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Abstract 
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This essay analyses the articles written by the female magazine Frida through a qualitative 

content analysis. The aim of this study has been to examine how the magazine suggests that 

young women should be in relation to successful love relationships. Our theoretical framework 

consists of Giddens’ analysis of modern love and Butler’s concept of the heterosexual matrix.  

Through our analysis we found that the magazine implicitly and explicitly suggested that the 

woman should be adaptable and interchangeable depending on the situation and person. 

Another finding was that the woman was produced by the magazine to have a self-wish and 

dream of creating a ”we”, that is, marrying and creating a family, and that this ”we” was linked 

to success and a life goal for the woman. Without finding that someone to spend her life with 

she was portrayed as not “whole”.  Our conclusion is that the magazine creates two contrasting 

ideals concerning the woman and the love relationships she chooses to enter. 
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1. Problemformulering 

Psykisk ohälsa är en av folkhälsans utmaningar världen över. Psykisk ohälsa kan vara allt från 

psykisk sjukdom och allvarliga psykiska problem, exempelvis depressioner, till tillfälliga 

psykiska besvär såsom nedstämdhet och ångest som mer eller mindre påverkar ens dagliga liv 

(Klasén, 2016). I Socialstyrelsens (2013) rapport beräknas ca 20-40 % av Sveriges befolkning 

lida av psykisk ohälsa och den psykiska ohälsan bland barn och unga i höginkomstländer har 

visat sig ökat de senaste åren, speciellt bland flickor (Folkhälsomyndigheten 2017). 

Exempelvis i en undersökning år 2013 där skolbarn i åldrarna 11, 13 och 15 år deltog visade 

att det var 15-åriga tjejer som mest upplevde psykiska eller somatiska besvär till exempel 

såsom nedstämdhet, sömnsvårigheter, huvudvärk eller magont. Även socialstyrelsens rapport 

kring psykisk ohälsa bland unga visar att den psykiska ohälsan ökar i både barngruppen, 0-17 

år, och i gruppen av unga vuxna, 18-24 år.  

  

Orsakerna till psykisk ohälsa kan vara av psykosomatiska eller socioekonomiska anledningar 

men det finns ingen direkt förklaring eller ett tydligt svar på varför ökningen av psykisk 

ohälsa bland barn och unga sker, inte heller till varför det är högst hos unga kvinnor jämfört 

med andra grupper. Ökningen är dock allvarlig då det kan få negativa konsekvenser för de 

unga i deras framtida vuxna liv (Socialstyrelsen, 2013). Vilken roll användandet av media har 

i förhållande till barn och ungas hälsa och utveckling är svårt att avgöra (Barth 2014). 

Samtidigt som media kan ge möjlighet för interaktion, nya sätt att utforska identiteter och 

involvera i större medborgerligt och politiskt engagemang, så kan det också skapa kulturella 

modeller för hur man skall se ut och en miljö av jämförelse och kroppshets (Brown & 

Bobkowski 2011). Exponering av exempelvis modetidningar behöver inte ge några 

huvudsakliga långvariga negativa effekter hos unga, men som Stice, Spangler & Agras (2001) 

studie visar, så kan dock unga som redan är socialt utsatta få varaktiga negativa effekter av att 

exponeras för modetidningar och dess innehåll. Detsamma visar en studie kring användandet 

av sociala medier av ungdomar med depression. Trots att en del av ungdomarna sökte sig till 

media för att må bättre kunde detta däremot leda till oavsiktliga konsekvenser som att jämföra 

sig med andra och deras liv (Radovic et al. 2017). 

 

Denna exponering av medier kan även påverka socialarbetare då de också tar del av 

budskapen som sänds ut. I socialt arbete beskriver Mattsson (2010, s. 122) det som att 

kvinnans kön spelar en avgörande roll i hur hon kommer att tolkas, förstås och bemötas. 
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Kvinnan kan i det professionella mötet uppfattas som avvikande och annorlunda om hon inte 

lever upp till eller förmår att upprätthålla normer som omfattar kvinnor (ibid). Mattsson 

(2010) menar vidare att hur personalen i socialt arbete skildrar kvinnor spelar en central roll 

för hur de konstrueras som avvikare. Eftersom könsspecifika normer uppstår så skapas även 

en förväntan att kvinnor skall vara på ett visst sätt, som även påverkar hur personal i socialt 

arbete bemöter och ser de kvinnor som faller inom normen respektive de som faller utanför. 

Med detta anser vi att det är av vikt i socialt arbete att lyfta upp och kritiskt granska de 

normer, värderingar och konstruktioner som finns kring kvinnan i samhället och som media 

producerar och upprätthåller. Genom att personal i socialt arbete har ett kritiskt 

förhållningssätt till det som anses “naturligt och givet” så kan det bidra till att arbetet mindre 

präglas av förutfattade meningar och fördömande gentemot de människor som inte faller 

innanför normen.   

Den påverkan media kan ha på vad som anses vara normalt, rätt och riktigt - exempelvis hur 

vi ska vara för att klassas som framgångsrika - exemplifieras genom Evans (2003) och Wards 

(2002) studier. Evans visar att medias porträttering av exempelvis kroppsideal är något som 

visat sig påverka de kvinnliga läsarna och deras känsla av framgång i livet. Ward (2002) 

skriver att många av tidningarna som riktas till kvinnor genomsyras av tips kring hur man som 

kvinna lättast attraherar män, lär sig läsa deras signaler och öka sina relationsfärdigheter. 

Framgång som kvinna kopplas här ihop med att hitta “den rätte” mannen att dela livet med. 

Hur kommer det sig att kärleksrelationer är intressanta att undersöka och så viktiga i dagens 

västerländska samhälle? En kort historielektion från Giddens (1995) lär oss att synen på 

kärleksrelationer är revolutionär. Ekonomiska skäl och att organisera arbetet med jordbruket 

kunde tidigare vara anledningar till att ingå ett äktenskap, det baserades inte på ömsesidig 

kärlek. Med tiden framträdde andra kärleksideal där det blev betydande att engagera sig mer 

bestående i den andra personen, krafter som satte sådana ideal i rullning var bland annat 

kristna moraliska värden, att man började skilja på arbete och hem samt den romantiska 

litteraturen (Giddens 1995, s. 43). Kärlek började förknippas med frihet, självförverkligande 

och att kvinnan inte längre var under mannens makt (ibid). 

Giddens (1995) nämner som vi ser ovan att den romantiska litteraturen satte kärleksideal i 

rullning och genom Wards (2002) studie kan vi se hur media driver idealen. Ward (2002) 

skriver att föreställningar om vad som är lämpligt “kvinnligt” beteende formar sexuella beslut 

och beteenden hos de unga vuxna. Dessa könsspecifika normer och antaganden sägs formas 

bland annat av media, såväl tv som tidningar (Ward 2002). De formar modeller kring 
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kärleksrelationer som kan komma att påverka ungas framtida förhållanden och syn på sig 

själva (Brown & Bobkowski 2011). Ungdomstidningen Frida är en tidning som riktar sig till 

unga tjejer mellan 12-18 år och tidningen skriver om bland annat kändisskvaller, skönhet och 

trender samt kärlek, sex och relationsfrågor. Tidningens innehåll kan antas färgas av den 

målgrupp som tidningen ämnar fånga upp, det vill säga att tidningen är konstruerad på ett 

sådant sätt som antas möta upp förväntningar och normer kring vad unga tjejer skall bry sig 

om och vilja ta del av.    

Butler (2007) menar att kön och vad som är kvinnligt respektive manligt i sig är socialt 

konstruerat genom språket och de handlingar vi utför. Män och kvinnor görs begripliga 

genom maskulinitet och femininitet som organiseras som motsatspar. Samspelet mellan makt 

och diskurser formar vissa förbud och påbud inom dessa motsatspar som får människor att 

agera utifrån könsspecifika normer (Butler 2007, ss. 9-11). Detta bidrar till att säkra en 

obligatorisk heterosexualitet, där kvinnor åtrår män och män åtrår kvinnor, samt att skillnad 

görs mellan de båda könen i hur man bör vara och bete sig.  

Genomgången av forskning har visat att olika former av media, genom att producera 

könsspecifika normer, ideal och stereotyper, kan påverka ungas attityder och antaganden om 

relationer samt påverka framtida beteenden och beslut (Brown & Bobkowski 2011). Det har 

även visat att de normer, värderingar och konstruktioner som finns kring kvinnan, kan 

påverka personal i det sociala arbetet i hur de bemöter sina klienter och vad de förväntar sig 

av dem. Med detta som bakgrund är det därför intressant att undersöka hur ungdomstidningen 

Frida framställer hur en ung kvinna skall vara i förhållande till framgångsrika 

kärleksrelationer. I denna studie definierar vi en ung kvinna som en ungdom mellan 12-18 år, 

vilket är ungdomstidningen Fridas målgrupp samt ett mellanting mellan socialstyrelsens 

åldersindelning som behandlats inledningsvis. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv undersöka hur en ungdomstidning 

framställer att unga kvinnor skall vara i förhållande till framgångsrika kärleksrelationer i det 

moderna samhället. 

1.2 Frågeställning 

- Hur beskriver ungdomstidningen Frida en framgångsrik kärleksrelation? 
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- Hur beskriver ungdomstidningen Frida framgångsrika beteenden hos unga kvinnor i 

förhållande till lyckade kärleksrelationer? 

- Hur beskriver ungdomstidningen Frida framgångsrika egenskaper hos unga kvinnor i 

förhållande till lyckade kärleksrelationer? 

 

1.3 Förtydligande   

I analysen kommer benämningen ung “kvinna” att användas istället för ung “tjej” med 

anledningen att den teori som används i studien för resonemang och teorier kring 

“kvinnan”.  Vi anser att benämningen ung “kvinna” kan appliceras med motiveringen att 

benämningen i sig inte är åldersbestämd utan refererar till själva könet. 

I analysen utgår vi även från att tidningen Frida riktar sig till det kvinnliga genuset i 

artiklarna. Det kan tyckas motstridigt då de på hemsidan uttryckligen skriver att dem strävar 

efter att vara könsneutrala, däremot skriver de under “info”-fliken att dem bokstavligen riktar 

sig till unga tjejer. Då tidningen inte riktar sig till unga människor eller personer anser vi att 

denna motsägelse motiverar vår tolkning.  
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2. Kunskapsläge 

I detta kapitel skall vi redogöra för den tidigare forskning som finns inom området för vår 

studie. Den forskning som vi finner relevant i förhållande till vår studie kommer vi att 

presentera mer djupgående i detta kapitel. Forskningen inom vårt område behandlar till stor 

del medias porträttering av kroppsideal och hur detta påverkar utvalda målgrupper. Forskning 

om medias porträttering av normer om kön i förhållande till sexuella relationer kopplat till 

ungas beteenden och attityder behandlas även. Studier om ideal kring kärlek är däremot något 

mindre förekommande. Forskning som är liknade vår studie, med liknande målgrupp 

påträffades inte, vilket har gjort att den forskning som valts behandlar vissa områden av vår 

studie. 

Studierna som används i uppsatsen är internationella artiklar publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter som för det mesta hämtats från LUBsearch eller funnits genom andra artiklar. 

Sökorden som användes på LUBsearch var: “teenagers mental health media”, “Ideal success 

women” och “young girls relationships media”. För att säkerställa artiklarnas vetenskapliga 

relevans användes refereegranskade artiklar som en avgränsning i sökmotorn. Många av 

artiklarna som vi har funnit och som har verkat intressanta för ämnet har sedan valts bort på 

grund av att dem exempelvis handlade om kroppsideal och ätstörningar.  

2.1 Ideal som påverkar känslan av framgång  

Detta avsnitt av kunskapsläget kommer att exemplifiera, med Evans (2003) studie, att det 

finns något utöver det explicita materialet i media. Trots att materialet i studien framställer 

ideal om kvinnans kropp så visar Evans (2003) att idealen påverkar kvinnorna mer än att de 

bara upplever ett kroppsligt missnöje. 

