska dig” (nr 9, 2008:54), så skulle 

homosexualitet kännas mer naturligt och inte lika uteslutet som vi kan få uppfattningen om att det är i 

detta tidningssammanhang.  

 

6.3.4 Så får du förhållandet att fungera 

I FRIDA skrivs det ofta om förhållanden och de problem som kan uppkomma då man söker efter en 

partner samt då man har en partner. I ett uppslag läser vi följande: ”Så får du förhållandet att fungera: 

Det läggs ner en massa tid på att hitta den där perfekta partnern. Mr Right, som kan göra hela världen 

som ett stort moln av rosa spunnet socker. Men när man sedan hittat och fångat sin drömpartner hur 

får man förhållandet att hålla?”. Olika fall tas upp och råd ges gällande ”Sexhets”, ”Han blir 

annorlunda när hans polare är med”, ”Dina polare gillar inte honom”, och så vidare. FRIDA menar 

att man ska lösa de flesta problem tillsammans när de skriver i stil med: ”…så finns det bara en sak att 
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göra här – kompromissa!”, och att man inte ska bry sig om vad andra tycker om ens förhållande: ”Skit 

i vad ”alla andra” säger att ni borde eller ”måste” göra bara för att ni är ett par. Ni är ni, det är ert 

förhållande, era kroppar och er kärlek” (nr 7, 2008:54-55). Vi upplever att FRIDA genom hur de 

skriver säger till sina läsare hur de ska agera och lösa problemen. Detta sker som vi ser i ovanstående 

exempel genom både tjejen och killen, men ofta uppmanar FRIDA tjejen att ta tag i saker och lösa 

problem. Detta gäller till exempel då det handlar om att inleda ett förhållande eller fånga en kille, 

vilket vi ser i följande exempel: ”Så får du honom på kroken: Har du spanat in killen som du tror kan 

vara mr Right? Men vet inte hur du ska kunna styra hans uppmärksamhet mot dig? Då har du kommit 

rätt – för här ger vi dig de absolut bästa tipsen som hjälper dig att fånga honom i ditt nät!”. Tips om 

vad du kan göra är: ”Lär känna hans kompisar”, ”Möt hans blick”, ”Snoka runt lite”, ”Ta initiativ” 

och så vidare. Tips på ”5 saker du bör undvika!”, ges som exempel och kan låta såhär ”Var inte för 

på.”, ”…du vill ju inte verka desperat”, ”Du vill såklart visa upp dig – få honom att inse vilken 

kalaspingla du där! Men det får inte gå till överdrift. Släng aldrig med håret bara för att styla för 

honom, eller skratta överdrivet högt och mycket för att han ska lägga märke till dig. Det är töntigt.” 

(nr 14, 2008:52-53). Här ser vi ett exempel där FRIDA får det att framstå som att ansvaret ligger på 

tjejens axlar att få relationen mellan henne och killen att fungera. Man skriver utifrån killens behov 

och vad han vill. Det här menar vi förmedlar att det viktiga i relationen är vad han vill och att tjejen 

ska ta hänsyn till det. Detta skulle i sin tur kunna skapa förväntningar på hur man ska vara i relationen 

kille och tjej.  

 

7. Sammanfattning 

De värderingar och normer som FRIDA förmedlar handlar sammanfattningsvis om att man bör se ut på 

ett visst sätt, men inte på ett annat. Att det finns olika regler för vad som är okej och inte okej 

Veckotidningar är ett medium med plats för flera olika diskurser. Allt från relationer, hälsa, kärlek, 

mode, sex och så vidare. FRIDA är med och producerar men även reproducerar diskurser. Det kan 

bland annat handla om en genusdiskurs där tjejer uppmanas till att vara lagom och ta ett steg tillbaka 

vilket även speglar de skillnader som sätts mellan män och kvinnor i vårt samhälle samt 

könsmaktsordning som råder (Hirdman, 2001). FRIDA reproducerar även diskurser gällande skönhet 

som kopplas till de kroppsuppfattningar som råder. Genom att exempelvis ha med smala fotomodeller 

som möjligen skulle kunna fungera som förebilder som inspirerar läsaren att se ut på ett speciellt sätt 

(Gauntlett, 2008). Att istället lyfta fram sunda förebilder i form utav kändisar som till exempel pratar 

om sitt inre välbefinnande istället för det yttre skulle i stället kunna göra att skönhetsdiskursen som 

handlar om att vara smal omformades. Man kan på så sätt säga att FRIDA bygger på redan befintliga 

diskurser i vårt samhälle som handlar om inställning till sex, kärlek, hälsa och relationer och som 

reproduceras och omformas genom det sätt som tidningen väljer att göra det på.  
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Genom vad FRIDA väljer att uppmärksamma så formar dem synen på omvärlden och då även på hur 

man ser på identitet och genus.  

