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Abstract	
 

Hidden	messages		
A	qualitative	analysis	of	the	magazine	FRIDA. 
	
The study's purpose is to use qualitative methods to analyze the image FRIDA conveys of reality through 

textual and visual communication. The study is interested in the ideals that are produced, how femininity, 

masculinity and sexuality are presented as well as how the content is mediated. 

 

The theories used in the study are mainly regarding representation, stereotypes and gender. This study 

involves the methods critical discours analysis based on Faircloughs threedimensional model and a semiotic 

analysis using expressions like denotation, connotation and myth.  

 

In summary, the study has shown that the magazine FRIDA hasn´t followed the objective that’s being 

conveyed as goals for its content. That to oppose normative values in society and to strengthen their readers. 

Instead, the mediated message is consistently lined with hegemonic thoughts and values regarding gender as 

well as sexuality.  
 
 

Keywords: Gender, Femininity, Masculinity, Womens magazine, FRIDA, Popular culture, Critical discourse 
analysis, Semiotic analysis 	
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1.	Inledning		
 

Att medier bidrar till att konstruera och fastställa värden kring hur samhället och världen ser ut är det idag 

ingen fråga om. Mediernas framställning av bland annat män och kvinnor leder till föreställningar om hur 

man bör se ut och vara för att bli en del av den verklighet som värderas så högt att den har en plats i 

innehållet (Kleberg 2006:7). Trots att medier ofta hävdar att de förmedlar en spegelbild av verkligheten kan 

innehållet aldrig vara helt sanningsenligt. Medieinnehållet utgör snarare ett urval och en representation, och i 

den bemärkelsen en konstruktion av samhället och av världen (Kleberg 2006:17). Det är inte bara det som 

inkluderas i innehållet som påverkar oss. Frånvaron av sociala grupper i utbudet kan tolkas som att dessa 

saknar betydelse i samhället (Kleberg 2006:19).  

 

En stereotyp och normaliserad syn på kön, genus, sexualitet och förhållanden är vanligt förekommande i 

många medier (Kleberg 2006:17). Skildringar av människor sker inte sällan på samma vis.  Hos män och 

kvinnor framhävs ofta egenskaper eller attribut som förknippas med könet och inte med individen själv. Män 

beskrivs ofta i samband med makt och aktivitet medan kvinnan kopplas ihop med sex och passivitet 

(Jacobson & Broman Norrby 2004:24).  

 

Medier ger oss kunskap. De bidrar till skapandet av vår identitet och bekräftar eller avvisar beteenden, åsikter 

och handlingar. Medieinnehållet influerar även attityder, normer och drömmar (Jacobson & Broman Norrby 

2004:10,16). De så kallade tjejtidningarna har precis som andra medier makten att skapa attityder, sätta 

trender och informera. Maktfaktorn hos tjejtidningar bör inte viftas bort som opåverkbar underhållning, i 

synnerlighet inte då målgruppen på grund av ålder och utbildning har små möjligheter att ifrågasätta 

innehållet (Ekman 1998:45). Det som förmedlas till unga tjejer i tjejtidningarna går inte att se som endast 

ytlig underhållning, utan det är budskap som formar oss ända in i vuxen ålder (Ekman 1998:39). 

 

Just tjejtidningar är med grund i den unga målgrupp de riktar sig till både viktig och intressant att undersöka 

närmare. I denna studie kommer vi därför se närmare på tjejtidningen FRIDA.  
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1.1	Syfte	och	frågeställning	
Studiens syfte är att med hjälp av kvalitativa metoder analysera vilken bild FRIDA förmedlar av verkligheten 

samt hur kön och genus konstrueras genom textuell och visuell kommunikation. Detta undersöks utifrån 

följande frågeställning: 

 

• Vilka värden kring kön, genus och sexualitet förmedlas i bild och text?  

o Vilka ideal framställs?  

o Hur presenteras femininitet och maskulinitet? 

o Vilket tilltal används? 
 

1.2	Bakgrund	
Tidningen FRIDA riktar sig huvudsakligen till tonårstjejer med en målgrupp bestående av tjejer i åldrarna 

12-18 år (Aller 2017). Innehållet i tidningen består av en blandning av skönhet och mode, kändisintervjuer, 

diverse reportage samt kärlek, relationer och kompisar (Frida 2017). 

 

På sin hemsida och i varje nummer av tidningen förmedlar redaktionen vad som kan tolkas vara FRIDAs 

målsättning: 
 

  Vi på FRIDA… 

  … vill ge er den bästa blandningen av underhållning och pepp. 

  … vill stärka unga tjejer och öka självkänslan bland våra läsare. 

  … inkluderar alla oavsett sexualitet, därför är kärleksartiklarna könsneutrala. 

  … jobbar för att ni alltid ska komma närmare er favoritkändisar och få lära känna dem bättre. 

  … tror på unga tjejer och vill stärka er röst i samhället (Frida 2017) 

 

Det redaktionen säger sig vilja förmedla i tidningen är bra och framstår passande för en ung målgrupp. 

Däremot kan man fråga sig om målsättningen endast är ord eller om den faktiskt appliceras på tidningens 

innehåll och de budskap som förmedlas där i. Det är intressant att se närmare på om innehållet främjar 

indivdualismen och utmanar de hegemoniska värderingar som finns i samhället, på det sätt målsättningen 

antyder.  
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2.	Teori	och	tidigare	forskning	
 
Svenskar konsumerar medier flera timmar varje dag. Därför är det inte svårt att dra slutsatsen att medierna 

har ett stort inflytande på hur normer, värderingar och uppfattningar om samhället och världen skapas. Frågor 

rörande mediernas representation av exempelvis genus är därför intressant att se närmare på. Hur normen och 

det som avviker från den framställs i text och bild kallas representationer. Det som avviker från normen 

förmedlas ofta med värderingar grundade på stereotyper, och är inte sällan sexistiska (Fagerström & Nilson 

2008:25-26). I denna undersökning blandas därför teorier inom det feministiska fältet med tankar kring 

stereotypiska framställningar i syfte att synliggöra hur tidningen FRIDA konstruerar kön, genus och 

sexualitet.  

2.1	Representation		
Kulturteoretikern Stuart Hall definierar begreppet representation som skapandet av mening genom språk. Det 

är skapandet av innebörden av begrepp i våra sinnen genom språket. Representation är länken mellan 

begrepp och språk som gör det möjligt för oss att hänvisa till antingen den ”verkliga” världen av föremål, 

människor och händelser, eller för den delen till imaginära världar av fiktiva föremål, människor och 

händelser (Hall 2013a:2-3). 

 

Representation är en viktig del av den process genom vilken mening skapas och delas mellan medlemmar av 

en kultur. Det involverar användning av språket, tecken och bilder som står för eller representerar något. 

Representation kopplar mening och språk till kultur (Hall 2013a:1). 

 

Det finns olika teorier kring hur språk används för att representera världen. Det reflekterande 

förhållningssättet förmedlar betydelsen som redan finns kring saker, människor och händelser. När språket 

används för att förmedla avsändarens personliga åsikt handlar det om det avsiktliga förhållningssättet, medan 

det konstruktionistiska synsättet syftar till om betydelsen är skapad i och genom språket (Hall 2013a:1). Det 

är det sistnämnda förhållningssättet som är mest aktuellt i denna undersökning.  

 

Representationer syftar bland annat till hur kön och genus, sexualitet, etnicitet, klass och nationalitet 

framställs i diverse kontexter (Durham & Kellner 2012:263). Kopplat till representationer finns därför en rad 

relevanta teorier där denna undersökning valt att fokusera på följande.  

2.2	Stereotyper		
Stereotyper är något som reducerar personer till ett fåtal enkla, minnesvärda, lättbegripliga och allmänt kända 

drag som sedan överdrivs och förenklas. Stereotyper förminskar, neutraliserar och fixerar olikheter samtidigt 

som de delar det normala och godtagbara från det onormala och oacceptabla. Med andra ord upprätthåller 
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stereotyper social och symbolisk ordning. Det sker en gränsdragning mellan det normala och det som anses 

avvikande, mellan vad som hör till och vad som inte gör det, det vill säga den Andra (Hall 2013b:247-248).  

 

Människor som avviker från den rådande normen representeras ofta binärt, det vill säga i motsats till något 

annat (Fagerström & Nilsson 2008:125). Kvinnor och män samt hetero- och homosexualitet är exempel på 

binära oppositioner. Detta tankesätt grundat sig på idén om att inget kan beskrivas utan att ses som motsats 

till något annat, för att kunna förstås och skapa mening. Även om oppositioner är extrema i sitt sätt att 

reducera och förenkla används de frekvent. I den binära representationen finns alltid en maktdimension, 

exemplen ovan borde således kunna skrivas som heterosexualitet/homosexualitet, man/kvinna eller 

maskulinitet/femininitet (Hall 2013b:225).   

 

Dyers text Stereotyping bygger på tankar om stereotyper som en hegemonisk process genom vilken dominans 

upprätthålls av styrande grupper (Dyer 2012:264).  De binära oppositioner som presenterades i föregående 

stycke är exempel på sådana processer. Dyer talar även om en så kallad “social type” som i resten av denna 

undersökning kommer översättas till “social typ” eller “sociala typer” i brist på bättre översättning. 

 

Enligt Dyer hänvisar ett system av social- och stereotyper till vad som är, som det var, inom och utanför 

sfären av normalitet. Typer används för att påvisa de som lever efter samhällets regler, den sociala typen, och 

de som reglerna är utformade för att utesluta, det vill säga stereotyper (Dyer 2012:276). För att påvisa 

sambandet med de binära oppositionerna kan den sociala typen med andra ord vara heterosexuell medan 

stereotypen är homosexuell.  

 

Då det kommer till sociala typer så är denna typ mer öppen, provisorisk och flexibel. Detta för att bidra till en 

känsla av frihet och självdefinition för de inom gränsen för normalitet. För att definiera gränsen används 

stereotyper som mekanism och karaktäriseras som fast, tydlig och oföränderlig. Du tycks i viss mån välja din 

sociala typ samtidigt som att du blir dömd till en stereotyp (Dyer 2012:276-277).  

 

Dyer menar även att stereotyper kommer till uttryck i visuella kontexter. Det kan då handla om att genus eller 

sexualitet konnoteras i bilder genom kvaliteter som stereotypiskt associeras med det (Dyer 2012:278). 

Stereotyper upprättas också genom strukturer, vare sig det handlar om rörliga strukturer eller statiska som 

exempelvis hur världen framställs vara organiserad, både materiellt och ideologiskt (Dyer 2012:279).  

 

Precis som Dyer framhåller i sin text sker representationen av kön och genus många gånger på stereotypiska 

grunder. I medier förmedlas ofta män som macho, affärsmän, töntar eller kärleksgudar. Då det kommer till 

kvinnor finns stereotypa kategoriseringar som skönhetsslav, hushållsfunktionär, eller kärleksgudinna. Dessa 

grundstereotyper moderniseras över tid men är överlag stabila (Jacobson & Broman Norrby 2004:28-31).  
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Teorin kring stereotyper är av intresse då det kommer till analys av såväl texter som bilder i tidningen 

FRIDA. Den appliceras för att se hur världen konstrueras, vad som framhävs som typiskt kvinnligt och 

manligt samt vilka tankar kring sexualitet som förmedlas. 