Evans (2003) studie visar att kvinnor associerar ett framgångsrikt liv med ett ideal om en smal 

kropp. Det handlar om en tro på att kvinnor med ideala kroppar också har ideala liv. I studien 

exponerades personerna bland annat för bilder på en kvinna med smal kroppstyp med olika 

påståenden såsom att personen är lycklig och framgångsrik kontra påståenden om att personen 

är precis som alla andra med upp och nedgångar och inte har ett ”bättre liv” bara för att hon är 

smal. När stereotyper om smalhet bekräftades fick det kvinnorna att se negativt på sig själva 

och mindre ljust på framtiden. När stereotyper om smalhet istället utmanades så såg 

kvinnorna mer positivt på sig själva och sin kommande framtid (Evans 2003). Studien är ett 

exempel på betydelsen av vad som förmedlas till oss och hur medias porträttering av 
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kroppsideal påverkar läsarna i andra fall än rent kroppsligt och påverkar deras känsla av 

framgång i livet. Det innebär att exponeringen av ideal i media bidrar till mer än kroppsligt 

missnöje, att uppnå det ideal som porträtteras härrör också från en motivation att uppnå 

allmän livstillfredsställelse (ibid).  

2.2 Normer om könsspecifikt beteende och kvinnans framgång 

I detta avsnitt kommer vi behandla en studie som för diskussioner kring könsspecifika 

kategoriseringar i den mediala världen i förhållande till sexuella relationer och beteenden. 

Nedan visas ett citat för att framhäva den diskussion Ward (2002) för kring hur föreställningar 

om könsspecifikt lämpligt beteende ger konsekvenser för människors konkreta beteenden och 

beslut. Ward (2002, ss. 1-2) skriver: 

[...] beliefs about what is appropriate “feminine” behavior (e.g., “nice girls don’t”), 

appropriate “masculine” behavior (e.g., “real men score”), and age-appropriate norms 

(i.e., “everyone is doing it”) appear to be powerful forces shaping the sexual decisions 

and behaviors of emergent adults. 

 

Ward (2002) jämförde i sin studie ungas attityder gentemot sex efter deras exponering av 

innehållsmässigt olikartade videoklipp ur program som tidigare visats på tv. Forskaren drar en 

slutsats i sin studie om att de unga kvinnorna som exponeras för videoklipp som representerar 

en viss sexuell stereotyp är mer benägna att själva anamma dessa attityder än de kvinnor som 

exponeras för icke-sexuellt innehåll. Det sexuella innehållet i videoklippen presenterade olika 

normer kring genusspecifika kategorier inom sexualitet, såsom att betrakta dejting som ett 

spel, kvinnor som ett sexobjekt och män som sexdrivna varelser (Ward 2002). Ward påpekar 

att föreställningar om vad som är könsspecifikt lämpligt beteende formar ungas attityder och 

beteenden gentemot sexuella relationer. Ward (2002, s. 13) skriver vidare i sin diskussion: 

 

Finally, stronger outcomes for women may also be a consequence of society’s 

contradictory messages about female sexuality that encourage women to be sexually 

attractive yet not sexually active. As a result of this contradiction, many speculate that 

women must continually work to decipher society’s expectations of them [...], and 

may be especially open to accepting portrayals from the media as clarification. 

 

Forskaren framhäver att många tidningar riktade mot kvinnor riktar in sig på ovanstående, att 

artiklar fokuserar på hur man som kvinna lättast attraherar män, lär sig läsa deras signaler och 

öka sina relationsfärdigheter. Dessutom hänger en kvinnas framgång i att finna den rätte 
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mannen att dela livet med i kontrast till att mannens framgång mindre beror på hans 

romantiska status än hans yrke och finansiella ställning (ibid). Denna studie ger exempel på 

att föreställningar om att könsspecifikt lämpligt beteende kan forma ungas attityder och 

beteenden. Studien visar att också att dessa normer och antaganden om kvinnligt och manligt 

kan formas av exponering av media. 

 

Brown och Bobkowski (2011) återger effekterna som ungdomars användning av media har på 

deras psykiska hälsa. De återger vanliga orosmoment men visar också hur media ger nya 

möjligheter. Media kan ge möjlighet för interaktion, nya sätt att utforska identiteter och 

involvera i större medborgerligt och politiskt engagemang. Däremot återger de även att 

medias innehåll är relaterat till ungas idéer om könsroller och romantiska förhållanden, som 

kan ge dysfunktionella övertygelser om relationer, såsom påståenden om att oenighet är 

destruktivt för en relation (Brown & Bobkowski 2011, s. 101). Brown och Bobkowski (2011) 

skriver att unga utvecklar kulturella modeller, uppfattningar och förväntningar, om 

kärleksrelationer redan innan de själva har haft sådana relationer. Sådana modeller kan bland 

annat komma från media. Dessa exemplifieringar av kärleksrelationer i media fungerar som 

modeller för ungdomars eget beteende i relationer (Brown & Bobkowski 2011, s. 100). 

Brown och Bobkowskis (2011) studie visar som Ward (2002) att exponering för medias 

innehåll kan påverka ungdomars idéer om könsroller, men den visar också att det kan påverka 

ungdomars idéer om just romantiska förhållanden.  

2.3 Förväntningar på kön - konsekvenser inom socialt arbete  

Mattsson (2010) figurerar som en inledande beskrivning av Butlers (2007) heterosexuella 

matris som presenteras i teoriavsnittet. Vi väljer att framhäva Mattsson som för resonemang 

snarlika Butlers teori, men som till skillnad från Butler, tydligt framhäver konsekvensen för 

det sociala arbetets praktik. Mattsson (2010 ss. 39-42) diskuterar hur vi människor 

kategoriserar varandra för att ge mening och förstå världen. I dessa kategorier, exempelvis 

kvinna och man, följer bestämda egenskaper och beteenden som resten av omgivningen 

förväntar att de inom kategorien anammar. Eftersom kategorier spelar en stor roll i det dagliga 

livet är det därmed även av stor vikt för det sociala arbetets praktik.  

 

Enligt Mattsson ordnas kategorier utifrån motsatspar som skapas till stor del utifrån språket i 

ett försök till att förstå världen och skapa mening. Det tillåts inga gråzoner mellan 

kategorierna då det rubbar strukturen och tar bort den mening som försöker skapas. 
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Exempelvis är “man” och “kvinna” två kategorier och motsatspar till varandra som utgör en 

grund till hur vi uppfattar världen och är beroende av varandra för att kunna existera. De 

konstruerar varandra då kvinnan är det mannen inte är, och vise versa. Vårt tänkande kring 

kategorier är hierarkiskt och värderande som gör att vissa kategorier får mer värde än andra. 

Den maktrelationen som uppstår mellan kategorierna är viktig att synliggöra då vissa 

kategorier (så som “man”) är överordnad den andre (i detta fall “kvinnan”). Dessa kategorier 

skapar även stereotyper, det vill säga lätta och erkända egenskaper, som oavsett om de är 

negativa eller positiva, begränsar oss i hur vi människor vill och kan bli uppfattade och sedda. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogörs för den teoretiska ramen som vi valt att använda i analysen av vårt 

material. Vi utgår från Giddens (1995) teori om kärlek i det moderna och sen-moderna 

samhället och använder också den heterosexuella matrisen från Butler (2007).  

 

För att kunna tydliggöra möjliga motsägelser i texterna från tidningen Frida så använder vi 

oss såväl av den romantiska kärleken och den rena relationen från Giddens (1995). 

Spänningen mellan dessa två begrepp kan hjälpa oss att urskilja olika, motsägande, ideal som 

framställs i tidningen. Butlers (2007) strukturella begrepp relateras till Giddens (1995) 

begrepp om den romantiska kärleken på så sätt att relationer beskrivs som att det finns en 

obalans mellan könen man och kvinna, då kvinnan i bådas teoretiska begrepp framställs som 

underordnad mannen. Giddens (1995) begrepp om den rena relationen utmanar Butlers (2007) 

strukturella begrepp, på så sätt att den rena relationen innebär en ingång i en social relation 

där båda parter ställs som jämlikar och blir ömsesidigt tillfredsställda – snarare än strukturer 

som verkar i förhållande till varandra och bidrar till att den ena blir underordnad den andre.  

Därmed kan man fråga sig huruvida den heterosexuella matrisen är i ett läge av förändring då 

synen på kärlek, enligt Giddens (1995), förändras. Förutom att utmanas är Butler (2007) 

relevant för att koppla och förstå det som framställs i tidningen Frida som något konstruerat. 

Med det sagt kan vi även ifrågasätta och analysera det som framställs som “naturligt” kopplat 

till kvinnan i materialet. Det blir även relevant för att i slutdiskussionen kunna ställa idealen 

mot varandra och föra diskussion kring framställandet av ett eller flera ideal och deras 

konsekvenser. Vi har bedömt att dessa teoretiska begrepp är relevanta för studien då Butlers 

(2007) begrepp förhåller sig till Giddens (1995) teori på så sätt att de belyser olika aspekter av 

det insamlade materialet.  

 

3.1 Kärlek i det moderna samhället 

Giddens (1995) skriver i Intimitetens omvandling - sexualitet, kärlek och erotik i det moderna 

samhället att intimiteten är revolutionerande, han diskuterar hur intimiteten har uppstått och 

vilka förändringar i samhället och i den privata sfären som utvecklat den moderna 

sexualiteten, kärleken och erotiken. Giddens (1995) teori handlar om hur synen på kärleken 

har förändrats och det diskuteras om hur den romantiska kärlekens dominerande plats i det 

moderna samhället idag domineras av dennas motsägelse, nämligen den rena relationen. För 
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vår studies syfte fokuserar vi på Giddens (1995) diskussioner och analyser av den romantiska 

kärlekens framväxt och den rena relationen. 

3.1.1 Den romantiska kärleken 

Giddens (1995, s. 44) skriver att det första ögonkastet är ett intuitivt uppfattande av den 

andras egenskaper, att det är något som ingår “[...] i ett förlopp av attraktion till någon som 

kan göra ens liv ‘helt’.” Det nämns inte explicit att det är den trasiga kvinnan som blir hel 

genom en kärleksrelation – Giddens (1995, s. 47) skriver att den “ [...] trasiga individen i viss 

mening har blivit hel.” när den andra parten uppfyller en brist den andra inte nödvändigtvis 

var medveten om. Att det är kvinnan det antyder på förstås genom att attraktionen till en 

annan gör livet helt i kontrast till att mannen hittar sin identitet, blir hel, genom arbete (ibid). 

Det kan också förstås när Giddens (1995) framhåller skillnader i hur kvinnor och män pratar 

om förhållanden - när kvinnor tar steget ut i livet innebär det detsamma som att ingå i ett 

förhållande, kvinnorna ser ett “vi” och att göra ett “vi” av “mig” medan män ser ett “jag”. 

Likaså återfinns att giftermål är ett livsmål reserverat för kvinnor (ibid).  

Hur ser då kvinnans position och beteenden ut i kärleksrelationer i den romantiska kärlekens 

ideal? Det blir här viktigt att inleda med att den åtråvärda mannen beskrivs som kall och 

onåbar, kvinnan är den som, med sin kärlek, löser upp dessa egenskaper som är mannens 

fasad. Kvinnan frambringar mannens maskerade känslomässiga sårbarhet (ibid). Mannen är 

också inledningsvis ointresserad och otillgänglig, men kvinnan mjukar upp honom och 

frammanar kärlek. Giddens (1995, s. 48) uttrycker detta väl: “Hennes kärlek är orsak till att 

hon i sin tur blir älskad, till att ointresset skingras och till att antagonismen ersätts med 

tillgivenhet.” Det är alltså kvinnan som frambringar förutsättningarna för ömsesidig 

tillgivenhet i deras gemensamma liv tillsammans. Med resonemang hämtade från Giddens 

(1995) kan vi förstå män och kvinnors olika roller i en kärleksrelation samt hur dem båda 

bygger upp sina identiteter och vad som kan vara anledningen till skillnaden. 

