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Abstract 
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Title: Love – hotter than ever. A study of the change in Frida magazine´s sex- and 
love relationship-material, between the years 1991 and 2012.  
Level: BA Thesis in Journalism 
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Number of pages: 44 
 
In Swedish shops today there are a lot of magazines aimed at teenagers, which fight 
for young girls’ attention. These teenage-magazines are one of the most important 
sources for young girls to get information about sex and love-relationships; therefor 
it’s important how these magazines portray it.  
 
We have examined how the magazine Frida has portrayed sex and love-relationships 
from 1991 until today. The way sex and love-relationships are portrayed in Frida’s 
articles affect the young readers in their process of building an identity. 
 
Using a combined rhetoric- and discourse analysis we found that the main focus in 
Frida is for the reader to have a love-relationship with a guy, instead of a physical 
sex-relationship. Frida uses all the rhetorical tools to convince their readers that what 
they are telling them is the right way to think and behave.  
 
 
Keywords: Frida, teenage-magazines, sexual identity, sex, love-relationships, media, 
teenage sexuality. 
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1. Inledning 
 
Sexualitet har blivit alltmer framträdande i medier1 och har kommit att betraktas som en 

central del i unga människors vuxenblivande, självförståelse och könsidentitet.2 På grund av 

dessa faktorer anser vi det viktigt att granska hur en ungdomstidning rapporterar kring sex3 

och kärleksrelationer4 till tonårstjejer, mitt i utvecklingsfasen av sitt identitetsskapande.  

I dagens tidningshyllor trängs ungdomstidningar som gör allt för att locka framtida 

prenumeranter med diverse gåvor, tester och posters. Tidningarna attackerar förbipasserande 

tonårstjejer med påtryckningar som ”Så här blir du snygg inför sommaren!” och ”20 

sexställningar du måste prova”. Frida är en av tidningarna som slåss om uppmärksamheten. 

 

Vi vill vara läsarnas lite spännande storasyster, någon som de kan hålla i handen, se upp 

till, mysa med och skratta med. Vi vill inte vara en tråkmåns, då kan de ju lika gärna 

vända sig till sina föräldrar eller lärare. (Juhlin, 2012) 

 

Så beskriver Anders Juhlin, förlagschef, syftet med tjejtidningen Frida.5 Då veckotidningar är 

en av de viktigaste källorna dit unga tjejer vänder sig för att få information om sex och 

kärleksrelationer6 är det viktigt att studera hur Frida, som den spännande storasystern, 

retoriskt övertygar sin läsare om vad som är rätt och fel och därmed även hur läsaren bör gå 

tillväga i olika avseenden.  

En anställd skribent på Frida, som vi varit i kontakt med, säger sig få mängder av mail från 

läsare runt 11-års ålder. På Fridas hemsida ställer flertalet tjejer, under 15-års ålder, frågor i 

forumet Kärlek och relationer. 13-åriga ”Marsiz” frågar vilken sexställning de andra tjejerna 

tycker är skönast.7  

När ”storasyster” Frida ger läsarna råd om hur de förbättrar sin kyssteknik eller tacklar 

pinsamheter i sängen vill 10-åriga Anna hellre läsa om kändisar:  

 

                                                
1 Hirdman 2006: 72. 
2 Bäckman 2003: 11 
3 Med sex innefattas de behov och handlingsmönster som kommer till uttryck i fortplantningsbeteende, intima 
och emotionella relationer, sexuell njutning och tillfredställelse. 
4 En känslomässig och kärleksfull relation mellan två personer i ett förälskat tillstånd. 
5 Mailkontakt med Anders Juhlin 2012-11-15.  
6 Brown, Steele & Walsh-Childers, 2002 
7 http://www.frida.se/forum/trad.php?id=1298404 
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Jag är 10 år och tycker att Frida har för mycket sex i sig! jag är bara snart 11 år och jag 

får inte ha det! Men jag vill läsa om kändisar m.m! […] Någon som tycker som 

jag????? (www.tidningar.org/frida)8 

 

Fridas målgrupp är tjejer 15-17 år men som exemplen ovan visar läser även betydligt yngre 

tjejer tidningen.  

Hur har då Frida framställt sex och kärleksrelationer sedan 1991 fram tills idag? Vad ger 

de för budskap till sina unga läsare? Vad väljer de att rapportera om? Med en kvalitativ 

textanalys av tidningen Frida hoppas vi i slutet av denna studie kunna svara på dessa frågor.  