2.3	Genusteori		
Genus används för att beskriva den sociala och kulturella konstruktionen av kön, ibland används även det 

förenklande begreppet könsroller. Termerna femininitet och maskulinitet används av genusforskare för att 

beskriva det inlärda beteendet, det vill säga konstruktionen av genus (Fagerström & Nilsson 2008:7). Inom 

fältet finns även tankar om att kön precis som genus alltid varit socialt konstruerat. Ingen kan egentligen 

sägas vara kvinna eller man utan definitionen sker genom imitationen av Mannen och Kvinnan som 

kulturella ikoner (Tollin & Törnqvist 2014:146).  

 

Inom genusforskning och feminism finns alltid en politisk dimension. Det handlar mer om hur kön och/eller 

genus används som politiska kategorier än att fastställa vad det faktiskt ”är”. Orsaken är att de politiska 

beteckningarna ses som problematiska då de skapar, reflekterar och befäster maktordningar. Fältet strävar 

mot att förändra de normativa och förtryckande dimensionerna, däremot handlar det sällan om att uppnå ett 

idealsamhälle där de inte längre existerar (Tollin & Törnqvist 2014:12).  

 

Vid olika tidpunkter och i olika samhällen varierar det ideal som hyllas. Den hegemoniska femininiteten och 

maskuliniteten är något som få kan leva upp till men som anses som det för tillfället allmänt accepterade och 

önskvärda (Fagerström & Nilson 2008:19). Som kvinna ska du vara självständig men ändå kunna visa dig 

svag, vara tuff men samtidigt mjuk. En kvinna ska vara vacker för sin egen skull och inte för mannens, 

naturlig men på samma gång kapabel för att locka till sig drömprinsen (Ekman 1998:43). Hur medier hjälper 

till att förmedla de hegenomiska och normativa värderingarna behandlas nedan.  

 
2.3.1	Genus	och	medier		
 
De bilder av kön och genus som uttrycks i medier har stor betydelse för de föreställningar som möter oss i det 

vardagliga livet (Kleberg 2006:8). Det populärkulturella utbudet för unga kvinnor som förmedlas i bland 

annat tjejtidningar kan ses som ett njutningsmedel där läsaren lockas av en kombination av underhållning och 

råd. Innehållet i tidningarna anses ge ”realistiska” bilder av hur en kvinna bör vara och tjänar på så vis de 

rådande könsmaktförhållanden som finns i samhället (Kleberg 2006:25-26). Det är därför motiverat varför 

det är viktigt att gå djupare in på vilken bild som förmedlas av kvinnor och femininitet samt män och 

maskulinitet i medier.  

 

I Anja Hirdmans doktorsavhandling Tilltalande bilder (2001) görs en jämförande analys mellan tjejtidningen 

Veckorevyn och tidningen Fib aktuellt som riktar sig till manliga läsare. I Veckorevyn framstår kvinnlighet 

som en livslång och kroppslig karriär av olika skönhetsritualer. Idén om femininitet förklaras som något som 
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kräver förbättringar och förändringar med hjälp av diverse produkter. Veckorevyn utger sig för att kunna 

hjälpa läsaren förvandlas till den ideala kvinnan som är åtråvärd, eftersökt och drar allas blickar till sig 

(Hirdman 2001:202-203). 

 

Veckorevyn kopplar samman den kvinnliga kroppen med utlärande och inte sexualitet (Hirdman 2001:244).  

I de få bilder där kvinnorna faktiskt utför någon form av aktivitet visas handlingar som att raka benen, 

sminka sig, plocka ögonbryn och gymnastisera. Kvinnor i tidningen visar den kvinnliga läsaren hur hon ska 

sköta sin kropp (Hirdman 2001:262).   

 

I de artiklar i Veckorevyn som innehåller män ligger fokus på männens syn på kvinnor medan artiklar om 

män ger en inblick i det manliga psyket och hur det fungerar. Männen i tidningen framstår ofta som 

sportintresserade och öldrickande med begränsad lust att prata om känslor och ett behov av sitt privata rum. I 

motsats till de ständiga förbättringar Veckorevyn förmedlar till och om kvinnan så talar man om mannen som 

någon man ska älska för den han är. I vad som kan ses som ett försök att avdramatisera maskuliniteten 

framställs män ofta humoristiskt och nedlåtande i tidningen Veckorevyn. Precis som framställningar av barn 

presenteras de som roliga, lite irriterande och självupptagna men ändå älskvärda (Hirdman 2001:208).  

 

Fib aktuellt riktar sig till en manlig målgrupp och fokuserar på den homosociala relationen män emellan. 

Tidningen bygger genom sjävstärkande och gemenskap upp en vi-känsla som är central i innehållet (Hirdman 

2001:273). Individualitet är det som präglar den maskulina föreställningen. Trots den hjälteroll som byggs 

upp kring maskuliniteten är individualiteten männens främsta drag. Mannen är inget objekt för någon annans 

vilja. Denna position förmedlas i tidningen som en förtjänst av kamp och tävling. Relationerna män emellan 

skapas och upprätthålls genom att tävla och maskulinitet definieras i relation mellan män (Hirdman 

2001:273-275). Det finns alltså en tydlig skillnad i de båda tidingarnas innehåll. Det budskap som riktas till 

kvinnor uppmanar i huvudsak till förbättring medan det som förmedlas till män fokusera på individen och att 

man är bra som man är.  

 

Bilderna som finns i Veckorevyn är autoerotiska vilket syftar till en sexuell uppvisning som är 

sammankopplad med representationen av femininitet. Den autoerotiska framställningen av kvinnokroppen 

används ofta för att väcka konsumtionsbegär. Bilder av denna typ används för att illustrera den ideala 

kvinnan och väcka begär till efterliknelse och konsumtion (Hirdman 2001:249). Den autoerotiska lockelsen 

visas även om en väg till makt genom att fånga mäns blickar (Hirdman 2001:270). 

 

Den kvinnliga sexualiteten framstår i Veckorevyn som ett problem inom kvinnorna själva och inte mellan 

män och kvinnor. Kvinnorna behöver lära sig förstärka sin erotiska utstrålning. Hirdman anser att det egna 

välmåendet och nöjdheten med kvinnors kroppar ständigt sätts i förhållandet till mannen (Hirdman 

2001:203). I Veckorevyn etableras relationen till publiken genom ett imaginärt önskeuppfyllande, att få 
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mannens eller andra kvinnors beundrande blickar på sig. I Fib aktuellt är kvinnans blick fylld med löften om 

att det skulle kunna vara den manliga läsaren som var där med henne. Oavsett om mannen eller kvinnan är 

betraktare får femininiteten sitt sammanhang förklarat utifrån förhållandet till maskulinitet, antingen genom 

hans beundrande blick eller som Hirdman uttrycker det – hans potenta kön (Hirdman 2001:236).  

 

Det verkar som att det är genom männen som kvinnor får sin självkänsla och sin position bekräftad. 

Relationen kvinnor emellan underordnas den mellan kvinnan och mannen. Detta kan få till konsekvens att 

andra kvinnor framställs och tolkas som hot, eller endast rådgivare i konsten att locka, få och behålla Honom. 

Tidningen upprätthåller bilden av män som det huvudsakliga subjektet i den kvinnliga värld som produceras. 

Detta tydliggörs genom det faktum att maskuliniteten aldrig ifrågasätts (Hirdman 2001:270-271).  

 

Genusteoretikern Judith Butler introducerade tanken om kön som performativt. Det syftar till att vi redan från 

den stund vi identifieras som flicka eller pojke lär oss att agera vårt kön. Samhällets regler definierar vad det 

innebär att vara kvinna eller man och skapar handlingsmönster för oss att följa (Fagerström & Nilson 

2008:16). Konstruktionen av kön sker bland annat genom de budskap medierna förmedlar. De bilder som 

presenteras i Veckorevyn på kvinnor som rakar benen, plockar ögonbrynen och sminkar sig är utmärkta 

exempel på hur man kan agera sitt kön. Män agerar sitt kön genom att sporta, dricka öl och köra lastbil. Att 

agera sitt kön handlar således om att utföra handlingar som stereotypt associeras med det kvinnliga eller 

manliga könet. Genom att förmedla detta i sitt innehåll verkar medierna för att ytterligare fastställa dessa 

hegenomiska värderingar.  
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3.	Material		
 
Frida #2, 2016 

Omslag 

Allt du behöver veta om oralsex 

Lips are moving  

Dissa kompishetsen 

 

Frida #3, 2016 

Omslag 

Liva upp förhållandet 

Vårens största skönhetstrender 

Drömjobbet: Inredare 

 

Frida #5, 2016 

Omslag 

Nej eller okej i kärlek 

Fransfest  

Skapa ditt eget SQUAD 

 

Frida #8, 2016 

Omslag 

Nya sätt att flirta på 

Fixa catwalkhåret  

Sov längre (med 5 enkla knep) 

Frida #10, 2016 

Omslag 

7 personer du kommer dejta 

Kendall Jenners skönhetshemlisar 

BIKINIPEPP 

Frida #12, 2016 

Omslag 

Flirtfails vi alla går igenom 

8 superknep mot finnar  

Peppa inför skolstarten 

 

3.1.	Urval	och	avgränsning		
FRIDA riktar sig till tjejer i åldrarna 12-18 som de når ut till via frida.se, konton på Youtube, Snapchat, 

Instagram och Facebook samt papperstidningen (Aller 2017). Denna undersökning kommer behandla 

papperstidningen FRIDA då övrigt material är digitalt tillika föränderligt. Att undersökningen ska kunna 

upprepas är något som är viktigt ur ett validitets- och reliabilitetsperspektiv.  

 

Ett strategiskt urval har gjorts för det senaste hela utgivningsåret, det vill säga 2016. De två årliga 

specialnumren har däremot exkluderats då upplägget i dessa tidningar varierat. Utifrån de månadsutgivna 

tidningarna 2016 gjordes ett slumpmässigt urval på sex stycken tidningar. 

 

Samtliga av tidningarnas omslag är förmål för analysen eftersom det är genom dem FRIDA precis som 

kvällstidningarnas löpsedlar lockar till försäljning av lösnummer. Vad dessa presenterar är således av 

intresse.  

 

Inom tidningen finns fem stycken formulerade teman som återkommer i samtliga nummer. Genom ett 

strategiskt urval har två av dessa exkluderats som analysmaterial. Temat Kändis valdes bort på grund av att 

materialet i huvudsak består av intervjuer. Även om innehållet påverkas av redaktionen på FRIDA genom 

exempelvis val av intervjufrågor så består det huvudsakligen av kändisarnas egna åsikter, tankar och 

värderingar. Kategorin Plus exkluderades med grund i att den överlag endast består av recept, horoskop och 

vad nästa nummer kommer innehålla.  
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De teman som kommer analyseras är Love, Mode & Beauty samt Pepp. Varje tema analyseras utifrån en 

artikel från var och ett av de sex nummer som valdes ut tidigare. Urvalet av artiklar har utförts strategiskt och 

med avsikt att visa varje temas bredd.  