3.1.2 Den rena relationen 

Giddens (1995 ss. 60–61) skriver utöver den romantiska kärleken också om något som 

benämns som den rena relationen, denna relationen menar Giddens skiljer sig från den 

romantiska kärleken genom att verka självförverkligande, istället för att vänta på och finna 

den “speciella personen” letar man nu efter en “speciell relation”. Man pratar nu om relationer 

istället för äktenskap.  
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Hur ser då en ren relation ut? Enligt Giddens (1995) är det är inte en fråga om “renhet” i den 

bemärkelse att människan skall vara ren rent sexuellt. En ren relation handlar om 

ömsesidighet mellan människorna i den, där jämlikt känslomässigt utbyte förutsätts och 

relationen vidmakthålls endast ifall relationen ger en något som en önskar att bibehålla. Det är 

en situation som etableras för egen skull och kvinnan är här i jämförelse med den romantiska 

kärleken mer aktiv i engagemanget av sin framtid och jämlik sin partner. Det är i den rena 

relationen mer accepterande att ha flera tillfälliga sexuella relationer, då dessa ses kunna vara 

början på att hitta den där “speciella relationen”, i jämförelse med den romantiska kärleken 

där uppskjutandet av sexuella handlingar tillskrivs kvinnan tills hon “hittar sin drömprins”. 

Desto mer jämlikt känslomässigt utbyte det finns mellan människorna inom relationen - desto 

närmare den rena kärleksrelationens ideal kommer man.   

3.2 Den heterosexuella matrisen 

Enligt Butler (2007) är föreställningen om en ”ursprunglig natur” konstruerad ur en 

genusmodell där våra kroppar, det vill säga män och kvinnor, görs begripliga genom 

maskulinitet och femininitet. Dessa två organiserar sedan som konträra, som motsatspar, där 

män åtrår kvinnor och kvinnor åtrår män, samt att mannen hierarkiskt ordnas över kvinnan 

och ses som normen. Denna genusmodell kallas för den heterosexuella matrisen, och effekten 

av denna modell blir att begreppen man respektive kvinna, legitimeras och reproduceras 

diskursivt som naturligt genom ett maktpolitiskt system (ibid). Genom språket och de 

handlingar vi utför, så skapas könsidentiteter och samspelet mellan makt och diskurser formar 

vissa förbud och påbud, det vill säga vad man får och inte får göra, som får människor att 

agera utifrån könsspecifika normer (Butler 2007). Enligt Butler är könstillhörigheten alltså 

inte en effekt av något biologiskt, könsligt inom oss, utan är en effekt av upprepade och 

stiftade handlingar. Eftersom ”identiteten” säkras genom de stabiliserade begreppen som 

exempelvis kvinna och kvinnlighet, eller man och manlighet, ifrågasätts de som inte 

framträder som någon utav dessa, det vill säga, inte följer de genuspräglade normer för 

kulturell begriplighet varigenom personer identifieras (ibid).  
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4. Metod 

Metodavsnittet kommer inledningsvis att behandla denna studiens ontologiska ståndpunkt och 

metodmässiga överväganden. Därefter redogörs för metodens förtjänster och begränsningar, 

urval och källkritik, metodens tillförlitlighet och tillvägagångssätt för analysen. Etiska 

överväganden och arbetsfördelningen avslutar metodavsnittet. 

4.1 Metodmässiga överväganden 

Metodvalet, det vill säga tillvägagångssättet för insamling av data samt analysen av empirin, 

baseras på en ontologisk ståndpunkt (Bryman 2011, s. 37). Studiens ontologiska inriktning är 

konstruktionistisk. Det innebär att människors verklighet är socialt konstruerad och frånsäger 

sig att företeelser samt sociala kategorier på förhand är givna och oberoende av omgivningen. 

I samspel med varandra skapar och återskapar människor sociala kategorier. Denna 

uppfattning av samhället innebär att det inte finns en given uppfattning om den sociala 

verkligheten och företeelser. Den sociala verkligheten är kontextberoende och formas av det 

sociala, kulturella och historiska sammanhanget (ibid). Den ontologiska ståndpunktens 

relevans ligger i att den påverkar genomförandet av studien. Formuleringen av studiens 

forskningsfrågor antyder att omvärlden är socialt konstruerad och tyngden ligger därmed på 

att studera de processer med vilken den sociala verkligheten skapas (ibid).  Det är av 

betydelse då sociala konstruktioner har konsekvenser för människor (Boréus 2011, s. 177). 

Konsekvenser av sociala konstruktioner kan i denna studien innebära att konstruktionerna 

bidrar till att det finns förutfattade meningar, förutbestämda modeller kring hur en ung kvinna 

skall vara och se ut i förhållande till kärlek och relationer. 

Som ovanstående visar så har en kvalitativ metod valts för studien då syfte och 

frågeställningar ämnar till att undersöka ett fenomen i en samhällelig kontext, inte mäta eller 

undersöka fenomenets frekvens.  Boréus (2011 s.158) menar att analysera texter är att studera 

en viktig aspekt som bygger upp människors föreställningar om samhället, som skapar och 

upprätthåller vissa identiteter. Då vi med denna studie vill undersöka vilka föreställningar 

tidningen Frida förmedlar till sin målgrupp anser vi att en kvalitativ innehållsanalys är en 

lämplig metod för vår studie. Med en kvalitativ innehållsanalys menas att söka efter 

bakomliggande teman i det som analyseras och hur man bär sig åt för att hitta dessa teman är 

olika (Bryman 2011, s.505). Men metoden handlar i det stora hela om att tolka innehållet i 

texter eller andra verbala uttryck genom systematisk kategorisering i teman. Tolkningen är 

subjektiv, det vill säga beroende av forskaren, där fokus ligger på textens delar, helhet och 
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kontext. I vår studie kommer vi att använda delar från artiklarna, det vill säga citat hämtade 

från artiklarna, för att argumentera för den helhetsbild som artikeln ger utifrån vår tolkning 

med hjälp av relevant teori. Denna helhetsbild relateras och problematiseras sedan till den 

målgrupp tidningen riktat sig till. Närmare detaljer kring kodningens process beskrivs i avsnitt 

“Tillvägagångssätt”. 

Så som andra metoder innehåller användningen av kvalitativ innehållsanalys både fördelar 

och vissa begränsningar. En kvalitativ innehållsanalys ger oss större förutsättningar för att 

förstå hur tidningen Frida beskriver hur kvinnor skall vara och hur dem förmedlar ut detta till 

sin målgrupp. Genom en kvalitativ innehållsanalys kan explicit och implicit budskap, samt 

skillnader och likheter som finns i artiklarna, undersökas och diskuteras. Dessa begrepp 

kommer användas av oss i analysen för att undersöka det som skrivs rätt ut (explicita) och det 

underliggande budskapet (implicita) i artiklarna. Den kvalitativa innehållsanalysen tillåter oss 

inte att analysera verkligheten utanför texterna, men en kvalitativ innehållsanalys blir däremot 

relevant då det ger inblick i sammanhanget och den sociala verkligheten som konstrueras i 

tidningen Frida. 

4.2 Urval och källkritik 

Vi har utgått från ett målstyrt urval eftersom vi då kan säkerställa att det material som 

används svarar för det syftet och frågeställningar som vår studie har (Bryman 2011, s. 350). 

Med detta urval kan vi även försäkra oss om att det material vi väljer ut är material som riktas 

till unga kvinnor, däremot kan vi inte säkerställa att detta material faktiskt når dem. Den 

digitala versionen av tidningen Frida har valts för att samla in data som är relevant för 

studiens forskningsfrågor. Tidigare forskning har belyst påverkan medier kan ha på unga och 

tidningen Frida har denna del av befolkningen som målgrupp, åldersspannet för deras 

målgrupp sträcker sig mellan 12-18 år och riktar sig till kvinnor. Tidningen Frida har vidare år 

2016 utsetts till vinnare i Tidskriftspriset under kategorierna “årets tidskrift populärpress 

print” och “årets digitala tidskrift populärpress” med motivationer som att de når sin målgrupp 

genom digitala kanaler och vågar göra skillnad. Detta tillfälle är första gången en och samma 

tidning kammar hem två priser.  

Ovanstående resonemang är också anledningen till att informationsinhämtningen i denna 

studie är avgränsad till att endast beröra den digitala källan. Tidningen har konverterat till att 

lägga majoriteten av sitt innehåll på sin hemsida.  Tidningen jobbar sig närmare sina läsare 

som de menar finns i den digitala sfären och har minskat sina tidningsutskick från tio stycken 
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per år till fyra. Utvecklingen tog fart för två år sedan och deras aktivitet på plattformar som 

Youtube och Snapchat urskiljer dem från andra tidningar. Bryman (2011, s. 499) talar om hur 

digitala dokument ger en stor mängd material och att åtkomsten till materialet på internet är 

större än vid andra källor på grund av tillgängligheten. Genom att undersöka material som 

presenteras på internet finns åtkomst till allt material som publiceras, däremot inte till 

innehållet i det tryckta materialet. Med detta sagt kan vi inte täcka in de artiklar som vi hade 

fått tillgång till vid tryckt material. Valet av det digitala materialet motiveras dock med att det 

möjliggör tillgång till den plattform som beskrivs som den de unga använder mest. Den 

digitala källan är även mer tillgänglig för läsarna då det är gratis att ta del av materialet, 

jämfört med den tryckta versionen då läsarna måste betala för att kunna ta del av tidningen. 

När man skall närma sig ett dokument är det fyra kriterier som är viktiga att ta hänsyn till i 

förhållande till kvalitén på dokumentet. Dessa fyra områdena är autenticitet, trovärdighet, 

representativitet och mening. Med autenticitet menas på vilken sätt man kan konstatera att 

dokumentet är äkta (May 2013, ss. 243-245). Att i detta fall analysera en dagstidning online 

komplicerar frågan om autenticitet då det kan vara svårt att få information kring 

upphovsmannen bakom det som skrivs. På Fridas hemsida finns en utvald onlinereporter och 

det är oftast hen eller “fridaredaktionen” som står som skribenter av det material som finns på 

hemsidan. Vidare information än mail och telefonnummer till personalen inom redaktionen 

finns inte. Det kan därav vara svårt att veta hur trovärdig materialet man tar del av är, ifall 

beläggen är oförvanskade och äkta samt i vilken politisk och social kontext som materialet har 

skapats (Bryman 2011 ss. 498-499; May 2013, ss. 244-245). Men inautentiskt material kan 

ändå vara av intresse. Det är trots allt ett material som finns tillgängligt för alla och riktar sig 

till unga kvinnor. Oavsett om materialet har en hög autenticitet eller inte så skrivs materialet i 

ett kommersiellt syfte som skildrar verkligheten på ett sätt för att locka fler läsare.  

4.3 Material 

För att matcha studiens tidsomfång var det till en början tänkt att samla in material om 

ungefär 150 sidor, men den tanken fick snabbt överges då den typen av artiklar som vi sökte 

efter endast var tillgängliga drygt tre år tillbaka i tiden. Detta treåriga tidsspann på tidningens 

hemsida i samband med uteslutandet av de artiklar som inte passade studiens syfte gav oss 

empiri på 37 artiklar varav dessa gav oss ungefär 60 sidor totalt. Tidningen Frida har på sin 

hemsida flikar för olika kategorier och vi har sökt vår empiri under fliken ”Love & sex”. 

Artiklar som endast har rört sex och sexuella relationer har uteslutits. Likaså har artiklar som 
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endast rör vissa personlighetsdrag, såsom artiklar för människor som är blyga, samt artiklar 

som utgår ifrån stjärntecken för att beskriva kärleksrelationer eller artiklar som har varit i 

enkätform har uteslutits. Materialet har ett omfång omkring en halv till tre sidor per artikel. 