 

8. Slutdiskussion 

Att studera vad en tidning som riktar sig till unga tjejer förmedlar för olika former av moral och 

värderingar känns både intressant och viktigt. Vilka tankemönster som faktiskt kommer fram genom 

det sätt som tidningen skriver samt genom de ämnen som tidningen väljer att skriva om skapar 

uppfattningar om vad som är rätt och fel. Ungdomstidningar som FRIDA kan sägas fungera som en 

form utav förebild då alternativa sätt att leva sitt liv lyfts fram. Då FRIDA exempelvis förmedlar sunda 

värderingar om kost och motion så kan det inspirera läsarna till att leva ett nyttigare och hälsosammare 

liv. De fungerar då som en god förebild. FRIDA kan även fungera som en negativ förebild då man i 

tidningen fokuserar på bland annat utseende och killar. Att säga vad som är rätt och fel, okej och inte 

okej, uppmanar läsarna till att varken vara för mycket eller för lite. Detta gäller speciellt hur man som 

tjej ska vara i relation till killar. Att anpassa sig efter killens behov och vara honom till lags är det enda 

som gäller, och kan bidra till att skapa en bild av vad som anses vara feminint respektive maskulint. 

Genom att lyfta fram och diskutera olika ämnen så blir tidningen även genom de värderingar och 

synsätt som sänds ut en förebild för hur man ska agera. Läsarna influeras i sättet att se på sig själva och 

andra. Värderingar om hur vi ska förhålla oss och behandla varandra skapas, som att till exempel vissa 

accepteras och andra inte på grund av bland annat klädsel. Genom att FRIDA tar upp problem och 

situationer vilka vi menar läsarna kan känna igen sig i och relatera till kan de alltså fungera som en 

slags förebild. Att skriva om ämnen som är en del av tonåren, om allt ifrån att bli av med oskulden till 

vad som är den senaste trenden, gör man antagligen eftersom det är sådana ämnen som tjejer i tonåren 

är nyfikna på. Då FRIDA placerar in tjejer och killar i olika fack och tilldelas tjejer olika roller. Regler 

produceras om hur man bör bete sig gentemot sin pojkvän och killar i allmänhet. Diskurser gällande 

genus skapas och återskapas alltså på det här sättet. 

Vi har funderat mycket över ungdomstidningens roll att vara en god förebild, och man kan fråga sig 

vad syftet är med en sådan typ av tidning. Finns den där endast för att fylla läsarnas behov, som man 

tror att läsarna har, eller har man kanske har någon slags vision om att göra en förändring? Handlar det 

kanske om att ändra de värderingar kring genus, relationer och skönhet som idag är en del av våra liv? 

Man kan fråga sig hur pass stort inflytande tidningar som FRIDA faktiskt har bland synen på relationer 

skönhet och hälsa hos unga tjejer och killar. Är det endast är ett tidsfördriv eller ser man faktiskt på 

tidningen som ” en guide i livets djungel”? Vilket ansvar har i så fall FRIDA? 
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10.  Bilaga  

Nedan finns en tabell över vilka analyserade artiklar som förekommer i de olika delarna. 

 

Stockholm: FRIDA Förlag AB (2008) 

 

       Nummer   Sidnummer 

  

Hälsa och träning 

Sund syn på kost och träning    5, 2008   37 

       1, 2008   35 

       14, 2008   37 

       2 (vinterspecial), 2008/2007 42 

       8, 2008   37 

       10, 2008   37 

       9, 2008   37 

       2, 2008   37 

       2 (vinterspecial), 2008/2007 42 

Skönhet 
Haka på trenden     12, 2008   19 

       15, 2008   29 

       13, 2008   29 

       13, 2008   28 

 

Okej och inte okej     16, 2008   19 

       15, 2008   15 

       16, 2008   29 

 

Relationer 

Lagom är bäst      2, 2008   48 

       3, 2008   54-55 

 

Ingenting är pinsamt     2 (vinterspecial), 2007/2008 50-51 

       1, 2008   54-55 

       2 (vinterspecial), 2007/2008 46 

 

Ung och gay      16, 2008   52  

       16, 2008   53 

       9, 2008   54 

       14, 2008   52 

       13, 2008   45 

 

Så får du ditt förhållande att fungera   7, 2008   54-55 

       14, 2008   52-53 

   

 

   