 

Då det kommer till temat Mode & Beauty har artiklar kopplade till kläder (mode) valts bort då dessa i stort 

endast består av bilder och det därför inte finns någon text att analysera. Temat kommer därför i analysen 

benämnas som Beauty. Urvalet av de kvarvarande skönhetsartiklarna har gjorts på samma vis som inom 

övriga teman.  
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4.	Metod		
 
Studien har sin grund i det kvalitativa forskningsfältet med metodval som kritisk diskursanalys och semiotisk 

bildanalys. Den kritiska diskursanalysen används för att se närmare på texten och det språkliga i 

undersökningens material. Det vill säga hur FRIDA använder språket för att konstruera budskap och 

värderingar rörande femininitet, maskulinitet och sexualitet. Metoden belyser även hur tidningen talar till 

sina läsare. Genom semiotiken går det att se hur mening skapas, i detta fall genom bilder, och hur de påverkar 

budskapet. Tillsammans ger metoderna en helhetsbild av FRIDAs kommunikation till läsarna och synliggör 

därigenom de budskap som kommuniceras i stort.  

4.1	Kritisk	diskursanalys	(CDA)		
Den grundläggande definitionen av begreppet diskurs syftar till det som produceras när två eller flera 

personer utför en kommunikativ handling. Det finns en stark betoning på den sociala interaktionen, att 

språket skapar relationer människor emellan. Begreppet används för att belysa språkliga skillnader mellan 

olika institutioner och kan även användas för att se till den samhällsövergripande diskursen, det vill säga 

samtlig kommunikation inom samhället (Berglez 2010:271-272). Samtliga tecken som bildar en diskurs är 

sammanflätade och får sin betydelse genom att på bestämda sätt skilja sig från varandra. En diskurs kan ses 

som ett system där de olika momenten skapar mening och betydelse utifrån relationen mellan dem (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:33).  

 

Kritisk diskursanalys (CDA) söker att synliggöra mönstren för övertygelser och värden som kodas i språk – 

vilka är svåra att upptäcka för någon som accepterar diskursen som naturlig (Fowler 1991:67). Detta görs 

genom att se hur språket ingår i, förändrar eller utmanar samhällets maktstrukturer. Det centrala för metoden 

är relationen mellan språk och samhället, hur språket är med och skapar samhället (Berglez & Olausson 

2008:123).  Genom de diskursiva praktikernas textproduktion och tolkning av dem konstrueras den sociala 

världen. Det är delvis genom detta som kulturella och sociala förändringar sker (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:67). Inom det kritiska diskursanalytiska fältet anses dessa praktiker bidra till ideologiska 

effekter som exempelvis ojämlika maktförhållanden mellan diverse sociala grupper, exempelvis hur rådande 

maktstrukturer dominerar medan andra marginaliseras och varför vissa identiteter eller tankar uppfattas som 

normala/självklara samtidigt som andra framstår problematiska och oönskade (Berglez & Olausson 

2008:123). CDA söker således att genom synliggörandet av ojämlika maktförhållandena göra dem mer 

jämlika i kommunikationsprocesser och i samhället (Winther Jörgensen & Phillips 2000:69). 

 

4.1.1	Norman	Faircloughs	kritiska	diskursanalys	
 
Fairclough anser att CDA har tre grundläggande egenskaper, den är relationell, dialektisk och 

tvärvetenskaplig. Metoden är relationell eftersom fokus inte ligger på saker eller individer utan sociala 
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relationer. Sociala relationer är komplexa och består av flera lager i och med att begreppet även inkluderar 

relationerna mellan relationer (Fairclough 2010:3).  

 

Relationerna ses som dialektiska. Dialektiska relationer är relationer mellan objekt som är olika varandra 

men ändå inte helt separerade på det sätt att de exkluderar varandra. Makt och diskurs är olika element i en 

sociala process, trots det är makt delvis diskurs och tvärt om, dom är olika men inte helt separata (Fairclough 

2010:3-4).  

 

Enligt Fairclough är CDA en analys av dialektiska relationer mellan diskurs och andra objekt/element samt 

av de inre relationerna av diskurs. Eftersom en analys av dessa relationer sträcker sig över konventionella 

gränser mellan olika forskningsfält anser Fairclough att CDA är en tvärvetenskaplig analys (Fairclough 

2010:4).  

 

Vid empirisk forskning om kommunikation och samhälle kan Fairclaughs tredimensionella modell användas 

som analytisk ram. Samtliga dimensioner ska användas i en diskursanalys av en kommunikativ händelse 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000:74).	

	
	

Fairclaughs tredimensionella modell urskiljer tre nivåer - text, diskursiv praktik samt social praktik. Samtliga 

nivåer ska användas vid analys av en kommunikativ händelse. Även om analysfasen av text respektive 

diskursiv praktik kan gå in i varandra ska de skiljas åt analytiskt (Winther Jörgensen & Phillips 2000:74-75).  
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Text	
Det som är föremålet för den detaljerade språkanalysen i CDA är texten och dess egenskaper. Genom analys 

på denna nivå går det att kartlägga hur diskurserna förverkligas textuellt och på så sätt underbygga och 

komma fram till en tolkning av materialet (Winther Jörgensen & Phillips 2000:87).  

 

I CDA intresserar man sig både för de som finns med och prioriteras i texten och det som utelämnas. För att 

framhäva ideologiska betydelser i texten undersöker man det valda alternativet att representera verkligheten 

på, varför just detta val gjorts framför andra och vilka effekter det leder till (vem som gynnas eller förlorar på 

det). I analysen har redskapet interaktionell kontroll exkluderats då det inte är fråga om ett samtal. De 

redskap som används i denna analys är retoriska begrepp, ordval och grammatik. Inom det sistnämnda finns 

två viktiga element, transitivitet och modalitet (Winther Jörgensen, Phillips 2000:87).  

 

Transitivitet analyseras genom att se hur processer och händelser förbinds, eller inte gör det, med objekt och 

subjekt. Fokus ligger på att kartlägga olika framställningsformer och ideologiska konsekvenser de kan ha 

(Winther Jörgensen, Phillips 2000:87). Transivitet bygger på tre grundstenar där den första är processer som 

antingen är händelser eller handlingar. En handling utförs medvetet och med kontroll medan en händelse 

syftar till en förändring som sker utom kontroll eller medvetet handlande. Processerna kan vara materiella 

och påverka något/någon fysiskt, verbala och uttryckas genom verb rörande tal och uttryck samt mentala, 

som att drömma eller olika intentioner (Bergström & Boréus 2012:281-282). Deltagare är den andra 

grundstenen och kan delas in i aktörer och mål för processer. Medan agenten är den som handlar så är målet 

för processen antingen mänsklig och benämns som mottagare eller ickemänsklig och därmed ett objekt. 

Den tredje och sista grundstenen är omständigheter som tid och plats (Bergström & Boréus 2012b:282). För 

att visa hur transitivitet appliceras kan vi använda en enkel mening som ”Jag frågade min kompis”.  Här är 

”Jag” agenten, ”frågade” är en verbal handling och ”min kompis” mottagaren av handlingen. På samma sätt 

är ”Jag” agenten, ”tappade” en materiell händelse och ”tallrik” objektet i meningen ”Jag tappade en tallrik”. 

Tid och plats kan för denna undersökning innebära det svenska samhället idag men skulle i något annat fall 

kunna vara mer specifikt.  

 

Modalitet syftar till talarens grad av instämmande i en sats (Winther Jörgensen, Phillips 2000:87). Med 

andra ord handlar begreppet om i vilken utsträckning avsändaren kan tänkas knyta an till innehållet och i 

vilken grad personen står bakom det som uttrycks (Bergström & Bouéus 2012c:376). Modalitet förkommer 

av olika slag, ”sanning” används då talaren helt och hållet instämmer i sitt påstående eller ”tillåtelse” då 

talaren positionerar sig på ett sätt som gör det möjligt att ge mottagaren tillstånd att göra något (Winther 

Jörgensen, Phillips 2000: 88).  

	
Diskursiv	praktik	
Analyser av den diskursiva praktiken syftar de diskurser och genrer som betonas i produktion och 

konsumtion. Denna nivå fokuserar på hur avsändaren bygger texten på existerande diskurser och genrer, samt 
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hur mottagaren tolkar texten genom rådande diskurser och genrer (Winther Jörgensen, Phillips 2000:75). 

Undersökningen kan ses ur olika angreppsvinklar. Ett sociologiskt angreppssätt kan handla om 

produktionsförhållanden på en tidning, vilka led texten går igenom innan den trycks och hur förändringar av 

texten sker i de leden. Att se utvecklandet av texten och tanken om att kommunikativa händelser bygger på 

tidigare händelser kopplas till begreppet intertextualitet. För att ta reda på mottagarens tolkning av texten kan 

det vara aktuellt med olika typer av receptionsundersökningar (Winther Jörgensen, Phillips 2000:86). Några 

sådana undersökningar kommer inte utföras i denna studie. Istället läggs fokus på de journalistiska 

konventioner som finns för tjejtidningar och hur redaktionen behöver arbeta och utforma materialet för att 

tilltala målgruppen.  

	
Social	praktik	
Både texten och den diskursiva praktiken är en del av den bredare sociala praktiken, de samhällsstrukturer 

den kommunikativa händelsen produceras och konsumeras inom. I denna dimension av Faircloughs modell 

finns två aspekter. Den första kartlägger relationen mellan den diskursiva praktiken och den så kallade 

diskursordningen. Detta görs genom att se till vilka nät av diskurser som den diskursiva praktiken handlar 

inom samt hur dessa regleras och fördelas (Winther Jörgensen, Phillips 2000:90). Diskursordning är summan 

av alla diskurser och genrer som används inom en social domän eller institution och som formar samt formas 

av specifika fall av språkbruk (Winther Jörgensen, Phillips 2000:76). Den andra aspekten söker att kartlägga 

kulturella och sociala relationer samt strukturer som skapar ramen för den diskursiva praktiken. Då den 

sociala praktiken består av både diskursiva och icke-diskursiva element är det fördelaktigt att komplettera 

med teorier inom exempelvis politik, sociologi, ekonomi eller media (Fairclough 2010:5).  

 

Inom CDA anses förhållandet mellan den diskursiva och den sociala praktiken som dialektiskt. Diskursen 

anses skapade och bevarande genom politiska, kulturella och ekonomiska strukturer samtidigt som de 

bedöms förmögna att påverka dessa strukturer. Diskursen konstituerar med andra ord den sociala praktiken 

samtidigt som den konstitueras av densamma (Berglez & Olausson 2008:131). 	

 

4.2	Semiotisk	bildanalys	
Den semiotiska bildanalysen kommer användas för att analysera det visuella budskapsförmedlandet i 

tidningen och kompletterar den kritiska diskursanalys som gjorts av texten.  
 

Tecken	
En av frontfigurerna inom semiotiken är linguisten Ferdinad de Saussure som var verksam i början av 1900-

talet. Enligt Saussure är språket ett teckensystem som kommer till uttryck och verkar meningsskapande. 