Artiklarna är skrivna av redaktörerna där det emellertid finns utomstående, så som tidningens 

läsare eller psykologer, med i vissa stycken. De stycken som är från läsarna har också 

uteslutits för att undvika forskningsetisk känslighet, stycken från psykologer och andra 

professioner är med i urvalet. En del av de artiklar som har valts är artiklar där tidningen har 

svarat på läsarnas frågor, även här analyseras inte läsarnas delar i artikeln utan bara tidningens 

svar till dem. Vårt huvudargument för denna avgränsning är däremot att uppsatsen syftar till 

att undersöka tidningens beskrivningar, inte läsarnas. De artiklar som använts i studien 

presenteras i bilaga 1.  

4.4 Metodens tillförlitlighet 

Undersökningar bedöms utifrån vissa kriterier för att bedöma kvalitén på studien och vilka 

dessa kriterier är varierar beroende på vilken forskningsmetod studien bygger på. Det 

argumenteras nämligen för att kvalitativa metoder ska bedömas utifrån andra kriterier än 

kvantitativa metoder, dessa grundläggande kriterier är något Guba & Lincoln genom Bryman 

(2011, s. 353) benämner som tillförlitlighet och äkthet. Anledningen till detta är att kriterier 

som tillämpas på kvantitativa undersökningar sägs förutsätta att det endast finns en social 

verklighet och en absolut bild av denna verklighet (Bryman 2011, s. 354). 

Ett kriterium för att uppnå tillförlitlighet är att faserna i forskningsprocessen redogörs 

fullständigt (Bryman 2011, s. 354). För att göra denna studie pålitlig redogörs bland annat för 

insamling av forskning och data. Dessutom har datainsamlingen kompletterats med en 

diskussion kring källkritik. Med resonemang om autencitet och källornas betydelse för 

kunskapen som produceras görs också ett försök att uppnå trovärdighet. Utöver redogörelsen 

för insamlingen av forskning och data beskrivs analysförfarandet för att ge läsaren möjlighet 

att göra sig införstådd med resonemangen bakom de beslut som tas i arbetet med tematisering 

och kodning av materialet. I tidigare avsnitt framhävs även att det finns begränsningar med 

metodvalet och detta görs för att visa att vi är införstådda med att fullständig objektivitet inte 

kan uppnås i samhällelig forskning (ibid, s. 355).  

Resultatet av vår studie påverkas oundvikligen av våra värderingar och tidigare kunskap om 

ämnet. För att klargöra vår del i tolkningen och undvika att värderingar påverkar tolkningen 

av materialet har vi dels beskrivs studiens analysförfarande men även haft ett kritiskt 
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förhållningssätt gentemot varandra genom att ifrågasätta varandras tolkningar. Den 

förförståelse vi besitter präglar oss oundvikligen i analysen av materialet och därmed påverkar 

det studiens tillförlitlighet. Under utbildningen inom socionomprogrammet har vi anammat en 

hel del kunskaper och erfarenheter kring perspektiv och teorier om samhälleliga fenomen, 

normer och sociala problem. Dessutom har vi i privat bruk tagit del av och läst liknande 

tidningar som Frida vilket kan bidra till att vi redan innan analysen har en uppfattning kring 

vad som skrivs i tidningar som dessa och vad vi kan tänkas hitta. 

Den uppfattningen vi hade innan vi tog del av materialet var att tidningar som riktar sig till 

unga kvinnor många gånger behandlar frågor och råd kring dels kärlek och sex men även 

skönhetstips och skvaller om kändisar. Vi hade båda uppfattningen om att denna typ av 

tidningar (medvetet och omedvetet) porträtterar vissa ouppnåeliga ideal kring hur man som 

ung kvinna skall se ut och bete sig. Dock har uppfattningen även varit att tidningar idag 

befinner sig i modern tid och speglar dagens samhälle där kvinnor är mer jämställda män än 

vad de tidigare varit samt att medvetenheten och acceptansen för normbrytande identiteter är 

mer accepterat idag än förr. Det vi hittade både bekräftade och avfärdade våra tidigare 

uppfattningar. Exempelvis trodde vi att tidningen skulle porträttera endast ett gemensamt 

ideal, oavsett hur det idealet såg ut. Därav blev vi förvånade när tidningen visade sig 

porträttera två ideal som i relation till varandra är motsägelsefulla. Vi fann även att trots att 

tidningen strävar efter att vara könsneutrala och normbrytande så visar den sig (förmodligen 

oreflekterat) gå tillbaka till gammaldags normer och värderingar genom att exempelvis ge 

budskap om att kvinnan mjukar upp en onåbar man. Vi trodde även att förekomsten av tips 

och råd kring sex skulle vara mindre förekommande än vad som fanns då tidningens 

målgrupp börjar redan vid 12-års ålder och utöver det fann vi också en teknikkategori som vi 

inte hade räknat med.  

I denna uppsats har vi läst in oss på teorier, begrepp och tidigare forskning inom 

forskningsområdet vilket präglar oss i vår analys till stor del då vi under kodningen har sökt 

efter implicita och explicita resonemang som kan förstås utifrån de begrepp och teori vi har 

med oss. Med detta sagt är det viktigt att vara medveten om att de saker som vi har tagit upp 

och poängterat som väsentligt i analysen kanske inte är något som en annan person, med en 

annan bakgrund, skulle ha gjort.  

Under insamlingen av material uppstod ett problem i form av begränsad åtkomst till artiklar. 

Artiklarna från tidningen Frida under kategorin Love & Sex dateras till 2014, tidigare än så 
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finns inga artiklar inom kategorin på hemsidan. Då studien hade ett målstyrt urval valdes 

endast artiklar som kunde svara för studiens syfte och frågeställningar, vilket resulterade i att 

vi fick färre artiklar än vad vi i början hade tänkt oss. Bedömningen gjordes att de artiklar vi 

samlat in var tillräckligt för studiens omfattning då vi återfann liknande beskrivningar av vad 

ett framgångsrikt förhållande anses vara och av de unga tjejernas framgångsrika beteenden 

och egenskaper. 

4.5 Tillvägagångssätt för analysen 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för tillvägagångssättet för analysen. Den första 

genomläsningen av materialet lästes förutsättningslöst av oss båda, utan att tänka över vilka 

koder som skulle kunna tänkas bli aktuella. Därefter kodades artiklarna vid den andra 

genomläsningen. Vi utgick från koderna önskvärt och icke önskvärt och hade beteenden och 

egenskaper som utgångspunkt för koderna. Utöver detta hade vi en övrigt-kod, denna kod 

innebar att vi kodade sådant som inte hörde till egenskaper eller beteenden men som skulle 

kunna komma att vara viktiga för att undersöka det implicita i innehållet och för att framhäva 

skillnader och motsatsförhållanden i materialet. I kodningen extraherades ord men också 

meningar. Det togs hänsyn till att de ord som valdes inte rycktes ur sitt sammanhang för att 

inte snedvrida betydelsen i materialet.  

 

Kodningen skedde var för sig där vi båda hade varsin uppsättning av artiklarna. De 

anteckningar och kommentarer som vi skrev eller markerade antecknades direkt på artiklarna. 

Vi gick sedan igenom artiklarna en och en och diskuterade våra fynd tillsammans och 

jämförde våra resultat. I stort sett hade vi kommit fram till liknande resultat och de gånger det 

skiljde sig åt fördes diskussion kring detta, vilket ibland ledde till nya ingångar för studien. 

Exempelvis, vid analysens start, var en av oss mer fokuserad vid att besvara studiens 

frågeställningar medan den andre hade mer fokus på helheten och övriga ingångar. Detta 

visade sig senare ge oss mer att analysera kring och bidrog till en mer djupgående analys. 

Övrigt-koden växte fram på detta sätt då vi insåg att vi behövde samla in information från 

materialet som rör mer än endast beteenden och egenskaper. Vi behövde bland annat 

information om hur tidningen framställer ett framgångsrikt förhållande för att ens kunna föra 

diskussioner om vilka framgångsrika beteenden och egenskaper som kvinnor anses behöva ha 

för att uppnå ett lyckat förhållande i analysen.  

När våra resultat skiljde sig åt fördes en diskussion kring detta, där båda argumenterade för 

sin tolkning av materialet. Det var sällan förekommande att vi inte var överens kring våra 
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tolkningar. För det mesta handlade skillnaderna om att en av oss missat en ingång i materialet. 

De gångerna vi inte var överens om varandras tolkningar togs beslut beroende på tolkningens 

relevans och betydelse för studien samt ifall möjligheten fanns att integrera bådas 

tolkningarna till en bredare tolkning av materialet. Det var viktigt att under hela analysens 

gång ta gemensamma beslut då vi båda har ett gemensamt ansvar för studiens process och 

slutresultat.   

De egenskaper och beteenden som vi återfann i artiklarna antecknades på en mindmap indelat 

efter huvudrubrikerna önskvärt och icke önskvärt, dessa delades in i spalter om två utefter 

beteende och egenskaper: ”önskvärt – beteende och egenskaper” och ”icke önskvärt – 

beteende och egenskaper” och slutligen en huvudrubrik med ”övrigt”. Utifrån det vi fick fram 

hittade vi, genom teori och begrepp samt tidigare forskning, teman som kortfattat beskrev 

kvinnan i relation till kärleksrelationer. Detta gav oss tre teman om ”Familje- och 

relationsrollens status för kvinnan”, ”Den välbalanserade, anpassningsbara kvinnan” samt 

”Objektifieringen – ‘Och glöm inte att le!’”.  

 

4.6 Etiska överväganden 

All vetenskaplig forskning skall genomgående ställas mot etiska överväganden och 

bedömningar, detsamma gäller i denna studie. Individskyddskravet är en given premiss för 

forskningsetiska överväganden och som denna studie kommer att utgå från. Det finns fyra 

allmänna huvudsakliga målsättningar för individskyddskravet; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  

I enlighet med informationskravet anses inte kravet på samtycke i denna studie vara aktuell. 

Materialet som inhämtas i studien kommer från en offentlig källa med öppen åtkomst för 

allmänheten. Allt som skrivs på Fridas hemsida är tillgängligt för vem som helst att ta del av, 

vilket vi i studien kan anta att de ansvariga för det som skrivs har haft i åtanke vid 

publiceringens stund. Det bedöms därför inte som relevant att informera personal inom 

tidningen Frida kring studiens syfte. På Fridas hemsida uttrycks skriftligen att de vill stärka 

unga tjejers röst i samhället, vilket tyder på en önskan att så många som möjligt tar del av 

hemsidans innehåll. I studien förutsätts att det som publiceras på Fridas hemsida följer 

upphovsrättslagen och personuppgiftslagen. På Fridas hemsida kan läsas att hänsyn till detta 

tas i form av att de alltid anger bild-, fakta-, och videokällan på det som publiceras. De 

uppmanar även att läsare kontaktar dem i de fallen som en privat video, bild eller text 

publicerats som personen inte vill skall spridas ytterligare. Försäkran om att korrigering eller 
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avpublicering utförs garanteras i dessa fall. Nyttjandet av det materialet som används i denna 

studie kommer endast att användas för studiens ändamål och inget annat.  

4.7 Arbetsfördelning 

Det har varit viktigt för oss att vi båda var med i alla studiens delar på ett eller annat sätt och 

därför har vi under hela perioden arbetat ihop. Vi har sökt tidigare forskning och empiri 

tillsammans. Det konkreta skrivandet har oftast delats upp mellan varandra, med undantag 

från Problemformulering och Avslutande diskussion. Vissa kapitel i studien har, i stora drag, 

skrivits var för sig – som att Juhasz har skrivit Kunskapsläget och Marmbrant har skrivit 

Teorin – medan stora kapitel som Metod och Analys skrivits tillsammans men delats upp efter 

avsnitten i respektive kapitel. Vi uttrycker det som att kapitel i stora drag helt skrivits var för 

sig eftersom dem i slutändan ändå alltid har kompletterats av den andra uppsatsförfattaren. 