 

1.1 Syfte  
Syftet med denna undersökning är att få en bild av hur Frida har förändrat sin rapportering 

kring sex och kärleksrelationer under de senaste 21 åren. Genom att undersöka hur tidningen 

belyser dessa ämnen hoppas vi kunna se en förändring över tid och även kunna fastslå om 

tidningen idag skriver på ett mer avancerat9 sätt. Vår fördom är nämligen att Frida beskriver 

sex på ett sätt där erfarenhet och en vilja att utveckla sin sexualitet ytterligare är 

grundläggande. Detta kan göra så att läsaren anpassar sin sexuella identitet till tidningens 

ideal för att passa in i normen. Enligt David Gauntlett presenterar veckotidningar flera 

livsstilar för individen som denne har att välja emellan.10 Genom att veckotidningar väljer ut 

och vinklar sina artiklar på ett visst sätt, berättar veckotidningar hur individen ska tolka dessa 

livsstilar och då även bygga sin identitet utefter dem.   

 

1.2 Forskningsfrågor 
Vår övergripande forskningsfråga är:  

- Hur har tidningen Fridas rapportering kring sex och kärleksrelationer förändrats 

mellan år 1991 och år 2012?  

- Hur framställs sex och kärleksrelationer till läsarna i Frida?  

- Hur skiljer sig ämnena som rapporteringen belyser?  

- Vad anses som normalt/onormalt i Fridas sex- och kärleksrapportering? 

- Hur gör Frida retoriskt för att locka till läsning i sitt sex- och kärleksmaterial? 

                                                
8 På www.tidningar.org kan man tycka till om tidningar och tidskrifter. 
9 Tidningen skriver om sexuella ämnen på ett sätt där läsaren antas ha en erfarenhet i ämnet och en vilja att 
utveckla sin kunskap 
10 Gauntlett, 2008 
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1.3 Avgränsningar 

Med tanke på den tidsaspekt som en kandidatuppsats innebär var vi tvungna att avgränsa vårt 

material till artiklar och spalter som enbart rör sex och kärleksrelationer och inte reklam, 

bilder eller framsidor. Detta för att materialet då hade blivit för stort för att hinna behandlas i 

denna studie.  

Vi har även valt att inte analysera artiklar som enbart innehåller intervjuer med kändisar, 

trots att det ibland i dessa artiklar ställs frågor om kärleksrelationer och sex. Vi valde bort 

dessa dels för att artiklarnas syfte inte är att rapportera eller informera om sex, utan snarare ge 

läsaren en inblick i kändisens vardagliga liv, och dels för att rapporteringen om sex i dessa 

artiklar blir citat av kändisarna och inte något som redaktionen har skrivit direkt till läsaren. 

Vi anser därför inte detta relevant i vår studie.  

Vår tanke med denna studie var till en början att se hur sex- och kärleksrapporteringen har 

förändrats från Fridas start 1981 fram tills idag. När vi hade analyserat 1981-års upplagor 

kunde vi konstatera att 1981-års material skiljde sig markant från resterande årgångar. Vårt 

dataunderlag från 1981 innehåller inga spalter, utan enbart artiklar, som är baserade på rena 

fakta eller i form av underhållande berättelser. Både faktaartiklarna och berättelserna i 1981-

års upplagor snuddar enbart vid ämnena sex och kärleksrelationer och syftar inte till att 

informera på det vis som övriga artiklar i de andra årgångarna gör. På grund av dessa faktorer 

är det svårt att ge en rättvis jämförelsebedömning av materialet från 1981 med materialet i de 

övriga årgångarna. Frida har uppenbarligen helt ändrat sin rapportering kring sex och 

kärleksrelationer, då en sådan rapportering knappt existerade 1981, men börjar ”hitta sin 

form” 1991. Frida har sannolikt varit i ett försöksstadium det första året och har först senare 

hittat sin nuvarande form. På grund av detta har vi valt att helt utesluta 1981-års upplagor i 

vår studie. Den analys vi gjort på det karaktäristiska i 1981-års material finns att läsa i 

appendix 1. 

 

2. Bakgrund 
 
Frida startades 1981 av Frida Förlag AB:s VD Ove Jerselius, då var målgruppen tjejer i åldern 

17-18 och uppåt, och den utkom en gång i månaden. Frida är idag Sveriges största tidning 
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som riktar sig till unga tjejer och den utkommer nu varannan vecka.  11 Enligt Anders Juhlin, 

förlagschef på Frida Förlag AB, var antalet prenumeranter år 2011 15 100 per nummer och 

antalet lösnummerköpta exemplar var 10 300 per nummer12. Han anser att tidningens målbild 

är att skriva för en 15-årig tjej men att spridningen, enligt SIFO Orvesto, visar att tjejer i 

åldern 12-17 år läser Frida. Syftet med Frida är enligt Anders Juhlin främst att underhålla men 

också att i viss mån informera. 