Teckensystemet går således att jämföra med symboliska riter eller artighetsformler (Ekström & Moberg 

2008:19).  
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Ett tecken utgörs av två delar. Det betecknade syftar till uttrycket och kan vara exempelvis en bild eller ett 

ord. Det betecknande är innehållet, de mentala föreställningar och associationer som uppstår då vi ser 

tecknet. Centralt inom semiotiken är tanken att ett teckens betydelse formas i relation till andra tecken 

(Ekström & Moberg 2008:20).  

 

Tecken studeras med utgångspunkt i tre områden. Det första handlar om själva tecknet där olika varianter av 

det samt dess olika sätt att förmedla budskap och betydelser undersöks. Det andra området behandlar koder 

och system inom vilka tecknet är konstruerat, hur dessa anpassats till samhällets eller en kulturs krav och 

utvecklats till att passa de kanaler som finns för överföring av dem. Det tredje området som studeras inom 

semiotiken är den kultur inom vilket tecknen och koder arbetar (Fiske 1997:61). 

 
Semiotiska	verktyg		
Saussures efterträdare och grundare till den moderna semiotiken är Roland Barthes. Följande begrepp och 

dess definitioner utgår från Barthes och används för att på ett tydligt och strukturerat sätt genomföra 

analysen.  

 

Nyckelbegrepp för den semiotiska bildanalysen är denotation, konnotation och myt. Begreppet denotation 

hänvisar till bildens grundläggande betydelse, det vi objektivt ser och kan peka ut i bilden. Konnotation syftar 

till tolkningen av bilden och de associationer som är gemensamma eller kulturella. Privata associationer bör 

undvikas då det är sådana som enbart en själv eller endast ett fåtal personer anknyter till (Carlsson & 

Koppfeldt 2008:18). Myt avser en samling konnotationer som tillsammans bildar ett underliggande budskap. 

Det kan anses som det naturliga hos olika kulturer eller samhällen även om det inte stämmer med 

verkligheten (Carlsson & Koppfeldt 2008:27). En myt kan exempelvis ha att göra med vad som anses 

kvinnligt och manligt i samhället.  

4.3	Metoddiskussion		
Då denna undersökning syftar till att synliggöra de föreställningar om världen som tidningen FRIDA 

konstruerar och fastställer i sitt innehåll har detta legat till grund för studiens metodval. Att valet fallit på en 

kritisk diskursanalys och en semiotisk bildanalys har att göra med tidningens multimodala innehåll i form av 

ord/text och bilder.  

 

Valet av den kritiska diskursanalysen grundar sig i metodens utgångspunkt att språket aldrig helt kan 

avspegla verkligheten. Språket bidrar snarare aktivt till att skapa och förändra omvärden, identiteter och 

sociala relationer (Winther Jörgensen & Phillips 2000:7).  Då en kritisk diskursanalys ska tillämpas är det 

viktigt att hitta en bra balans mellan teori och språkanalys. Det är viktigt att man inte bara uppmärksammar 

de delar av texten som bekräftar de egna tolkningarna då det gör att undersökningen förlorar både sin 

objektivitet och sitt vetenskapliga värde. Det är även viktigt att inte fokusera allt för mycket på det språkliga 

då samspelet med de sociala aspekterna är en viktig faktor i denna metod (Berglez 2010:285). Att under 
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analysens gång tydligt förklara och motivera tolkningar är viktigt då det bidrar till ökad förståelsen av den 

kommande slutsatsen (Bergström & Boréus 2012c:406)  

 

Den semiotiska bildanalysen syftar till att analysera de visuella i tidningens innehåll. Genom att metoden vid 

analys använder sig av konnotationer, det vill säga assoicationer och tolkningar av bilder är det viktigt att se 

till utförarens påverkan på analysen. Personliga känslor, åsikter och associationer kan påverka vad den 

konnotativa nivån visar och det är därför viktigt att tolkningen sker utifrån samhälleliga och kullturella 

föreställningar (Ekström & Moberg 2008:24). Precis som inom den kritiska diskursanalysen ses tecknen som 

som en del av en större struktur där ideologin alltid är en faktor (Ekström & Moberg 2008:39).   

 

De två metoder som ligger till grund för analyserna i denna studie är båda av kvalitativ karaktär. Kvalitativa 

metoder grundar sig i tolkningar av materialet till skillnad från de kvantitativa som utgår från processer som 

att räkna eller mäta (Bergström & Boréus 2012a:50). Att analyserna grundar sig i tolkningar är en vanligt 

förekommande kritik mot de kvalitiva metoderna (Ekström & Larsson 2010:15-16). Det är viktiga att komma 

ihåg att tolkningarna påverkas av den som utför undersökningen. Det är osannolikt att en person skulle tolka 

materialet exakt likadant som någon annan. Att genomgående motivera de tolkningar som görs av materialet 

är därför viktigt för att öka undersökningens reliabilitet.  
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5.	Analys	och	resultat	
 
Analysen och resultatet kommer redovisas löpande genom uppdelning i olika kategorier. Först presenteras 

den semiotiska bildanalys som utförts på tidningarnas omslag. Därefter presenteras analyserna efter 

tidningens teman Love, Beauty samt Pepp. Inom varje tema genomförs först den semiotiska analysen som 

följs av en kritisk diskursanalys. Analyserna presenteras tematiskt och inte artikel för artikel för att undvika 

upprepningar, däremot lyfts exempel fram från de olika texterna.  

5.1	En	semiotisk	bildanalys	omslagen		
 
I analys på denotativ nivå pryds majoriteten av de sex omslagen av en ensam tjej. Undantaget i urvalet är #12 

med en bild som innehåller fem stycken tjejer samt #8 som avviker då det till skillnad från övriga är en kille 

som pryder omslaget. Samtliga omslag är tagna rakt framifrån. I fyra av fallen är bilden beskuren så att 

personen syns från midjan och upp, #5 visar hela överkroppen medan #12 är en helkroppsbild av de fem 

tjejerna. Alla omslagspersoner förutom en av tjejerna på gruppbilden kollar direkt in i kameran. Samtliga 

bilder är stående i och med tidningens format. Alla omslag innehåller mycket färg, pryds av Fridas logga och 

puffar som hänvisar till tidningens innehåll. Till dessa puffar finns även tillhörande bilder i mindre storlek 

som pryder tidningens kanter.  

 

Omslagen pryds av kända personer. Det är tydligt att populärkulturens ansikten används för att locka 

potentiella konsumenter till att köpa tidningen. Personerna i bilderna lockar läsaren med ett leende och skapar 

närhet genom att ha ögonkontakt med linsen. Genom ögonkontakten skapas en kontakt mellan personen på 

omslaget tillika tidningen och dess konsument.  

 

Just kända personer används ofta som förebilder, de skapar ett ideal som vi ”vanliga” människor ska uppnå. 

Samtliga av de kvinnliga omslagspersonerna har bra fysik och skulle enligt många anses som attraktiva. Att 

personerna blivit stylade från topp till tå med kläder, smink och hår för att se så bra ut som möjligt är tydligt 

utifrån ett kritiskt perspektiv. Troligtvis är detta inte lika uppenbart och synligt för den dagliga konsumenten. 

Den bild som förmedlas av kvinnan, eller i detta fall tjejen, förstärker på det viset ytterligare de skönhetsideal 

som finns i vårt samhälle idag. Myten om att tjejer ska se ut på ett visst sätt, dels då det kommer till vikt och 

storlek men även resten av utseendet där långt hår och smink ofta ses som typiskt kvinnligt. Att dessa 

personer skiner upp i ett stort vitt leende förstärker även en myt om att de personer som följer detta ideal är 

lyckliga.  

 

Omslaget bjuder in till att läsa mer om dessa personer. Nummer #5 skyltar med att Demi Lovato ska berätta 

om psykisk ohälsa och ätstörningar. Även om dessa ämnen är viktiga att ta upp i allmänhet, och med 

människor i ung ålder i synnerlighet, så används denna typ av puffar ofta för att skapa en koppling och 
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identifikationsfaktor till läsaren. Om ett kritisk synsätt appliceras så skulle det kännas mer självklart att ha 

personer med ett mer ”naturligt” utseende på omslagen, om tidningen känner att detta är ett ämne som är så 

aktuellt i dagens samhälle att det behöver tas upp.  

 

Omslag #8 pryds av sångaren Shawn Mendez. Med sin vanliga svarta t-shirt ser han ut som vilken annan 

kille som helst. Med blicken in i kameran och ett leende på läpparna framställs han likt den manliga 

stereotypen ”svärmorsdrömmen”. Detta förstärks ytterliggare av puffen i vänster hörn som säger att han 

”aldrig skulle säga nej till ett fan”. Att han ser betydligt mer naturlig ut än omslagstjejerna är inte förvånande. 

Detta är något som är väldigt vanligt i både visuella sammanhang och samhället överlag. Det förstärker 

myten om att mannen är det naturliga könet och kvinnan det andra. Mannen är därför bra som han är medan 

kvinnan behöver förbättra sig, bland annat genom smink.  

5.2	Semiotisk	bildanalys	och	kritisk	diskursanalys	av	innehållet	
 
5.2.1	Tema	Love		

Artiklar: Allt du behöver veta om oralsex (Frida #2 2016a:61), Liva upp förhållandet (Frida #3 2016a:58), Nej eller 

okej i kärlek (Frida #5 2016a:56-57), Nya sätt att flörta på (Frida #8 2016a:63), 7 personer du kommer dejta innan 

du träffar the one (Frida #10 2016a:56-57), Flirtfails vi alla går igenom (Frida #12 2016a:63).  

	

Semiotisk	bildanalys	

På en donotativ nivå varierar bilderna till artiklarna i utseende. Till artikeln Nya sätt att flirta på visar bilden 

en tjej med en öppen mun i halvprofil som gör en hjärta med händerna runt ena ögat. På sin tröja finns ett 

stort rött hjärta och ovanför rubriken ”LOVE” finns illustrationer av två hjärtan. Bilden i artikeln om 

”flirtfails” visar en tjej som sträcker ut en mobiltelefon framför sig. Hon står lutad mot en stolpe och i 

bakgrunden syns träd, hus och gräs i ofokus. Vid artikelrubriken finns en emoji som förställer en apa/björn 

som håller händerna för ögonen med öppen glad mun. 

 

Bilden till artikeln Liva upp förhållandet består av en tjej och en kille som pussas. Killen står bakom tjejen 

och håller om henne runt midjan. Bakgrunden är ur fokus men innehåller olika färger. I Nej eller okej i kärlek 

finns en bild på en tjej som omringad av vitt ligger och kollar på en mobiltelefon, nedanför henne finns en 

röd text som lyder ”Är det okej att läsa varandras sms?”. Till artikeln Allt du behöver veta om oralsex finns 

en närbild på en mun. Munnen är öppen med ett bär mellan tänderna och strössel på läpparna.  

 

Till skillnad från övriga artiklar innehåller 7 personer du kommer dejta innan du träffar the one flera olika 

bilder. Den första bilden är placerad ovanför rubriken och består av en tjej och kille. Tjejen är placerad lite 

bakom killen som har ryggen mot henne. Med killens huvud bakåtlutat och tjejen framåtlutad över honom är 
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dom nära till en kyss. De övriga bilderna ligger inne i själva artikeln och är beskurna i cirklar. Inom varje av 

cirkel finns en närbild på en killes ansikte, det finns sju bilder av detta slag.  