Även om vissa avsnitt delats upp mellan oss understryks det faktum att vi alltid korrekturläst 

och kompletterat varandras texter. 

 

När det gäller studiens metodavsnitt har det delats upp i följande: Marmbrant har skrivit 

Etiska överväganden samt Metodens tillförlitlighet och Juhasz har skrivit Metodmässiga 

överväganden, Tillvägagångssätt för analysen, Material och Arbetsfördelning. Tillsammans 

har vi skrivit Urval och Källkritik, där Juhasz har skrivit om urvalet och Marmbrant om 

källkritik. Eftersom att vi både har arbetat ihop och skrivit i Google Drive har vi hela tiden 

kunnat följa och diskutera varandras texter för att komplettera och göra avsnitten 

sammanhängande. När det gäller analysen så har den gjorts tillsammans då vi tolkat 

tidningens texter tillsammans och då båda skrivit under dem olika avsnitten, men för att 

förtydliga hur det konkreta skrivandet har sett ut så har Juhasz i stora drag har skrivit Familje- 

och relationsrollens status för kvinnan och Marmbrant skrivit Den välbalanserade, 

anpassningsbara kvinnan och Objektifieringen – “Och glöm inte att le!”.  

När det gäller kodningsprocessen så fördes dagbok av oss för att kunna spara och gå tillbaka 

till information och tankar som skulle kunna vara viktiga senare i processen. Det var inga 

direkta olikheter som förekom i våra dagböcker, då mycket av det som skrevs i dagböckerna 

handlade om avgränsningar som gjordes under kodningen gång och på vilket sätt vi utförde 

kodningen. Dessa företeelser var redan innan de skrevs i dagböckerna gemensamt tagna 

beslut. Vi ansvarar båda för alla delar av studien. 
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5. Analys 

Materialet analyseras utifrån tre olika teman. I det första temat diskuterar vi familje- och 

relationsrollens status för kvinnan. I det andra temat diskuterar vi kring den anpassningsbara 

och välbalanserade kvinnan och i det tredje temat diskuteras objektifieringen. Observera att vi 

många gånger utgår från att det är en kvinna som söker efter något eller ska bete sig på ett 

visst sätt då tidningen uttryckligen vänder sig till unga tjejer, trots att de i sina texter är 

könsneutrala när det gäller tjejernas sexuella läggning.  

 

5.1 Familje- och relationsrollens status för kvinnan  

I detta temat analyseras först hur tidningen Frida framställer att ett framgångsrikt förhållande 

ser ut. Därefter analyseras det i nästa avsnitt hur kvinnans modeller om ett ”vi” byggs upp i 

artiklarna och hur hon också blir ”hel” först i mötet med en annan människa. Temat avslutas 

med ett avsnitt där det tas upp hur det sägs att kvinnan borde vara inför ett förhållande och hur 

hon väl i förhållandet är personen som skapar ömsesidig tillgivenhet av mannen som 

inledningsvis varit onåbar och kall.  

 

5.1.1 Ett framgångsrikt förhållande   

Ett framgångsrikt förhållande framställs i artiklarna till stor del som självklart, naturligt och 

okomplicerat. Detta skriver tidningen Frida är bevis på att man har det bästa förhållandet:  

 

[...] 

1. Det finns aldrig något som kan tolkas som pinsam tystnad när ni hänger med 

varandra. 

2. Ni behöver inte alltid säga något, eftersom era blickar säger allt. 

3. Alla era interna skämt som ingen annan förstår. 

4. Ni har alltid kul tillsammans, även när ni faktiskt gör något tråkigt. 

5. Det spelar ingen roll om ni lägger upp bilder på varandra på Instagram varenda 

dag eller inte – ni vet vad ni känner ändå. 

6. Det finns ingenting du inte kan berätta för hen. 
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7. Handen på hjärtat – ni vet allt om varandras kompisar… 

8. … och när någon säger ”berätta inte det här för någon” så vet ni att ni ändå 

kommer säga det till varandra.  

9. Ni kan ligga och prata om allt och ingenting hela nätterna. 

10. Hen är den första du ringer eller smsar när det händer något. 

11. Ni behöver inte gå på romantiska dejter för att känna er kärlek. 

12. Ni är faktiskt inte svartsjuka 

13. När ni tycker olika om saker diskuterar ni det istället för att börja bråka. 

14. Ni älskar varandra som ingen kan, och ni är både varandras partner och bästa vän 

[...] 

(Artikel 34) 

Inga direkta problem tas upp eller att problem kan tänkas komma eller existera även i ett 

framgångsrikt förhållande men om man skulle tycka olika så beskrivs det i punkt nummer 13 

att paret för en diskussion istället för att börja bråka. Detta kan antas skapa ett ideal som för 

många kan vara svårt att leva upp till och kanske kan bidra till att unga kvinnor oroar sig över 

motgångar som egentligen är helt normalt förekommande i kärleksrelationer, för vad händer 

om dem skulle börja bråka? Ifall och på vilket sätt detta skulle kunna påverka artiklarnas 

läsare och deras syn på kärleksrelationer och sig själva är i detta fall svårt att säga någonting 

om Genom att relatera detta till Brown & Bobkowskis (2011) studie om att framställningar i 

media har en påverkansgrad och faktiskt kan ge läsarna dysfunktionella övertygelser om vad 

som är destruktivt för en relation blir det inte helt orimligt att anta att framställningen om ett 

problemfritt förhållande som ideal kan vara destruktivt.  

 

En del av de faktorer som tas upp för ett framgångsrikt förhållande är att ha samma eller 

liknande humor, att kunna prata om allt och alla, känna sin partner utifrån och in, ha tillit och 

att känna sig trygg - en relation där man är “[...] både varandras partner och bästa vän” 

(Artikel 34). Man är ett “dreamteam” där man förstärker och kompletterar varandra och kan 

vara sig själv fullt ut (ibid). Det framställs som viktigt med ett ömsesidigt givande och 

tagande i relationen, där man inte skall ge mer än man får tillbaka (t.ex. Artikel 11). 
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Framställningen i artiklarna om att givandet och tagandet är ömsesidigt, det vill säga att en 

inte ska ge mer än en får, kan tolkas utifrån Giddens (1995) rena relationens ideal som strävar 

efter ett jämlikt känslomässigt tagande. Här är det lika viktigt att båda i relationen får ut något 

av den, annars är den inte värd att bibehålla. Dock framställs det även i artiklarna att ingå ett 

förhållande är att bli ett “vi”, som implicit tolkas ha ett högre värde än ett “jag”. Detta “vi” ses 

som socialt eftersträvansvärt då det anses vara “[...] roligt att få visa upp för andra att ni är 

tillsammans och hör ihop” (Artikel 11). Det ligger implicit ett positivt värde i att kunna visa 

upp för allmänheten att man inte är ensam, man har lyckats skapa ett “vi” vilket verkar ge 

möjligheten att kunna planera samt att beskåda sin kommande framtid. Med hjälp av Giddens 

(1995, s. 48) kan detta förstås som en skapelseprocess i den romantiska kärleken, där 

människans mål är en ömsesidig biografisk berättelse där man erövrar den andres hjärta. Detta 

kan också förstås utifrån den romantiska kärlekens ideal där kvinnan förväntas vilja göra ett 

“vi” av ett jag och där att “ta steget ut i livet” är lika med att ingå ett förhållande. 

Genomgående i artiklarna finns ett underliggande budskap om skapandet av ett “vi” anses 

vara en självklar önskan hos kvinnan detta är nått vi kommer belysa under nästa tema.  

 

5.1.2 Ett ”vi” av ett ”mig” – att drömma om en familj och att inte vara hel 

Något som urskiljer sig i många av artiklarna är att en kvinna antas vilja skapa ett “vi” utifrån 

ett “mig”. Hon förväntas drömma om en framtid tillsammans med någon annan: 

Du föreställer dig hur ni flyttar ihop, åker på semester, gifter er, köper en hund och 

skaffar barn. Ni två för evigt eller hur?  

(Artikel 8) 

I tidningen Frida beskrivs kärlek med orden värme, glädje och lycka. Att ha kärlek, denna 

värme, glädje och lycka, i sitt liv skrivs i förhållande till att finna detta hos en annan person:   

Hittar du det [kärlek] hos en person som känner samma sak för dig är du lyckligt 

lottad.  

(Artikel 19) 

Kvinnan förväntas också i övrigt vara helt uppslukad av personen:  

Hen är den första du tänker på när du vaknar och den sista du tänker på innan du går 

och lägger dig.  

(Artikel 37)  

Du tillbringar all din vakna tid åt att drömma om hen...  
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(Artikel 15) 

Om man däremot skulle bli nekad av ens möjliga framtida partner så ”… är det lätt bli ledsen 

och känna sig värdelös.” (Artikel 26). Trots att tidningen här egentligen uppmanar till att inte 

känna negativa känslor som dessa om man blir nekad så reproduceras en tanke om hur det är 

meningen att kvinnan ska reagera när hon inte hittar en partner. Ovanstående kan 

sammantaget tolkas som att det förutsätts att värme, lycka och glädje måste komma i samband 

med ett möte med en annan människa. Om man då står utan någon annan vid sin sida, inte 

lyckas hitta ett “vi”, är man värdelös och olycklig.  

En analys, utifrån Giddens (1995) resonemang i den romantiska kärleken om att det första 

ögonkastet är ett förlopp av attraktion som gör någons liv helt, tolkar vi denna strävan efter ett 

“vi” som att kvinnan först känner sig hel när hon har hittat denna andra personen eftersom att 

det handlar om att söka efter en annan person som kan ge en det man (omedvetet) själv 

saknar. Eftersom tidningen riktar sig till unga kvinnor så handlar det här om att det är kvinnan 

som måste kompensera brister inom sig själv genom att möta en annan människa. Att hon inte 

blir hel utan en annan vid sin sida återfinner vi explicit här: “När personen inte är i närheten 

känns det som om något fattas hos dig” (Artikel 37).   

I förhållande till tidigare studier såsom Ward (2002) och Brown & Bobkowski (2011) blir det 

påtagligt varför det är just kvinnor som pratar om att skapa ett ”vi” av ett ”mig”, i dessa 

studier har det framkommit att mediala exemplifieringar kunde ha inverkan på ungas 

kulturella modeller om kärleksförhållanden och påverkar ungas tankar om könsroller. När 

tidningen då framställer framtiden för kvinnan som att drömma om att flytta ihop, gifta sig 

och skaffa barn med en annan människa bidrar detta därmed till att bygga upp kulturella 

modeller hos unga kvinnor om hur ett kärleksförhållande bör vara - samt att framgång för 

kvinnor ligger i att finna en partner. Tidningen Frida skriver även att “Om du inte kan se er 

ihop i framtiden så borde ni inte fortsätta dejta.” (Artikel 6). Detta insinuerar att förhållanden, 

ur kvinnans synpunkt då de skriver “du”, bör ha en framtid där tillfälliga förbindelser inte 

existerar. Eftersom att tidningen Frida specifikt beskriver vad en framtid är i andra artiklar så 

blir det tydligt vilken typ av förhållanden kvinnan ska söka efter. Detta ligger i linje med 

Giddens (1995) resonemang om att giftermål är reserverat för kvinnor och att steget ut i livet 

innebär att ingå ett förhållande. 
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5.1.3 Att mjuka upp den onåbara mannen 

Tidningen Frida beskriver hur ett framgångsrikt förhållande är ömsesidigt, ett givande och 

tagande vilket inkluderat att inte ge mer än vad man själv får tillbaka. De skriver däremot att 

man inför ett förhållande skall vara intresserad av den andra personens intressen, trots att man 

egentligen inte är det (t.ex. Artikel 14, 8) och att kvinnan väntar på mannen som är onåbar: 

 

– Konsekvensen kan bli att du sitter och väntar på honom, har gett upp mycket 

tid med dina vänner och klarar inte av skolarbetet medan han fortfarande är ute 

med kompisar och träffar andra […].  