 

Vi vill vara en förebild som inspirerar, kittlar och har koll på det senaste. Någon de kan 

fråga om precis vad som helst. Vi vill vara läsarnas lite modiga vän som har möjlighet 

att träffa och intervjua de kändisar läsaren älskar och rapportera om annat som hon själv 

kanske inte har så bra inblick i. (Juhlin, 201213)  

 

Frida innehåller bland annat mode- och skönhetstips, intervjuer med aktuella kändisar och 

reportage om sex och kärlek. 

Frida, liksom andra tidningar som till exempel Veckorevyn, tillhör genren populärkultur.14 

Enligt Christina Klosterberg definieras denna genre av att den läses av många, samt att den 

uppfattas vara moraliskt och estetiskt undermålig, främst av högutbildad medelklass.15  

 

2.2 Tidigare forskning 
 
2.2.1 Tjejers läsning av veckotidningar 
 
Christina Klosterbergs har i Populärkulturella drömmar och förlorade möjligheter: Unga 

tjejers läsning av Veckorevyn intervjuat tio tjejer i åldern 12 till 18 år angående deras läsning 

av Veckorevyn. Klosterbergs studie visar att unga tjejer använder sig av Veckorevyn som 

informationskälla, och även som förebild, i sitt identitetsskapande eftersom ”den bild av ung 

kvinnlighet som tidningen presenterar ger läsaren förslag på vad det kan innebära att vara ung 

kvinna”.16 Tjejerna säger att Veckorevyn berättar för dem vad som är ”bra att veta” när det 

gäller sex och relationer, information som de tycker är bra att få.17 Tidningen ger dem konkreta 

                                                
11 www.Frida.se 
12 Mailkontakt med Anders Juhlin 2012-11-15. 
13 Ibid. 
14 Populärlitteratur innefattar kiosk-, massmarknads-, trivial- eller underhållningslitteratur (ne.se). 
15 Trondman, 2001 
16 Klosterberg, 2001: 255 
17 Klosterberg, 2001: 250 
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råd med artiklar om att ”använda kondom och sånt skit”18 men berättar även så att tjejerna ”vet 

vad som är rätt och fel”.19 Tjejerna tycker att tidningen är trovärdig eftersom den, genom 

reportage eller frågespalter, visar ”riktiga” tjejers problem och att när ”en del skriver om sina 

erfarenheter” så kan de ”lära sig av sådana problem”.20  

 

Läsningen av Veckorevyn kan kanske därför bäst sammanfattas som: en referenspunkt 

för tjejernas samtal som förenar dem kring deras egen i stor utsträckning ålderspecifika 

självupptagenhet på vägen mot vuxen könsidentitet, social tillhörighet och destination 

(Klosterberg, 2001: 258) 

 

Då Klosterbergs studie visar hur tjejer läser Veckorevyn, och tidningen Frida är en likartad 

tidning, kan vi i vår studie ta hjälp av denna forskning. Klosterbergs studie visar att unga tjejer 

använder sig av tjejtidningar som informationskälla, och även som förebild, därmed är det 

viktigt hur tidningen Frida framställer sig själv som förebild och ämnena sex och 

kärleksrelationer till sina läsare. 

 

2.2.2 Sex i utbildande syfte? 
From ”Just the Facts” to ”Downright Salacious”: Teen’s and women’s magazine coverage of 

sex and sexual health skrivet av Kim Walsh-Childers, Alyse Gotthoffer och Carolyn Ringer 

Lepre, studerar hur balansen är mellan vad tjej- och damtidningar skriver i instruerande syfte 

kontra utbildande syfte när det gäller sex. ”Research shows that magazines may be among the 

most important mass media sources to which teenagers, especially girls, turn to for sex 

information”21.  

Denna studie visar att massmedier är en av de viktigaste källorna dit unga tjejer vänder sig 

för att få information om sex och att veckotidningar har en speciellt viktig roll eftersom de når 

en stor skara människor. Därför ansåg forskarna det viktigt att se vad tidningarna innehöll och 

sände för information och budskap till sina unga läsare. 

 

[…] women’s magazines provide their readers with far more information about attracting 

sex partners and improving sexual perfomance than about protecting themselves from 

                                                
18 Klosterberg, 2001: 258 
19 Klosterberg, 2001: 262 
20 Klosterberg, 2001: 258 
21 Walsh-Childers, Gotthoffer & Ringer Lepre, 2002: 155 



 

  10 (66) 
 

unwanted pregnancies and STDs22 (Walsh-Childers, Gotthoffer och Ringer Lepre 2002: 

167)  

 

Studien visade att tjej- och damtidningars rapportering av sex-relaterade ämnen tillhandahöll 

fler artiklar för att lära läsaren hur man attraherar en sexpartner och förbättrar sin sexuella 

förmåga, än hur de ska skydda sig själva från könssjukdomar och oönskad graviditet.  