 

Samtliga tjejer i bilderna har långt hår medan killarna i de flesta fall har kort hår, det finns två undantag i de 

cirkelbeskurna bilderna tillhörande artikeln 7 personer du kommer dejta innan du träffar the one. Personerna 

på bilderna ler och tjejerna är sminkade.  

 

På en konnotativ nivå tolkas de unga tjejerna i tidningen vara i samma ålder som målgruppen. De möter i så 

gott som samtliga fall läsaren med ett leende och framstår som lyckliga. Tjejerna liknar alla varandra genom 

att de är sminkade, smala och har långt hår. Bilderna stärker den myt som finns i dagens samhälle om hur 

tjejer bör se ut för att uppfattas som vackra. Detta genom att genomgående visa upp den ”ideala” tjejen. 

Bilderna kan tolkas som att om man ser ut som dessa tjejer gör så är man lycklig. Denna typ av 

representation har risk att få konsekvenser hos läsaren, så som missnöje med sig själv som i förlägningen kan 

leda till ätstörningar och psykisk ohälsa.  

 

Bilden på munnen med strösseltäckta läppar med ett björnbär mellan framtänderna skapar associationer 

kopplade till godis. Att artikeln handlar om oralsex gör att handlingen framställs som något som läsaren bör 

vara sugen på, något som frestar.  

 

De cirkelbeskurna bilderna består av närbilder på kända killar som troligtvis finns med för att göra innehållet 

mer intressant, även om de egentligen inte har något med det att göra. Samtliga killar förutom en av 

kändisarna har kortklippt hår vilket inom samhället länge setts som typiskt manligt. Parbilderna som tillhör 

två av artiklarna vittnar om en normativ syn på kärleksrelationer som heterosexuella. Detta görs genom att 

endast visar upp kärlekspar bestående av en tjej och en kille. Representationen styrker myten om att 

heterosexuella relationer är norm och således att homosexuella relationer inte är det. Detta bidrar till att de 

läsare som känner attraktion till samma kön kan känna sig onormala och inte våga berätta om sin sexuella 

läggning.  

 

Även om inte etnicitet är ett undersökande perspektiv i denna studie är det ändå nämnvärt att alla personer 

inom temat förutom en av kändisarna har vit hudfärg. Detta förstärker myten om det svenska samhället och 

svenskar som människor av vit hudfärg. De värderingar som går att urskilja i temats bilder visar till stor del 

upp ett normativt synsätt på kön/genus och sexualitet, något som stärker de hegemoniska maktförhållanderna 

i samhället ytterligare.  

 

Kritisk	diskursanalys		

Text		
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Artiklarna inom temat Love tar upp allt ifrån hur läsaren kan flörta och rädda sig ur pinsamma ”flirtfails” till 

en lista på olika typer hon kommer dejta innan hon träffar drömprinsen. Artiklarna behandlar även hur man 

livar upp ett förhållande, vad som är okej och inte i relationer samt hur man utför oralsex. Temat bygger på 

ämnen som sex, kärlek och relationer. 

Texterna innehar en hög grad modalitet och FRIDAs innehåll förmedlas överipande som  ”sanningen”. Inom 

denna diskurs återkommer formuleringar som syftar till ett utlärande till, och ett guidande av, läsaren. 

Läsaren behöver lära sig hur hon ska vara i ett förhållande, hur oralsex utförs och vad man ska tillåta sin 

partner att göra.  

”Alla	gillar	olika,	men	de	flesta	gillar	en	blandning	av	att	suga	hårt	längst	med	hela	snoppen	(tänk	
dig	en	godisklubba)	och	att	pussa	och	slicka	längst	med	skaftet”	(Frida	#2	2016a:61).	

Detta exempel visar tydligt temats utlärande karaktär genom att med en rådgivande ton förklara för läsaren 

hur hon kan suga av en kille. I meningen är ”alla” placerad som agent. Trots att agenten är ospecificerad 

placerar tilltalet läsaren inom denna position. Tolkningen av texten blir därför att alla gör detta så du borde 

också göra det. Exemplet visar på så sätt upp tjejen som aktiv då det är hon som utför fysiska handlingar som 

att suga hårt, pussa och slicka. Mottagare av dessa handlingar är ”snoppen” och genom detta placeras även 

killen in i sammanhanget som passiv.  

 

Valet att likna en snopp vid en godisklubba är intressant, speciellt i samband med de strösseltäckta läpparna i 

artikelns bild. Oralsex och godis kopplas här ihop genom liknelse och överför associationer från det ena till 

det andra. Att koppla ihop oralsex med godis på det här sättet skapar ett underliggande budskap och 

associationer om oralsex som frestande och oskyldigt.  

 

Diskursen använder ofta påståendesatser som riktas till läsaren. Denna typ av meningar är extra tydliga i 

artikeln om de olika personlighetstyperna som läsaren kommer att dejta. Även i detta fall syftar texten till att 

vara utlärande om än annorlunda än första exemplet. Här förmedlas budskapet utan tveksamheter i språket 

och presenteras därmed som fakta.  I artiklarna kopplar FRIDA ihop de olika typerna till killar i den kända 

sånggruppen One Direction. Om typen som parats ihop med medlemmen Zayn Malik står följande: 

”Du	blir	störtförälskad	på	två	sekunder	och	ser	inga	tecken	på	att	er	kärlekssaga	ska	ta	slut.	Förrän	
hen	en	dag	säger	hejdå,	utan	en	vettig	förklaring.	Den	här	personlighetstypen	tänker	mer	på	sig	

själv	än	dig.	Krossat	hjärta:	check”	(Frida	#10	2016a:57).	

De olika typerna är generaliserande och stereotypa framställningar. FRIDA tar det ett steg längre när de 

dessutom kopplar dessa typer till kända killar som egentligen inte har något med artikeln att göra. Genom 

detta placeras killarna in i fack utan att det för den saken är så de egentligen är.  

 

Ordvalet ”hen” är intressant och syftar till att göra texten könsneutral. Att personen skulle tolkas vara en tjej 

är dock osannolikt i och med förhållandet till övriga tecken, som namnen på de kända killarna och de 
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tillhörande bilderna. Detta ord förlorar därmed sin innebörd och texten tolkas på samma sätt som om ordvalet 

varit ”han”. I första meningen urskiljs ”du” som agent. På samma sätt som i det första exemplet placerar 

tilltalet läsaren i positionen, även om agenten här är en annan. Till den mentala händelsen ”blir 

störtförälskad” finns ingen utskriven mottagare. Däremot dyker ”hen” upp som agent i nästa mening och 

förhållandet gör den frånvarande mottagaren synlig, det var ”hen” som var mottagare till förälskelsen. ”Hen” 

utför den fysiska handlingen att ”säga hejdå”. Fortsättningsvis placeras ordet ”kärlekssaga som” agent vilket 

är intressant. I detta exempel har ”du”, det vill säga tjejen varit passiv medan ”hen” varit den aktiva som 

utfört medvetna handlingar. ”Kärleksagans slut” upplevs som utom läsarens kontroll och saknar formulerad 

mottagare.   

 

Texterna inom temat har ett genomgående du-tilltal och FRIDA vänder sig direkt till läsaren. Du-tilltalet 

placerar läsaren som agent i många av texterna. I exemplet om Zayn Malik ovan förmedlas en mental 

händelse i form av ”du blir störtförälskad”. Läsaren blir genom tilltalet ihopkopplad med händelsen eftersom 

”du” placerar henne (läsaren) i agentens position, det vill säga den som utför processen. Dessa formuleringar 

riktar sig på så vis till läsaren och uppmuntrar henne att utföra handlingarna eller händelserna. Konsekvensen 

av en språklig konstruktion som denna blir att beteendet FRIDA beskriver tolkas som norm och att det är så 

exempelvis en förälskelse går till.  

 

I början av artikeln nämner FRIDA att ”forskning säger att du kommer kyssa minst sju grodor innan du 

finner den rätta”. Det ökar legitimiteten i det som skrivs och ökar även trovärdigheten för de sju typer som 

FRIDA sedan presenterar. Detta kan således kopplas till retorikens logosbegrepp. Ett liknande 

meningsuppbyggande uppmärksammas även i artikeln om kärleksdilemman, vad som är okej och inte i 

relationer. Samtliga nio dilemman inleds med ett påstående som FRIDA sedan konstaterar som okej eller 

inte, exempelvis ”Du upptäcker flörtiga kommentarer på Instagram och bilder på Snapchat som din partner 

skickar till andra tjejer” (Frida #5 2016a:57). Påståendet följs av ett ”Nej” för att markera att detta inte är okej 

och därefter följer en förklaring av varför det är så. Budskapet blir på detta sätt väldigt tydligt förmedlat, utan 

risk för misstolkningar.  

 

Tidningen simulerar en samtalsdiskurs i många av artiklarna genom att exempelvis både ställa och besvara 

frågor, samt tilltalet och valet av ordet ”du”. Ordet ”vi” används sällan inom denna diskurs, och aldrig i 

förhållande med verbet ”tycker”. Detta kan ifrågasättas då artiklarna egentligen handlar om vad redaktionen 

FRIDA faktiskt tycker och anser är rätt. Istället används ordet ”vi” för att skapa en gemenskap med läsaren 

eller för att tydliggöra budskapet i artikeln. Båda användningarna förekommer i följande mening ur artikeln 

Nya sätt att flörta på: 

”Vi	är	redan	vana	Instagram-raggare,	men	nu	finns	ju	faktiskt	även	Snapchat.	Skicka	gulliga	bilder	
och	filmer	på	dig	(nej,	vi	menar	inte	nakenbilder)	eller	någonting	i	din	omgivning	och	visa	i	texten	

att	du	enbart	skickar	bilden	till	din	crush”	(Frida	#8	2016a:	63).		
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I första meningen är agenten ”vi”. Tilltalet liknar de tidigare exemplen och placerar alla läsare och 

redaktionen (kanske till och med alla i samhället, i världen) inom denna position. Genom detta användande 

av ”vi” skapas en normativ syn på den materiella händelsen att Instagram-ragga. I den andra meningen finns 

ingen explicit agent men underförstått är det ”du:et” FRIDA talar till, det vill säga att det är läsaren som ska 

utföra den materiella handlingen att ”skicka” objektet ”gulliga bilder”. Att FRIDA går in i texten och rättar 

eventuella tankar läsaren fått om att det skulle vara nakenbilder det är frågan om är intressant. Här hänvisar 

agenten ”vi” inte till redaktionen och läsarna utan endast redaktionen. Detta förstärker det utlärande som 

karaktiserar detta tema och befäster FRIDA som den läsaren bör lära av.  

 

Diskursiv	och	social	praktik  

Produktionen av tidningen och dess innehåll påverkas av flera faktorer. Det finns konventioner och åsikter 

för tjejtidningsgenren och vad en sådan tidning bör innehålla. Tjejtidningar verkar inom genren populärpress 

där underhållning är en av fokuspunkterna. Underhållningen ger läsaren en verklighetsflykt och möjlighet till 

önskeuppfyllande. En anledning till att denna genre är framgångsrik är att den svarar mot läsarens verkliga 

behov och begär. Samtidigt bidrar innehållet även till att definiera vad dessa behov och begär är (Hirdman 

2001:16-17). Åldern hos målgruppen påverkar också vilket innehåll tidningen har. I detta fall består den av 

tonårstjejer och materialet anpassas till vad de förväntas tilltalas av och vilja läsa om. Eftersom detta är 

detsamma oavsett tema gäller det för samtliga och kommer inte upprepas igen.  