(Artikel 11) 

Citatet ovan menar inte att kvinnan skall sitta och vänta på mannen, men att skriva ut att detta 

kan bli en konsekvens insinuerar att det är något kvinnan har en tendens att göra. Detta kan 

ses som att kvinnan inför relationen bör visa ett stort intresse för mannen som inte är lika 

intresserad och uppslukad av henne – men som sedan mjukar upp honom när dem väl är i ett 

förhållande. Nedanstående utdrag från när tidningen ger tips om hur man skapar ett lyckligare 

förhållande exemplifierar detta: 

Lär dig att argumentera och uppmuntra din partner att lyssna på dig genom att 

visa uppskattning när hen gör det.  

(Artikel 25) 

 

Detta kan förstås med hjälp av Giddens (1995) diskussion om hur kvinnan mjukar upp och 

förändrar den onåbara, otillgängliga och känslomässigt kalla mannen. Det framstår i citatet 

som att det först är när kvinnan uppmuntrar den andra människan i förhållandet, genom att 

visa uppskattning, som hon ska bli lyssnad på. Det kan tolkas som att olika beteenden hos 

kvinnan kan framkalla ett lyckligare förhållande och att det är kvinnan som därmed ändrar 

förutsättningarna för deras gemensamma förhållande.  

Utifrån Giddens (1995) om den romantiska kärleken kan det ovanför sammantaget förstås 

som att kvinnan river ner mannens fasad av att vara en onåbar typ och frambringar en 

ömsesidig tillgivenhet. Detta kan sättas i förhållande till att det tidigare beskrevs som att ett 

framgångsrikt förhållande är ömsesidigt, när det nu framkommer att kvinnan är den som 

frambringar de egenskaper hos mannen som ger tillgivenhet. Den rena relationens ideal som 

tidigare visat sig i materialet har nu ersatts med den romantiska kärlekens ideal, då det visar 

sig att det inte alls är ett jämlikt känslomässigt utbyte utan kvinnan som frambringar den 

andres kärlek. Här kan ett citat från Giddens (1995, s. 48) tydliggöra den ovanstående 
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analysen: “Hennes kärlek är orsak till att hon i sin tur blir älskad, till att ointresset skingras 

och till att antagonismen ersätts med tillgivenhet.” Däremot framkommer också motsättningar 

där det tydliggörs att kvinnan inte ska verka förändrande och påpeka en mans personlighet:  

...eller andra kommentarer som påpekar hans personlighet. Det gör bara din kärlek 

osäker på sig själv.  

(Artikel 12) 

Vi vill uppmärksamma att det första citatet i avsnittet samt det ovanför utgår från ett 

heterosexuellt förhållande, de utgår explicit från ”honom” och ”han” trots att de beskriver sig 

som en könsneutral tidning. I det andra citatet (Artikel 25) sägs däremot inte explicit något 

om att kvinnan ska få just en man att lyssna - men genom att sätta dessa könsroller i ett 

spänningsförhållande tydliggörs kvinnans typiska roll i en relation. 

Som Butler (2007) menar kategoriseras kvinnor och män genom ordnade motsatspar som 

konstruerar varandra genom att det ena finns för att det andra finns. Det är ett “spegelpar” 

som utgör centrala delar av vår föreställningsvärld och vårt sätt att se på kvinnor och män. I 

detta fall kan det implicit tolkas som att kvinnan är underordnad mannen, då det ligger en 

förväntan på att kvinnan skall ge av sin kärlek först, för att kunna få någon kärlek i retur. Det 

är även hon, och inte han, som är sårbar och som skall vara till nytta för mannen genom att få 

honom i kontakt med sin sårbara sida.  

 

Sammanfattningsvis framkommer det dels implicit men också explicit i artiklarna att kvinnans 

framtid presenteras i förhållande till en annan person och att kvinnan presenteras som hel först 

när hon hittat någon annan som kan ge henne det hon saknar – kärlek – med andra ord också 

beskrivet som värme, glädje och lycka. Utan någon annan vid sin sida kan hon slås av känslor 

som olycka och känna sig värdelös, som att något fattas. Detta sökande efter något  

som fattas hos henne kan också förstås utifrån den rena relationens ideal, då hon syftar till att 

självförverkliga sig själv genom att hitta den relationen som skall kunna ge henne det hon vill 

ha. Det framkommer också att det är kvinnan som måste framkalla den tillgivenhet som hon 

egentligen söker hos en annan person. Könsroller som framträder i materialet är att kvinnans 

uppgift är att mjuka upp den kalla och onåbara mannen för att själv kunna få kärlek tillbaka. 

Denna “uppgift” som tillägnas kvinnan tillskriver henne vissa egenskaper och beteenden som 

kommer att diskuteras och analyseras mer fördjupande i nästa tema.  
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5.2 Den välbalanserade, anpassningsbara kvinnan 

I detta tema fördjupas analysen kring hur tidningen Frida framställer hur kvinnan skall vara 

och bete sig i en kärleksrelation. Direkta egenskaper och beteenden som kvinnan förväntas ha 

för att kunna visa, samt väcka intresse hos personen som hon är intresserad av analyseras och 

diskuteras. 

Det framkommer frekvent i artiklarna att det är viktigt att kvinnan ska vara sig själv och inte 

låtsas vara någon hon inte är. Speciellt i de artiklarna där läsarna vill ha tips om hur de skall 

fånga en annan persons intresse och uppmärksamhet läggs en hel del av råden på att visa en 

äkta bild av sig själv (t.ex. artikel 1, 29, 23, 3). Dock förekommer det i lika stor omfattning, 

både explicit och implicit i texterna, råd att kvinnan skall anpassa sig efter den andre 

personen. Exempelvis rådet om att kvinnan på olika sätt alltid skall visa intresse för det den 

andre är intresserad av är något som förekommer ofta. Samtidigt som hon ska vara sig själv så 

ska hon anpassa sig efter vad personen hon gillar intresserar sig för. Detta exemplifieras i 

detta citat: 

Att vara dig själv är förstås en självklarhet, men se det som en utställning: du sätter 

extra belysning på de tavlor eller föremål som publiken kan tänkas vara mest 

intresserad av, för att få en så häftig upplevelse som möjligt.  

(Artikel 1) 

Att sätta “extra belysning” på det som den andre personen kan tänkas bli intresserad av ger ett 

implicit budskap att kvinnan i sig inte är tillräcklig eller accepterad i sitt vanliga, naturliga 

tillstånd. Vidare i artikeln ges också ett underliggande budskap om att kvinnan skall ge en bild 

av att vara något hon egentligen kanske inte är och låtsas gilla det som den andre personen 

gillar: 

Om han gillar fotboll, innebär det att han gillar tävling? Skicka en bild då du spelar tv-

spel med dina vänner. Om det istället är gemenskapen som han gillar, skicka en bild 

då du och kompisarna har styrt upp lite spontan-häng en eftermiddag. Han kommer att 

få lära känna alla sidor av dig tids nog [...].  

(Artikel 1) 

Man kan fråga sig varför rådet inte ges att skicka en bild på något som hon själv är intresserad 

av eller stolt över. Citatet ger ett budskap om att kvinnan bör försöka identifiera sig med den 

andre, och att ytterst lite värde ligger i att visa sitt “jag”. Det kan antas att ett “jag” inte är lika 

viktigt att visa upp då det kan komma i vägen för skapandet av ett “vi”. Hur kan vi förstå 

denna motsägelse som menar på att kvinnan i ena situationen skall vara sig själv, men ändå 



30 
 

inte? Och att skapandet av ett ”vi” verkar viktigare än ett ”jag”? Motsägelsen kan analyseras 

utifrån den romantiska kärlekens ideal, där kvinnan anses vilja skapa ett “vi” av ett “jag”, 

vilket vi menar kan bidra till att kvinnan bör vara ombytlig och kunna anpassa sig efter person 

och situation då “jaget” inte är lika viktigt som ett “vi”. Den andra motsägelsen om att 

kvinnan skall vara sig själv oavsett hur hon är kan förstås utifrån den rena relationens ideal, 

där kvinnan skall verka självförverkligande. Dessa ideal utmanar varandra och skapar ett 

spänningsfält. Utifrån Butlers (2007, s.13) heterosexuella matris, kopplat till den romantiska 

kärlekens ideal, så kan denna ombytlighet och anpassning som förväntas hos kvinnan förstås 

utifrån att kvinnan själv inte ses som normen. Enligt Butler (2007) görs män och kvinnor 

begripliga genom maskulinitet och femininitet, och den heterosexuella matrisen, d.v.s. det 

maktpolitiska systemet, försöker se till att det manliga könet får en dominerande position över 

det kvinnliga. Butler (2007) menar att i förhållande till kvinnor och femininitet är män och 

maskulinitet överordnat och utgör en norm. Kvinnan ses som avvikare från normen, hon utgör 

alltså inte en modell för korrekt eller acceptabelt beteende. Det är utifrån detta inte så märkligt 

att ett implicit budskap finns i artiklarna om att kvinnan skall vara anpassningsbar och 

ombytlig gentemot den andre, då den andre anses utgöra normen. Det verkar finnas en 

förväntan om att kvinnan skall identifiera sig med den andres bild av henne, vilket i detta fall 

förutsätter att kvinnan inte är en hel identitet utan den andre, samtidigt som hon också 

förväntas verka självförverkligande och äkta gentemot sig själv och andra. Denna förväntan 

kan utifrån den romantiska kärlekens ideal förstås som att ett ”vi” kopplas ihop med att ha en 

hel identitet och möjligtvis är strävan efter skapandet av ett ”vi” i själva verket strävan efter 

att skapa en hel identitet. Att flera ideal framträder visar att synen på kvinnans position i 

kärleksrelationer till synes är i tider av förändring, däremot inte vilket av idealen som kommer 

att dominera då Giddens (1995) menar att den rena relationen är dominerande i det sen-

moderna samhället medan vi också ser tecken på den romantiska kärlekens ideal i materialet.  

Även om det existerar artiklar som betonar att kvinnan skall vara sig själv helt och hållet, så 

är det faktum att det existerar artiklar som motsäger varandra egendomligt. I artiklarna 

framställs många olika egenskaper som kvinnan bör, och inte bör, ha. I vissa avseenden 

motsätter sig egenskaperna genom att både framställa som önskvärda och icke-önskvärda. 

Hon skall exempelvis i en relation vara uppriktig och kunna prata om jobbiga ämnen - för att 

uppnå en djupare relation med den andre (t.ex. artikel 12, 25) - samtidigt som det i en annan 

artikel skrivs att hon inte skall ta upp sådant som kan tänkas uppröra eller såra personen (t.ex. 

artikel 16, 12). De förbud och påbud som finns inom den heterosexuella matrisen, t.ex. vad 
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man får och inte får göra som kvinna, får kvinnan att agera utifrån en könsspecifik norm. Vad 

som är tillåtet kontra inte tillåtet som kvinna att vara och bete sig i, och inför, en 

kärleksrelation framställs även i artiklarna som analyserats. Att vissa egenskaper framställs 

som både negativt och positivt, som exemplet ovan, kan förstås utifrån det faktum att det är 

två ideal som tillsammans genomsyrar artiklarna. Dessa ideal är heller inte koherenta utan 

motsägelsefulla i relation till varandra som vi tidigare diskuterat. Att kvinnan skall kunna 

anpassa sig efter person och situation kan utifrån den romantiska kärlekens ideal förstås då 

kvinnan skall vara den som är underordnad den andre, medan det påståendet att kvinnan skall 

vara ärlig mot sig själv och den andre kan enligt den rena relationens ideal förstås då “jaget” 

och dess behov i detta ideal är mer centralt. 

Återkommande önskade egenskaper som artiklarna framställer är att kvinnan skall vara 

tillgänglig, närvarande, intresserad och känslosam. Men hon skall inte vara för klängig eller 

“för på”, inte heller svartsjuk eller “spela svår” (t.ex. artikel 23, 21). Hon skall vara den som 

kämpar för kärleken, satsar allt och ger fler chanser. Varför det är just kvinnan som skall vara 

den självklara parten som skall underhålla kärleksrelationen samt vara den tillgivna och 

tillgängliga kan ifrågasättas. I ett försök att förstå detta kan Giddens (1995) resonemang i den 

romantiska kärleken om den flodvåg av romantisk litteratur som kom tidigt 1800-tal i relation 

till andra åtskilliga influenser som berörde kvinnan under senare 1700-tal kan vara relevant. 

Enligt Giddens (1995, ss. 44-46) var en av dessa influenser förändrade förhållandet mellan 

förälder och barn, där hemmet blev mer dominerat av kvinnan och istället för att hemmet 

styrdes av ”patriarkal auktoritet” så ersattes det med en ”moderlig kärlek”. En hel del av den 

romantiska litteraturen var (och är fortfarande idag) skriven av kvinnor och idealiseringen av 

modern samt kopplingen mellan moderlighet och kvinnlighet skapade bilder av kvinnan som 

maka och mor. Att underhålla kärleken blev med tiden en kvinnas uppgift.  

Detta omsorgsansvar är något som kommer fram både explicit och implicit i artiklarna och 

kopplas ihop till den andre, som många gånger kommer fram som ett subjekt mer än vad 

kvinnan i detta fall gör. Till exempel skall kvinnan inte ”vara en sådan tjej” som bryr sig om 

ytliga attribut så som kläder när det kommer till sin partner (t.ex. artikel 19), men när det 

handlar om vad kvinnan kan göra för att sticka ut, utmärka sig själv, så kopplas det oftast till 

just ytliga attribut. Detta kommer i behandlas närmare i följande tema om objektifieringen. 
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5.3 Objektifieringen – “Och glöm inte att le!” 

Något som kom fram i artiklarna under analysen var de skillnader i hur man skrev om 

kvinnan och hur man skrev om det andre (partnern eller förälskelsen). Som tidigare teman har 

visat så är det ett genomgående fokus på den andre i artiklarna, istället för personen i fråga. 

De råd som ges i artiklarna utgår ofta utifrån den andre personens preferenser och att kvinnan 

automatiskt skall ha eller visa ett intresse för detta.  

Andra sätt som kvinnan kan visa att hon är intresserad på och hur hon kan fånga in den andre 

framställs i artiklarna vara av fysisk karaktär (t.ex. som hur hon använder sin kropp) till ytliga 

attribut (t.ex. som vad hon har på sig). Exempelvis framställs detta i följande artiklar:  

Ett tydligt sätt att visa ditt intresse är att lägga ditt huvud på personens axel […] Och 

glöm inte att le!  

(Artikel 2) 

 

Men vill du göra ett intryck på din dejt och få hen att minnas dig är det utstickande 

plagg som gäller. 

(Artikel 24) 

Artikel 24 är däremot noga med att skriva ut att kvinnan skall ha på sig det som hon känner 

sig bekväm i, men ger ändå ett explicit och implicit budskap om att det är med kläder som 

kvinnan kan hävda sig på och ta plats. I en annan artikel beskrivs det däremot explicit hur 

kvinnan skall göra för att bli ”synlig”:  

Känns det som att du är osynlig i hens närhet? Sätt på dig något som sticker ut 

exempelvis en tröja med tryck eller ett färgstarkt nagellack.  

(Artikel 30) 

 

Något som är genomgående i materialet är att kvinnan ska le, hon ska ge sitt största leende 

och skratta. Återkommande är också att hon ska ha ögonkontakt, vara närgången och 

positionera sig nära den andre (t.ex. Artikel 7). Ytterligare ett attribut som tillskrivs henne är 

intuition, där hon genom magkänslan ska känna av en situation: “Oroa dig inte för vad som är 

rätt eller fel utan lita på din magkänsla.” (Artikel 3). Om då något känns fel i magen så är det 

något som ska tas på allvar: “Om känslan i magen inte känns bra ska du ta det på allvar.” 

(Artikel 4). 

Citaten ovan kan analyseras utifrån Giddens (1995) förklaring av det första ögonkastet i den 

romantiska kärleken. Där det tydliggörs att ögonkontakten blir en intuitiv uppfattning om den 

andras egenskaper, som ingår i förloppet av attraktion som gör ens liv helt. Det budskapet 
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som citatet ovan ger, att kvinnan skall ha en intuitiv magkänsla som en slags moralisk 

kompass, kan förstås utifrån Butler (2007) där kvinnan och mannen ses som motsatspar och 

ges särskilda egenskaper som blir till normer för hur kvinnan och mannen bör vara och bete 

sig. Kvinnan är det som mannen inte är, och vise versa. Det är vanligt att kvinnan, i motsats 

till mannen, skall vara den som går på känsla medan mannen går på logik. Som motsatspar är 

de beroende av varandra för att kunna existera och ingen av motsatsparen kan bli den andre 

helt lik. Kvinnan kan, som tidigare diskuterats utifrån Giddens (1995), ta fram mannens 

sårbarhet och få honom att komma i kontakt med den sidan av sig själv, men det verkar här 

vara helt beroende av kvinnan och mannen kan inte själv vara den som utbringar sårbarhet hos 

kvinnan.  

Genomgående i artiklarna är det kvinnan som skall, på olika sätt, ha fokus på den andra för att 

visa intresse. Citatet nedan exemplifierar den skillnad som latent framkommer mellan hur 

kvinnan och mannen skall visa sitt intresse: 

En kille som bara pratar om hur duktig han är på fotboll kanske hoppas att du ska se 

att han är en duktig atlet.  

(Artikel 5) 

I citatet kan man ana att det för mannen, i jämförelse till kvinnan, är accepterat att bara prata 

om sig själv och sina färdigheter. Det är tillochmed förmedlat som något positivt då det 

faktiskt kan betyda att han, som artikeln menar, är förtjust (ibid). Sällan förekommer det i 

artiklarna samma eller liknande råd om att lyfta fram sig själv när rådet är riktat mot kvinnan. 

Medan mannen/den andre skall hävda sig genom att visa upp vad hen är duktigt på, skall 

kvinnan enligt tidigare citat hävda sig genom exempelvis ytliga attribut som kläder och 

smink. Det kan här ses som obalans av makt i relationen där mannen/den andre skall vara den 

som ska prata medan kvinnan skall lyssna och mannen/den andre skall vara den som är 

intressant medan kvinnan skall vara den som är intresserad. Med hjälp av Butler (2007) kan 

dessa motsatspar här ses som hierarkiskt ordnade, där mannen är överordnad kvinnan och 

därav har och förväntas ha mer makt i relationen. 

 

Det kan antas att om kvinnan skall fokusera på den andre och utgå från dennes sätt att betrakta 

världen och inte utifrån henne själv, så kan det göra att hon blir objektifierad på det sättet att 

hennes framgång och “jag” är beroende av att hon blir sedd och erkänd av den andre. Hon blir 

sedd utifrån och in, istället för inifrån och ut med sig själv som bas för att definiera sig själv 

och sitt liv. Utifrån Butler (2007) kan det förstås som att motsatsparen, här man och kvinna, 
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inte tillåter att man identifierar sig mellan dessa då det skapar förvirring vilket är motsatsen 

till att skapa mening. Man är antingen man eller kvinna enligt den heterosexuella matrisen, 

med olika bestämda referensramar för hur man skall vara och bete sig. 

Artiklarna kan antas porträttera en kvinna som utmärker sig av en känslosam och 

anpassningsbar identitet, där livsmålet är att hitta den rätte och skapa familj, det vill säga ha 

viljan skapa ett “vi” i den romantiska kärlekens anda. Det är ett kärleksideal som tidigare 

dominerat det moderna samhället. I motsats till detta porträtterar även artiklarna ett 

kärleksideal som inte bara utmanar detta utan även Butlers (2007) teori. Det är ett kärleksideal 

i linje med Giddens (1995) rena relation där kvinnan skall våga vara sig själv i alla lägen samt 

aktiv i sitt sökande efter något eller någon som ger henne tillfredsställelse och som hon själv 

vill ha. Dessa två ideal behöver inte vara negativa i sig, men de kan ge förvirrade och 

motsägelsefulla budskap till de unga kvinnor som tar del av dem. Idealen kan också exkludera 

de kvinnor som identifierar sig på ett annorlunda sätt och är, som Mattsson (2010) säger, 

besvärande i den bemärkelsen att det begränsar en i hur man blir uppfattad och tolkad 

exempelvis inom socialt arbete. 
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6. Avslutande diskussion 

I detta kapitlet skall vi sammanfatta och diskutera våra fynd och slutsatser från de tre olika 

teman som har behandlats i analysen. Syftet med denna studie var att ur ett genusperspektiv 

undersöka hur en ungdomstidning, i detta fall tidningen Frida, framställer att unga kvinnor 

skall vara i förhållande till framgångsrika kärleksrelationer i det moderna samhället. Våra 

frågeställningar var:  

 

- Hur beskriver ungdomstidningen Frida en framgångsrik kärleksrelation? 

- Hur beskriver ungdomstidningen Frida framgångsrika beteenden hos unga tjejer i 

förhållande till lyckade kärleksrelationer? 

- Hur beskriver ungdomstidningen Frida framgångsrika egenskaper hos unga tjejer i 

förhållande till lyckade kärleksrelationer? 

Vi anser oss ha besvarat studiens frågeställningar på ett tillfredsställande sätt som redogörs 

nedan. Genom att analysera tidningens artiklar som handlat om kärlek och relationer så har 

svaren visat oss att det inte bara finns ett ideal kring hur kvinnan skall vara, utan två som 

dessutom är motsägelsefulla. Med hjälp av vårt teoretiska ramverk, som bestått av Giddens 

(1995) analys av modern och sen-modern kärlek och Butlers (2007) heterosexuella matris, så 

har vi kunnat analysera dessa motsägelsefulla kärleksideal och kvinnans position i dem. 

6.1 Kvinnan i en framgångsrik kärleksrelation 

När det gäller den första frågeställningen har vi genom vår analys funnit att ett framgångsrikt 

förhållande i artiklarna till stor del beskrivs som självklart, naturligt och okomplicerat och 

skapar ett ideal som kan ge läsarna dysfunktionella övertygelser kring vad som är destruktivt i 

en relation. Det framkom att en kärleksrelation skall vara ömsesidig, med ett givande och 

tagande från båda parter, vilket kopplades till Giddens (1995) teori om den rena relationens 

ideal som menas genomsyra det sen-moderna samhället. Däremot framkom det senare att 

detta ömsesidiga givande och tagande inte framställs som jämlikt i tidningen Frida då kvinnan 

förväntades ge och anpassa sig mer efter den andre. Denna motsägelse i materialet visar att 

även ett annat ideal är rådande, ett ideal som enligt Giddens (1995) dominerade det moderna 

samhället nämligen: den romantiska kärlekens ideal.  

Ett annat resultat från analysen är att kvinnan beskrivs ha en självklar önskan och dröm om att 

skapa ett “vi”, det vill säga att gifta sig och skapa en familj. Detta “vi” anses vara kopplat till 
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framgång och ett livsmål för kvinnan. Om hon inte har någon att spendera sitt liv med är hon 

avbildad som inte “hel”. Denna strävan efter ett “vi” kunde, utifrån Giddens (1995) 

resonemang i den romantiska kärleken, tolkas som att kvinnan först känner sig hel när hon har 

hittat en annan person - eftersom det handlar om att söka efter någon som kan ge en det man 

(omedvetet) själv saknar. Det kunde också, utifrån samma ideal, förstås som att ingå ett 

förhållande, gifta sig och skaffa familj är reserverat för kvinnor. 