 

Kärlek, sex och relationer är vanligt förekommande ämnen i tjejtidningar. Det innehåll FRIDA väljer att 

inkludera förmedlas som viktigt och något som därför bör vara viktigt även för läsaren. Att tidningens 

målgrupp består av tjejer mellan 12-18 år kan ifrågasättas efter en genomgång av temat. Ämnen som är 

passande för en artonåring kan anses olämpliga för de yngre läsarna. Frågan är om en tolvåring behöver veta 

hur hon ska utföra oralsex, hur ska suga och slicka.  

 

Medier konstruerar verkligheten. Genom det textuella innehållet förmedlas könsneutrala värderinger inom 

temats ämnen. Den könsneutrala diskursen hade kunnat ge läsaren möjlighet att själv välja vad innehållet 

syftar på, om partnern är en kille eller tjej. Den motsättning som sker mot samhällets normativa värderingar 

på sexualitet motverkas dock av artiklarnas bilder. Bilderna rekonstruerar de hegemoniska tankarna som 

finns om kärleksrelationer. Trots att texten väljer att förmedla kärleksintresset eller den andra personen i 

relationen som partner eller det könsneutrala ”hen” bli den sammansatta tolkningen ändå att relationerna är 

heterosexuella. Detta är extra synligt i artikeln 7 personer du kommer dejta innan du träffar the one där även 

rubrikerna synliggör att det är killar det är fråga om. Bilderna som representerar de olika 

personlighetstyperna visar dessutom upp kända killar. Betydelsen av den könsneutrala sexualitetsdiskurs som 

synliggjorts i textanalysen är med dessa bilder försvunnen. Bilderna skriver över det tidigare motstånd som 

texten visat och förändrar de konstruktioner som texten ämnar att främja.  
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Kvinnlighet framstår i materialet som något som kräver arbete i och med den utlärande och guidande tonen. 

Som tjej behöver man hjälp att avgöra och lära sig vad som är okej och inte, hur man flirtar och utför oralsex. 

Tjejen framstår som tafatt och lite klumpig då det kommer till att ta kontakt med ett kärleksintresse.  

”Oops!	Ibland	(läs:	typ	alltid)	kan	det	gå	fel	när	du	försöker	slå	på	charmen	inför	mötet	med	din	
crush.	Här	är	flirtfails	som	vi	alla	tyvärr	kommer	uppleva”	(Frida	#12	2016:63).		

Att ständigt känna att man behöver förbättras kan leda till att läsaren blir osäker på sig själv. Unga tjejer 

behöver lära sig att lita på sin magkänsla och tro på sig själva. De påståenden som ständigt riktas mot läsaren 

kan göra att hon ifrågasätter sig själv, speciellt om hon inte känner igen sig i dem. 
  

Då materialet inte längre går att att uppfatta som könsneutralt finns det möjlighet att se hur manlighet 

framställs i temat. I artikeln som beskriver de sju personlighetstyper läsaren kommer dejta synnliggörs flera 

stereotyper. Artikeln lyfter fram svärmorsdrömmen, hjärtekrossaren, den barnsliga typen, egoisten, 

”playern”, morsgrisen och den personen du går tillbaka till flera gånger trots att det inte är rätt (Frida #10 

2016a:56-57). Användandet av kända killar som kopplas ihop med dessa typer synliggör dessutom en 

kändisdiskurs inom temat.  

 

Killen framställs även som sportintresserad i två av de sex artiklarna. Samtidigt visar dessa exempel också på 

hur tjejen inte är det. Detta rekonstruerar bland annat stereotypiska uppfattningar om manliga och kvinnliga 

intressen samt om män som aktiva och kvinnor passiva. Detta visar även hur genusdiskursen verkar inom 

temat.  

”Du	hänger	med	på	fotbollsmatcher	och	hjälper	till	med	läxor	men	din	partner	vägrar	ägna	sig	åt	
dina	intressen”	(Frida	#5	2016a:57).		

”Nej,	fotboll	är	kanske	inte	det	roligast	du	vet,	men	vi	lovar	att	din	älskling	bli	överlycklig	över	att	
du	engagerar	dig	i	hens	intressen”	(Frida	#3	2016a:59).		

Inom temat Love verkar således sexualitetsdiskursen, genusdiskursen och kändisdiskursen för att förmedla 

FRIDAs budskap.  

 
5.2.2	Tema	Beauty	

Artiklar: Lips are moving (Frida #2 2016b:44), Vårens största skönhetstrender (Frida #3 2016b: 40-41), Fransfest 

(Frida #5 2016b:44), Fixa catwalkhåret (Frida #8 2016b:44-46), Kendall Jenners skönhetshemlisar (Frida #10 

2016b:30), 8 superknep mot finnar (Frida #12 2016b:50). 

	

Semiotisk	bildanalys	

På denotativ nivån finns en väldigt liten variation i temats bilder. Ett flertal bilder innehållet närbilder på 

olika tjejers ansikten, där de antingen är en eller två på samma bild. De flesta av tjejerna är väldigt sminkade 

och fotograferade rakt framifrån eller med ansiktet i halvprofil. Den bild som sticker ut från övriga tillhör 
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artikeln 8 superknep mot finnar. Det är egentligen tjejens spegelbild som syns medan en suddig siluett kan 

uppmärksammas i bildens vänstra hörn. Denna tjej är inte lika sminkad som övriga.  

 

Till skillnad från de andra bilderna visar bilden i artikeln Kendall Jenners skönhetshemlisar upp en större del 

av tjejens kropp, från låren och upp. Det finns även närbilder på läppar, produkter och frisyrer inom detta 

tema.   

 
Konnotativt består bilderna antingen av kändisar eller modeller. Nästintill alla är väldigt sminkade och 

samtliga är smala och har långt hår. Det är den ”vackra” tjejen som ges utrymme i artiklarna och förmedlas 

som idealet som läsaren ska uppnå. Närbilderna på en mun i artikeln Lips are moving visar exempelvis steg 

för steg hur läsaren ska göra för att få större läppar med hjälp av smink. Precis som i bilderna till föregående 

tema visar bilderna upp tjejer eller kvinnor som av många kan ses som den ideala kvinnan. Bilder av detta 

slag försämrar många unga tjejers självförtroende då de inte känner att de kan mäta sig mot eller uppnå detta 

ideal.  

 

Den bild som tillhör artikeln 8 superknep mot finnar skiljer sig en del från övriga. Tjejen som speglar sig har 

inte lika mycket smink och ser ut att befinna sig i ett badrum. Hon poserar på ett sätt som gör att man som 

läsare tolkar det som att hon klämmer en finne. Det kan dock framstå motsägelsefullt att tjejen i fråga inte har 

några finnar att klämma och att hennes hud ser ”perfekt” ut. Troligtvis är hon sminkad om än mindre än de 

kändisar och modeller som beskrevs tidigare. Situationen i bilden tolkas som en vardaglig aktivitet i mångas 

liv och används för att skapa närhet. Denna bild skapar således en identifikationsfaktor. 

	

Kritisk	diskursanalys	

Text	

Temat Beauty består av artiklar kopplade till utseende. Läsaren får här information om allt ifrån 

skönhetstrender till hur man kan sminka läpparna större, hur du gör för att få perfekta fransar, knep för att 

motverka finnar samt kändisars skönhetshemlisar. Ämnen inom temat är skönhet, smink och hår.  

 

Nästan alla artiklar är guidande i sin karaktär. Målet med dem är att visa för läsaren hur hon ska göra för att 

uppnå ett visst resultat. Texten Lips are moving visar detta tydligt med sina fem steg för plutiga läppar. 

”2.	Använd	en	läppenna	som	är	en	nyans	mörkare	än	läppstiftet	du	tänkt	använda	och	dra	en	linje	
strax	utanför	din	vanliga	läpplinje”	(Frida	#2	2016:44).		

Trots att ingen agent är specifierad i meningens början är det underförstått att den riktar sig till agenten ”du” i 

och med valet av agenten ”du” senare i meningen. Genom tilltalet placeras läsaren i positionen och är således 

den som ska utföra den materiella handlingen ”använd en läppenna”.  

 



24 
 

Artikeln Fixa catwalkhåret formulerar sig på ett liknande sätt men handlar istället om tre stycken olika tre-

stegsguider till frisyrer som anses inne. Materialet innehåller även fem steg läsaren kan följa om hon vill ha 

perfekta fransar.  

 

Temats innehåll förmedlas med hög modalitet och som fakta till läsaren. Det finns inga tveksamheter i 

meningsuppbyggnaden. Materiella handlingar som applicera, skugga, duscha, locka, tvätta, fläta, dutta och 

kamma utgör en stor del av materialet och är av stor betydelse i det utlärande artiklarna syftar till.  

”Applicera	värmeskydd	i	hela	håret	och	dela	upp	det	i	olika	sektioner	så	att	du	enkelt	kan	locka	
det”	(Frida	#8	2016:44).		

Detta exempel visar på hur lika artiklarnas språkliga konstruktion är. Meningens uppbyggnad är nästintill 

identisk med det exempel som togs upp om plutiga läppar. Det explicita du:et i meningarnas början finns 

genomgående inom detta tema. Precis som det första exemplet förklarade så försätts återigen läsaren i 

agentens position genom meningens tilltal.  

 

Den artikel som skiljer sig mest från övriga är Kendell Jenners skönhetshemlisar som grundar sig i en 

intervju. Kendall Jenner är det yngsta syskonet i den kända Kardashian/Jenner-familjen och har på senare tid 

blivit en väldigt framgångsrik modell. Hon är troligtvis någon som många yngre tjejer vill likna och som de 

ser upp till. I artikeln berättar hon om sina skönhetsrutiner och om hudproblem hon haft i yngre år.   

”Jag	hade	svår	akne	och	dåligt	självförtroende	när	jag	var	yngre.	Jag	hade	aldrig	trott	att	jag	skulle	
bli	ansiktet	utåt	för	ett	stort	skönhetsmärke”	(Frida	#10	2016:30).			

Detta är den enda artikeln där agenten definieras genom ordvalet ”jag”. Genom textens tilltal placeras 

Kendell Jenner i positionen. 

 

 I de artiklar som förklara olika skönhetsprocesser är agenten oftast oexisterande, trots det går ofta agenten att 

urskilja som ett explicit ”du”. Detta positionerar läsaren i positionen. I vissa fall förekommer agenten ”vi” 

vilket positionerar läsaren, redaktionen och egentligen alla inom agenten. Ibland är agenten även en specifik 

produkt. I meningen under går ”sminkprodukter” att urskilja som agent, vilka utför materiella händelser som 

att ”täppa till”. Ordet ”porerna” blir här ett objekt, det vill säga mottagare av händelsen.  

 
”Vissa sminkprodukter kan täppa till porerna och orskar finnar, försök därför att rocka din osminkade nuna minst 

en gång i veckan” (Frida #12 2016:50). 
 

Artiklarna använder ofta fråge-, uppmanings- och påståendesatser för att engagera läsaren att testa de nya 

skönhetstrenderna.  

”Nu	blickar	vi	framåt	och	spanar	in	de	största	beautytrenderna	i	vår.	Häng	med!”	(Frida	#3	
2016:40).		
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”I	vår	går	vi	från	sju	sminkprodukter	till	tre	när	vi	lägger	basen”	(Frida	#3	2016:41).		

Vi-tilltalet är inte särskilt framträdande i artiklarna men används stundvis för att skapa en gemenskap med 

läsaren, en vi-känsla så att säga. Genom ordvalet och agenten ”vi” kan alla tjejer/människor, kanske främst 

alla läsare och redaktionen positioneras inom samma agent. Detta skapar en känsla av att alla kommer följa 

de trender tidningen förmedlar och därför måste även läsaren göra det. Hur detta används syns i de två 

exemplen ovan.  

 
I texterna finns sällan en mottagare formulerad men i många fall kan läsaren positioneras i den rollen. Detta 

då artiklarna ofta guidar läsaren att utföra materiella handlingar som när de är utförda haft en effekt på 

läsarens utseende. Läsaren kan således anses vara både agent och mottagare i flera av artiklarna.  

	

Diskursiv	och	social	praktik	

Beauty är ett tema som föga förvånande präglas av ämnet skönhet. Temat innehåller en kombination av 

kändisdiskurs, skönhetsdiskurs och konsumtionsdiskurs. Artiklarnas guidande till ett bättre yttre kompletteras 

med produkter läsaren kan eller behöver köpa för att uppnå de resultat tidningen visar upp. Resultaten läsaren 

ska försöka uppnå visas i många fall upp med hjälp av kända personer som genom detta framställs som ideal. 

Olika varumärken främjas dessutom genom placering av produkter och guider vid sidan av kändisarnas 

bilder, trots att dessa personer troligtvis inte använt sig av samma produkter som tidningen visar upp.  

 

Genom ett samarbete mellan bilder och text skapas ett övergripande starkt budskap om hur tjejer bör se ut 

och hur de ska gå tillväga för att uppnå och uppfylla det förmedlade idealet. Idealet som tidningen visar upp 

går hand i hand med det ideal och den myt som finns i samhället gällande den förkroppsligade kvinnligheten 

och förstärker genom detta den hegemoniska bilden av kvinnan och hennes utseende.  

 

Trots de tydliga direktiv artiklarna förmedlar finns motsättningar i materialet. I artikeln Vårens största 

skönhetstrender visas bilder upp på vad som är inne i relation till vad som är ute. En bild på en kändis med 

matta läppar och texten ”Då: Matta läppar” är placerad brevid en annan bild av en kändis med texten ”Nu: 

Läppglans”, totalt innehåller artikeln 16 bilder varav hälften visar vad som är inne och hälften vad som är ute. 

Materialet är som nämnt motsägelsefull. Artikeln antyder exempelvis att sminktekniken contouring är ute 

samtidigt som flera av ”inne”-bildernas modeller använt sig just av den tekniken i sin sminkning. På samma 

sätt visar artikeln i FRIDA #2 hur läsaren kan sminka sina läppar större med hjälp av en läppenna medan 

nästa nummer uttrycker att ”läppennor är so last year” (Frida #3 2016:40). De motsägande budskapen kan 

leda till en ökad konsumtion hos läsaren som ständigt behöver uppdatera badrumsskåpet, samt en osäkerhet i 

hur hon egentligen bör se ut. De ständiga krav som finns på tjejer att se ut på ett visst sätt rekonstrueras och 

fastställs inom detta tema. Kvinnlighet framställs således som något som behöver läras ut och något som 

alltid kan förbättras.  
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Materialet utesluter i helhet killar och manlighet vilket kan bero på att ämnen som skönhet i huvudsak 

kopplas till kvinnan och att tidningens målgrupp består av tjejer. Temat rekonstruerar på så vis de 

stereotypiska uppfattningarna som finns om kvinnan och hennes intresse för smink och skönhet, och placerar 

således mannen i motsats till detta. Däremot kan man ställa sig frågan om vem man egentligen ska göra allt 

detta (förbättrings)arbete för.  

 

Temat uppmanar övergripande till förändring genom att med hjälp av olika skönhets- och sminkprodukter, 

hårprodukter samt stylingverktyg “förbättra” sitt utseende. FRIDAs målsättning att stärka unga tjejers 

självförtroende kan inte anses uppfyllt i detta temas budskap.  

 

4.2.3	Tema	Pepp	

Artiklar: Dissa kompishetsen (Frida #2 2016:46-47), Drömjobbet: Inredare (Frida #3 2016:48-49), Skapa ditt eget 

squad (Frida #5 2016:46-47), Sov längre (Frida #8 2016:53), Bikinipepp – så blir du beachredo (Frida #10 2016:47), 

Peppa inför skolstarten (Frida #12 2016:54-55). 

	

Semiotisk	bildanalys		

Denotativt visar  temat upp varierande bilder men som i huvudsak består av en eller flera tjejer som ler. I 

artikeln Skapa ditt eget SQUAD finns tre bilder som innehåller fyra eller fler tjejer vardera. Fokus ligger här 

på tjejerna och två av bilderna har en utomhusmiljö i bakgrunden. Bilden tillhörande Sov längre (med 5 enkla 

knep) innehåller en tjej som ligger i en säng och sträcker sig mot väckarklockan som ligger i bildens 

förgrund. Artikeln Peppa inför skolstarten kompletteras med en bild bestående av en tjej som sitter i 

skräddarställning på en gräsmatta. Hon har två pärmar i knäet. En bild på en tjej hoppandes i vattnet på en 

strand tillhör artikeln Bikinipepp. I artikeln Drömjobbet: Inredare finns bilder på en person i olika 

butiksmiljöer och en kollagebild innehållande inredningsdetaljer och möbler. Till artikeln Dissa 

kompishetsen finns tre bilder. En av bilderna är stor och innehåller två tjejer där den ena pratar i 

mobiltelefonen samtidigt som den andra kollar bort med blicken med öppen mun och handen i en telefongest. 

De två andra bilderna är profilbilder på en kvinna och en tjej som båda ler och tittar in i kameran.  

	

På en konnotativ nivå utstrålar gruppbilderna gemenskap, glädje och en känsla av att vilja vara del av en 

grupp. Tjejerna i bilderna tillhörande artikeln Skapa ditt eget SQUAD tolkas som coola med solglasögon och 

detta förstärks ytterligare genom att de visar upp Taylor Swift och hennes kompisar. Bilderna skapar 

associationer till det häftiga tjejgänget, där alla ser bra ut och alla är glada.  

 

Samtliga tjejer som pryder bilderna inom temat har långt hår vilket kopplas samman med femininitet och 

kvinnlighet. Rent utseendemässigt liknar dessa bilder de som funnits med i föregående teman. Detsamma 

gäller bilden till artikeln Bikinipepp - så blir du beachredo. Bilden innehåller en smal och solbränd tjej som 
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njuter av att vara på en strand och i solen. Miljön ger en känsla av att hon är utomlands. Om du är en ung tjej 

med svajande självförtroende är detta förmodligen inte den bild som gör dig sugen på att sätta på dig bikinin 

och gå till stranden. Att visa upp dennaa typ av ideal för unga människor kan i längden verka begränsande 

och hindra dem från att göra saker de egentligen vill. Majoriteten av tjejerna ute på gatan eller på stranden ser 

inte ut som en modell men tidningens representation får det att se ut som så.  

 

Jobbet som inredare visar upp bilder kopplade till yrket och får det att kännas lyxigt. Genom bilderna kopplas 

yrket till shopping och fina möbler och detaljer. Valet att visa upp hur tjejen känner på kuddar och överkast i 

två av bilderna kan ifrågasättas. Det hade varit mer intressant om bilderna visat upp något mer normbrytande 

som att spika upp en hylla eller liknande. Detta eftersom kvinnor stereotypiskt kopplas ihop med mjuka 

saker, tänkarna förs till syslöjd. Män å andra sidan syns oftast i hårdare sammanhang, och för liknelsens skull  

kan det vara träslöjd och att bygga saker. Bilderna är för nuvarande väldigt stereotypiska.  

 

Tjejen som pryder bilden till artikeln Peppa inför skolstarten förmedlar känslan av att hon verkligen är 

peppad inför skolan genom det stora leendet och pärmarna i knäet som förmedlar känslan av skolarbete. 

Detta kopplas samman med den stereotypiska uppfattningen att tjejer utöver att ha många kompisar och vara 

snygg även ska tycka om och vara bra i skolan.  

 

Kritisk	diskursanalys	

Text	

Innehållet inom temat Pepp har i jämförelse med övriga teman stor bredd. Artiklarna innhåller information 

om ”drömjobb”, knep för hur läsaren kan sova längre, kompisrelaterade texter samt hur hon ska peppa inför 

en sommar i bikini eller inför skolstarten. Ämnen inom temat är jobb och skola, kompisar, kroppen samt 

vardagstips.  

 

Texterna är guidande, informerande och utlärande och syftar dessutom till att vara uppmuntrande. I 

Bikinipepp – så blir du beachredo går det att urskilja det utlärande som många artiklar karaktäriseras av. 

Exemplet nedan visar även upp hur FRIDA både ställer frågor och besvarar dem, något som är 

återkommande inom de teman som analyserats.  

”Beachen	är	till	för	att	ha	kul	på,	och	inte	vill	du	väl	att	din	rädsla	ska	hindra	dig	från	att	springa	
runt	och	njuta	av	din	vistelse?	Släpp	tankarna	på	din	kropp	och	fokusera	istället	på	hur	mycket	kul	

du	kan	ha	på	stranden	om	du	tillåter	dig	själv	att	slappna	av”	(Frida	#10	2016:47).		

Texten har en uppmuntrande och positiv tonalitet. I exemplets andra mening finns uppmaningar som ”Släpp 

tankarna” och ”fokusera” vilket är mentala handlingar. Det finns däremot ingen explicit agent till 

processerna, det är istället underförstått att agenten är ”du”. Tilltalet placerar således läsaren i positionen av 

den som ska utföra handlingarna. Längre fram i meningen synnliggörs agenten ”du” som den som ska utföra 
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den mentala handlingen ”tillåter dig själv”. Den andra meningen rymmer hela fyra mentala handlingar som 

läsaren ska utföra. Detta utdrag skapar ett tveksamt budskap tillsammans med artikelns bild föreställande en 

smal tjej med ”ideal kropp” hoppande på stranden. Det motverkar det positiva budskap texten förmedlar.  

 

I artiklarna presenteras materiella handlingar som dissa, fixa, sminka, dejta och prata samt mentala 

handlingar eller händelser som njuta, tänka och såra. Ett exempel återfinns i texten Skapa ditt eget SQUAD 

som ger läsaren tips på hur hon skapar ett eget tjejgäng. 

”Det	finns	vissa	oskrivna	regler	som	ni	ska	akta	er	för	att	bryta	då	det	garanterat	kommer	såra	
någon	annan	i	gänget”	(Frida	#5	2016:47).	