6.2 Kvinnans framgångsrika egenskaper och beteenden 

I vår analys har vi, kopplat till andra och tredje frågeställningen, även funnit ett underliggande 

budskap om att kvinnan behöver vara anpassningsbar och ombytlig i sitt personlighets- och 

beteendemönster beroende på situation och vem den andre är. Kvinnan bör försöka identifiera 

sig själv med den andre, genom att dels intressera sig för samma saker som den andre men 

också genom att fokusera på den andre.  

 

Analysen visar återkommande egenskaper som artiklarna beskriver som önskade, så som att 

kvinnan skall vara tillgänglig, närvarande, intresserad och känslosam. Kvinnan skall samtidigt 

inte vara för klängig eller “för på”, inte heller svartsjuk eller “spela svår”. Att kvinnan 

förväntas vara på detta sätt kan exempelvis förstås med hjälp av Giddens (1995) diskussion i 

den romantiska kärlekens ideal om hur kvinnan mjukar upp och förändrar den onåbara, 

otillgängliga och känslomässigt kalla mannen. Det kan tolkas som att olika beteenden hos 

kvinnan kan framkalla ett lyckligare förhållande och att det är kvinnan som därmed ändrar 

förutsättningarna för deras gemensamma förhållande. Det är hon som först måste ge av sin 

kärlek, för att få kärlek tillbaka. Detta omsorgsansvar är något som kommer fram både 

explicit och implicit i artiklarna och kopplas ihop till den andre, som många gånger kommer 

fram som ett subjekt mer än vad kvinnan gör. Denna objektifiering av kvinnan framträder 

exempelvis när tidningen refererar till ytliga attribut, såsom kläder, när kvinnan skall göra sig 

”synlig” eller ta plats. 

Denna anpassning och ombytlighet som framställs kan i relation till Giddens (1995) teori om 

den romantiska kärlekens ideal även förstås utifrån Butlers (2007) resonemang om att kvinnan 

konstrueras underordnad mannen som ses som normen – vilket gör kvinnan till avvikaren. Det 

kan utifrån detta ses som att kvinnan skall anpassa sig och identifiera sig med den andre, 

eftersom den andre ses som normen och då kvinnan i sig inte ses som tillräcklig. Dock 

utmanas både Giddens (1995) romantiska kärlek och Butlers (2007) teori av det andra idealet 

som framkommer i materialet, som menar på att kvinnan skall vara jämlik sin partner i utbytet 
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av känslor och behov. Den rena relationens ideal sätter enligt Giddens “jaget” i centrum vilket 

vi även kunnat se i materialet som analyserats exempelvis genom att kvinnan skall vara sig 

själv, oavsett vilken situation eller person hon möter. 

6.3 Motsägelsernas betydelse 

Frågan blir då här vad dessa motsägelser säger oss – vad blir kontentan av att båda ideal (den 

romantiska och rena relationen) synliggörs i vårt material? Visar detta på en förändring som 

är på väg att ta plats för kvinnans position i kärleksrelationer i samhället, där kvinnan skall 

vara lika jämlik sin partner och utgå från sina egna behov? Om så skulle vara fallet, bekräftar 

detta då Giddens (1995) resonemang om att den rena relationen är dominerande i det sen-

moderna samhället eller är det en början av en tillbakagång till romantiska kärlekens ideal i 

och med att detta ideal också framkommit i materialet? Vi kan konstatera att båda idealen är 

närvarande och konkurrerande mellan varandra då de motsäger varandra. Det vi dock inte kan 

ge ett direkt svar på är hur utvecklingen kommer att se ut i framtiden, vilket ideal som 

kommer att vara dominerande, eller ens om någon av dessa kommer att finnas kvar och ersatts 

av något annat. 

Ward (2002) diskuterar i sin studie att kvinnor formas av samhällets motsägelsefulla signaler 

om att de ska vara sexuellt attraktiva men ändå inte sexuellt aktiva. Vår studie behandlar inte 

sexuella relationer men vi kan se likheter till vår studie där det många gånger framkommer 

motsägelsefulla tips och råd till de unga tjejerna som tidningen Frida vänder sig till. Ward 

(2002) skriver att på grund av motsägelsefulla signaler så måste kvinnor kontinuerligt tyda 

samhällets förväntningar på dem och för att söka förtydligande kring sin roll söker dem 

porträtteringar i media. Som vi tolkar Wards (2002) studie så visar även media olika budskap. 

Resultatet av vår studie bekräftar dessa uppfattningar då vi i tidningen Frida hittar fler än ett 

ideal, samt att dessa motsäger varandra.  

Vår studie bekräftar också Wards (2002) resonemang om att materialet i media innehåller 

budskap om att kvinnors framgång ligger i att finna den rätte att gifta sig med och hur dem 

lättast attraherar män. Ett av våra resultat visar att kvinnors framgång ligger i att hitta sin 

andra hälft för att kunna bli hel och att drömmar om framtiden alltid innefattar en annan 

person och en vilja att gifta sig, skaffa barn och flytta ihop. Det faktum att unga tjejer tar del 

av material som beskriver att någonting saknas hos dem tills de hittar sin andra hälft är 

problematiskt då det sänder ett budskap om att de inte är hela i sig själva utan är beroende av 
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någon annan. Även det faktum att tjejerna uppmanas att utgå från den andra personen istället 

för sig själva gör att de i jämförelse med den andra inte anses lika viktiga och betydelsefulla. 

Att det är två ideal som framställs kan tänkas skapa en osäkerhet och förvirring hos de unga 

tjejerna som Ward (2002) menar ofta vänder sig till tidningar för att tolka samhällets 

förväntningar på dem. Dock hade problematiken även existerat ifall det endast porträtterades 

ett ideal, då det möjligtvis hade gett en mer begränsande bild av hur kvinnan skall vara som 

inte alla hade kunnat identifiera sig med. Exempelvis så kan den romantiska kärlekens ideal 

antas forma en kvinna som skall bete sig och vara på ett slags “gammaldags” vis, där huset 

och hemmet är kärnan i deras liv. Denna bilden av kvinnan utmanas idag av ett sen-modernt 

ideal där mer fokus är på självförverkligande hos kvinnan, speciellt inom andra områden än 

äktenskap och hemmet.   

6.4 Tvåsamhet och två-könsmodellen 

Majoriteten av det analyserade materialet behandlar strävan efter tvåsamhet som ett naturligt 

och självklart mål, i detta fall för de unga tjejerna. Att vara singel kopplas ofta (medvetet eller 

omedvetet) ihop med känslor som ensamhet, utanförskap och värdelöshet. Detta kan anses 

problematiskt då de människor som inte har möjlighet, eller vill, sträva efter denna självklara 

tvåsamhet kan uppleva sig som avvikande och exkluderade. Då samhällssystemet på många 

sätt förutsätter att man är två, i exempelvis barnfrågor, så motarbetas indirekt de människor 

som aktivt väljer att leva ensamma. För de människor som då önskar och strävar efter 

tvåsamhet kan förväntan att man ska vara två även väcka känslor av misslyckande ifall man 

inte “lyckas” hitta den rätta. I relation till Evans (2003) studie som menar att media 

porträtterar kroppsideal som kopplas ihop med framgång, visar vår studie på att media även 

porträtterar ideal kring andra områden i livet. I tidningen Frida porträtteras mer än ett ideal 

kring hur kvinnan skall vara i en kärleksrelation samt ideal kring hur ett framgångsrikt 

förhållande skall vara. Detta kan, i relation till Evans (2003) studie, påverka människors 

känsla av framgång.  

Vi är medvetna om att vi precis som tidningen – trots intentionen att kritiskt granska ideal och 

könsnormer – likväl kan reproducera detsamma. Vi har inte utgått från att kvinna och man är 

de enda existerande könen, men har många gånger lagt fokus vid just dessa för att kunna 

avmaskera de könsspecifika normer som spänner mellan man och kvinna samt hur 

positionerna upprätthållit varandra genom framställningar i bland annat media och genom 

historien, se Ward (2002) och Giddens (1995). Vi utgår egentligen, precis som materialet som 
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analyserats, från en västerländsk kultur då det är den värld vi själva lever i och känner till. 

Däremot anser vi också att det är viktigt att uppmärksamma att konstruktionerna i materialet 

kan vara problematiska då det skapar ideal just utifrån den västerländska kulturen, vilket kan 

få de som inte identifierar sig i dessa ideal att bli dem som avviker från normen. Det kan 

likväl vara så att det i andra delar av världen finns andra stereotyper om hur kvinnor ska vara i 

kärleksrelationer och om kärlek i sig. 

Vi vill också framhålla att det är viktigt att lyfta fram de människor som inte identifierat sig i 

två-könsmodellen som därmed riskerar att bli exkluderade och uppfattas som avvikande med 

rådande könsspecifika normer. Precis som de kvinnor som inte identifierar sig med dem 

västerländska idealen så kan de som inte identifierar sig med två-könsmodellen, eller med 

tvåsamheten för den delen, uppfattas annorlunda i det sociala arbetet. Avvikande värderingar, 

beteenden och egenskaper kan bemötas och tolkas annorlunda på grund av vad som utgör 

normen i den västerländska kulturen. 

6.5 Kritiskt förhållningssätt i socialt arbete 

Det är viktigt för människans psykiska hälsa att det upplevs som tillåtande att bygga upp ett 

“jag” som inte tvingas anpassas efter en kategori eller könsspecifika normer. Minst lika 

viktigt anser vi är att människan känner sig hel och där ens “jag” är lika viktigt som någon 

annan. Därför är det enligt oss betydande att professioner som arbetar direkt med unga 

kvinnor kan vidta direkta åtgärder gällande detta ämne genom att lyfta upp diskussionen kring 

hur exempelvis tidningar eller sociala medier konstruerar kön, som exempelvis kvinna och 

man, kopplat till kärlek och relationer samt vilka stereotyper som därav porträtteras. Sedan 

behöver inte ideal kring kvinnan eller mannen vara exkluderande i sig. Det kan finnas de 

människor som identifierar sig med idealen, dock menar Mattsson (2010) att idealen ändå är 

begränsande i sig då de begränsar en i hur man blir uppfattad och tolkad. Professioner som 

arbetar med unga kvinnor bemöter dem olika beroende på vilka förväntningar de har. Dessa 

förväntningar är präglade av könsspecifika normer och spelar en stor roll i om de unga 

kvinnorna konstrueras som avvikare eller inte (ibid). 

Med detta menar vi att det är betydande att ifrågasätta de rådande normer och värderingar som 

präglar och ligger till grund för hur samhället ser på kön samt hur media skapar och 

upprätthåller könskonstruktioner och ideal kopplade till dessa. Genom att professionerna 

lyfter upp diskussionen med sina klienter och i sin yrkesgrupp kan detta bidra till en ökad 

medvetenhet hos unga kvinnor (och professionerna som arbetar med dem) om att det som 
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porträtteras av media inte är det självklara eller naturliga och inget som definierar ifall man är 

kvinna eller man, eller att man tvunget måste definiera sig utifrån ett kön.  

Eftersom vi i analysen har argumenterat för att den ena personens identitet förutsätter att man 

identifierar sig i någon annan, kulturella modeller eller stereotyper som är sig självt olik så 

skulle det vara av intresse att också undersöka vad hur konstruktioner kring mannen och hur 

maskulinitet uppstår och framstår. Detta är inte nödvändigtvis en enkel uppgift att utföra 

eftersom att mannen utgör normen och därmed blir könsneutral och osynlig (Butler 2007). Det 

hade även varit intressant att forska vidare kring tvåsamheten mer fördjupat, där man hade 

kunnat titta på tvåsamhetens betydelse och roll i ett västerländskt välfärdssystem. 
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