Denna artikel knyts an till den kända sångerskan Taylor Swift genom en kort intervju med henne om sitt eget 

”girl squad”. Artikeln använder således en elitperson för att lyfta innehållet och öka läsarens intresse. I 

exemplet försätts ”ni” i agentposition till de mentala handlingarna att ”akta” sig samt ”bryta” och ”såra”. 

Tilltalet placerar här läsarna som grupp i positionen. Mottagaren i meningen är ”någon annan i gänget”. 

Meningen består av en uppmaning till läsaren och syftar till att vara utlärande och guidande. Många av 

artiklarna präglas, likt denna, av hög modalitet och det som sägs i texten uppfattas som sanning då innehållet 

förmedlas utan eller med väldigt få tveksamheter i språket.  

 

I artiklen Drömjobbet: inredare intervjuas personen Ida Alström som jobbar som just inredare. Materiella 

handlingar så som känner, klämmer, jobbar, kollar, addera och ta bort används i texten. Då det är en intervju 

är agenten oftast ”jag” och placerar den intervjuade Ida Alström i positionen. Artikeln beskriver bland annat 

hur Ida fick inreda Isabella ”Blondinbella” Löwengrips lägenhet och tidningen använder sig på så vis även 

här av en elitperson för att göra materialet såväl som yrket mer intressant. I detta exempel används ett 

implicit ”jag” som agent i första meningen.  

”-Alla	jobb	är	roliga.	Men	lite	extra	roligt	är	bloggerskan	Isabella	Löwengrips	projekt	där	jag	hjälpt	
till	från	grunden	med	både	deras	lägenhet	och	nya	hus”	(Frida	#3	2016:48).		

 

I de artiklar som inte består av eller innehåller intervjuer är agenten oftast ”du” och positionerar således 

läsaren som den som utför handlingarna. I texten Bikinipepp används detta tilltal i en påståendesats. 

”Du	känner	dig	obekväm	i	dina	badkläder”	(Frida	#10	2016:47). 

De läsare som känner igen sig i påståendet är troligtvis mer benägna att fortsätta läsa den efterföljande 

lösningen på problemet, samtidigt kan det väcka nya tankar hos personer som tidigare inte funderat så 

mycket på det. Här är alltså ”du” agenten till den mentala händelsen att känna sig obekväm, och implicit blir 

agenten även mottagare av processen.  

 

I artikeln Peppa inför skolstarten finner läsaren tips om hur hon exemelvis kan göra skolan roligare, förbättra 

sina betyg, får en ny roll i klassen och hur hon haffar snyggingen. 
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”Bli	kompis	med	kompisarna.	Får	du	chans	att	sitta	bredvid	hens	kompis	på	en	lektion	eller	på	
bussen,	ta	den”	(Frida	#12	2016:55).		

I första meningen av exemplet finns ingen utskriven agent men implicit är det ”du” som är agent. Detta 

placerar återigen läsaren i postionen av den som ska utföra processen. ”Kompisarna” är mottagare av den 

mentala handlingen ”bli kompis med”. Detta exempel innehåller dessutom två uppmaningssatser vilket visar 

på förekomsten av denna typ av formuleringar inom temat.  

 

Tilltal i form av ”vi” används sällan inom temat. Då det används syftar det till att skapa en gemenskap och 

känsla av att inte vara ensam. Artikeln Dissa kompishetsen använder tilltalet flitigast. 

”	Genom	att	få	uppmärksamhet	och	bekräftelse	i	form	av	likes,	följare	och	kommentarer	upplever	
vi	en	känsla	av	tillhörighet”	(Frida	#2	2016:46).	

Här positionerar ordvalet och mottagaren ”vi” alla människor inklusive läsaren i vi:et. Att känna på det sättet 

läggs således fram som norm, och i längden att man som mottagare efter en materiell handling som denna ska 

känna så som texten beskriver. Detta förstärks genom att meningen förmedlas med hög grad modalitet då det 

inte finns några tveksamheter i budskapet.  

 

Diskursiv	och	social	praktik	

Några av artiklarna består av intervjuer eller innehåller kortare intervjuer och läsarbrev vilket tas i beaktning 

då materialet inte helt och hållet utgår från redaktionen. Däremot är det viktigt att komma ihåg att FRIDA 

aktvit valt att inkludera det och påverkar dessutom innehållet genom de frågor som ställs.  

 

Materialet innehåller en tydlig kändisdiskurs genom att använda kända personer som förebilder. Strategiskt är 

valet smart då läsaren hittar saker i förebilden som de kan känna igen sig i. Genom att spegla sig i förebilden 

kan läsaren även se på sig själv ur den andres blick och känna hur det skulle kunna kännas om hon var på 

spegelbildens plats (Carlsson & Koppfeldt 2008:146). 

 

I materialet framstår tjejen eller kvinnlighet som ständigt sökande efter tillhörighet i form av relationer med 

andra. Att ha många kompisar är viktigt. Valet av just inredare som ”drömyrke” kan anses vara typiskt 

kvinnligt då arbete med färg, form och tyger ofta anses feminint. Manlighet och killar är inte särskilt 

framträdande i texten. De få gånger någon form av ”annan” förutom tjejen eller kompisarna framträder 

handlar det antingen om att haffa snyggingen eller att man i ett kompisgäng måste prata ut ifall man är 

intresserad av samma person eller någons ex (Frida #12 2016:55, Frida #5 2016:47). Männen framställs som 

ett problem tjejer emellan, som tjejerna tillsammans eller själv behöver lösa.  

 

Artiklarna söker att uppmuntra läsaren att göra och ta sig an olika saker. En fördel som finns med att 

uppmana läsaren till att själv ta tag i saker är att hon inte framställs som passiv vilket stereotypt är något som 

beskriver kvinnor. Kanske gör det också att läsaren får ett större självförtroende att exempelvis prata med nya 
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människor då det i artiklarna framställs som något naturligt. Däremot skapar det utlärande temat karaktiseras 

av känslan att läsaren inte klarar detta på egen hand utan behöver hjälp för att klara dessa situationer. 

Dessutom visar bilderna upp ideala tjejer vilket kan försämra detta självförtroende då ideal är väldigt svårt, 

om inte omöjligt, att uppnå.  
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5.	Slutdiskussion		
 
I innehållet riktar sig FRIDA till läsaren genom tilltalen du, alla och vi. Ofta skapas känslan av att alla 

kommer göra som tidningen säger vilket bidrar till att läsaren också behöver göra det för att passa in. FRIDA 

tolkas genom budskapen som expert på de områden som tas upp. Budskapen förmedlas ofta med hjälp av 

påståenden, uppmaningar och frågesatser där redaktionen även besvarar de frågor som ställs i texten. 

Innehållet förmedlas övergripande som sanning och det som skrivs tolkas som normativa beteenden och att 

det ska vara på det sätt tidningen beskriver.  

 

Det kvinnliga ideal som förmedlas i FRIDA grundar sig i hegemoniska värderingar. Idealen presenteras i de 

flesta fall med hjälp av kändisar och modeller. Samtliga tjejer har långt hår, är smala och bär smink. 

Personerna skulle av de flesta anses som attraktiva och vackra. Bilderna fastställer och stärker den myt som 

finns i dagens samhälle om hur tjejer bör se ut. För att möta sin målsättning borde tidningen istället framhäva 

skillnaden mellan människor och att det är just dessa som gör oss vackra. Det textuella innehållet snuddar 

stundvis vid just detta men bildernas budskap skriver över eventuella motsättningar till idealen och normativa 

värderingar. Detsamma gäller bilder på killar där de genomgående har kortklippt hår, vanliga kläder och ser 

väldigt naturliga ut. Då mannen ses som det naturliga könet är detta viktigt att poängtera. Män behöver inte 

förändra sig i motsats till kvinnor som behöver smink och stylingprodukter för att anses vackra enligt 

normativa ideal.  

 

Kvinnlighet förmedlas som något som kräver arbete i och med det ständiga utlärande som innehållet präglas 

av. Budskapet tolkas således som att kvinnlighet behöver läras ut och något som alltid kan förbättras. Som 

tjej behöver du hjälp med att avgöra och lära dig vad som är okej och inte, hur man flirtar och utför oralsex. I 

relation till killen framstår tjejen som klumpig och osäker. Hon placeras också som konsument i en stor del av 

innehållet. Killen framställs enligt stereotyper som svärmorsdrömmen, hjärtekrossaren, den barnsliga typen, 

egoisten, morsgrisen och playern. Detsamma gäller hans intresse vilket presenteras som sport. Detta i motsats 

till tjejen som inte är intresserad av det. Killar utesluts helt i innehåll kring skönhet och smink, vilket tolkas 

som att han inte platsar inom det området.  

 

De kvinnliga stereotyper som visas upp kring tjejen är att hon utöver att ha många kompisar, och ser bra ut 

även ska vara bra i skolan. Tjejen framstår som ständigt sökande efter tillhörighet i form av relationer med 

andra, kompisar eller kärlek. Bland annat finns ett stort fokus i tidningen på hur läsaren ska kunna fånga sitt 

kärleksintresse. Att kvinnor, eller i detta fall tjejer, ständigt behöver förbättra och förändra sig är tydligt i 

tidningens innehåll. Textens ständiga utlärande och guidande ton syftar till att lära ut specifika beteenden till 
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läsaren. Tjejen framstår genom detta som okapabel till eget tänkande i situationer och ämnen som tidningen 

berör.  

 

I FRIDA förmedlas sexualitet enligt samhällets normativa värderingar och parrelationer visas upp som 

heterosexuella. Heterosexuella kärleksrelationer fastställs som norm vilket innebär att homosexuella inte är 

det. I texten görs försök till att sätta sig emot dessa värderingar genom att använda sig av könsneutrala 

begrepp som hen och partner. Trots det kopplas olika relationstyper ihop med manliga namn vilket motverkar 

detta försök. Det visuella innehållet visar övergripande en motsättning till den könsneutrala framställningen 

genom att endast visa upp heterosexuella par. I förhållandet med killen framstår tjejen som den passiva 

parten. Det är han som styr över förhållandet. Trots det framstår tjejen som aktiv då det kommer till 

handlingar som tillfredsställer killen, som sexuella handlingar.  

 

Sammantaget följer tidningen inte den målsättning som presenteras i uppsatsen början. Istället förmedlar 

FRIDA genomgående ett budskap kantat av hegemoniska tankar och värderingar om såväl kön och genus 

som sexualitet. Detta bidrar till att stärka de maktförhållanden som finns i samhället.  

 

5.1	Vidare	forskning		

Förslag på vidare forskning är att se närmare på FRIDAs övriga kommunikation. Med åren har FRIDA allt 

mer flyttat över till digitala kanaler så som hemsida och sociala medier. Det vore intressant att se hur 

budskapen i dessa kanaler liknar, eller skiljer sig från, de i tidningen. Här går det dessutom att inkludera 

interaktion med följare och diskussioner i kommentarsflöden.  

 

Även i en sådan undersökning är analys av både bilder och text av intresse. Studien skulle därför kunna 

använda sig av en metod som kvantitativ innehållsanalys eller likt denna, en semiotisk bildanalys 

tillsammans med någon form av diskursanalys. En ytterligare fördjupning i FRIDA som varumärke kan 

också vara av intresse för vidare forskning.  
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