Stuff you couldn’t ask your parents: Teens talking about using magazines for sex 

information, som är skrivet av Alyse Gotthoffer och Debbie Treise innefattade fokusgrupper 

där tjejer och killar mellan 13 och 24 år samtalade om vad deltagarna lärt sig kring 

reproduktiv hälsa från veckotidningar.23 Studien fokuserade på hur tidningarna informerade 

och formade deltagarnas attityd till sin sexuella identitet och deltagarna fick diskutera vilka 

ämnen de tyckte att tidningarna borde införa mer utav. Resultatet visade att deltagarna ville få 

information kring sexuell hälsa och hoppades att veckotidningar fortsätter att tillhandahålla 

det i fortsättningen. De ansåg att trots att det är viktigt att framhålla avhållsamhet måste det 

även informeras om könssjukdomar, graviditet etcetera. eftersom många unga faktiskt har sex. 

Många av deltagarna använde veckotidningar för att skaffa sig kunskap och forma sin 

attityd kring sexualitet i sina förhållanden, men att flera även använde tidningarna för att 

bedöma huruvida deras sexuella hälsa var god eller inte. Deltagarna ville att artiklarna skulle 

innehålla mer statistik eller legitimerade doktorer och liknande som uttalade sig, för att 

artiklarna skulle kännas mer trovärdiga. När det idag är journalister på redaktionen som 

skriver, ifrågasätter deltagarna var skribenterna har fått sin information ifrån och huruvida den 

är sann.24  

Denna studie hjälper oss att förstå att massmedier är en av de viktigaste källorna dit unga 

tjejer vänder sig för att få information om sex. Därmed är denna forskning användbar i vår 

studie då vi kan visa att ungdomar vänder sig till veckortidningar för att söka information.  På 

grund av detta menar vi att det är viktigt att tidningar som, i vårt fall Frida, ger en lämplig 

information till de läsare som de avser tidningen för.  

 

2.2.3 Framställning av sexualitet i veckotidningar 
 

                                                
22 STDs, Sexual Transmitted Deseases, betyder könssjukdomar 
23 Gotthoffer & Treise, 2002 
24 Gotthoffer & Treise, 2002 
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I medieforskaren Anja Hirdmans avhandling Tilltalande bilder studerar hon hur relationen 

mellan kvinnor och män framställs i en kvinnlig och en manlig veckotidning, nämligen 

Veckorevyn och Fib aktuellt.25  

Hirdman hävdar att vi lever i en tid då mediernas definition av hur världen ser ut har blivit 

alltmer avgörande: 

 

Medier väljer och vrakar bland händelser, skeenden och människor och låter oss sedan 

blicka in mot den värld de presenterar för oss. En stor del av medieutbudet formas 

utifrån idéer om vad kvinnor och män kan tänkas vilja se, läsa eller höra om. (Hirdman, 

2001: 8) 

 

Anja Hirdman anser att man kan studera sexualitet på fyra olika vis och hon anser sig själv 

tillhöra det sista perspektivet som ”lägger fokus på de konventioner och regler som präglar 

framställningen av sexualitet inom olika medier”26, vilket innebär att man studerar hur bild, 

text eller ljud används för att skapa betydelse i genrens form. Vi kommer dels att studera 

sexualiteten på detta vis men vi kommer även att studera det ur ett historiskt perspektiv vilket 

är det andra perspektivet enligt Hirdman.27 

I sin studie kommer Anja Hirdman bland annat fram till att tonen till läsaren har förändrats 

genom åren. 1975 talar tidningen med läsaren, med en samtalande ton som om den talade med 

en väninna. Tjugo år senare har denna ton försvunnit och ”experten är nu tidningen själv och 

dess kunskapsanspråk rör alltifrån publikens beteende och utseende till partners”.28 Nu talar 

tidningen som ställföreträdare för läsaren - till läsaren, och använder en auktoritär och 

uppmanande röst som om publiken vore i stort behov av vägledning.29 

Då Hirdman hävdar att vi lever i en tid då mediernas definition av hur världen ser ut har 

blivit alltmer avgörande, och ger oss exempel på detta, kan vi i vår studie ta hjälp av denna 

forskning när vi analyserar vad Frida anser som normalt och onormalt och därmed ”sanning” 

och det rätta att förhålla sig till som läsare.  

 

3. Teori 
 

                                                
25 Hirdman, 2001 
26 Hirdman, 2001: 10 
27 Hirdman, 2001 
28 Hirdman, 2001: 268 
29 Hirdman, 2001: 268 
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Med hjälp av de fem teorierna nedan får vi en förståelse för hur ungdomstidningars kvinnliga 

läsare vänder sig till andra kvinnliga auktoriteter för att ha någon att se upp till och få 

information utav. I denna studie är dessa auktoriteter Fridas redaktion och med stöd av 

teorierna kan vi se hur Frida utnyttjar denna auktoritet för att övertyga läsaren om att det hon 

säger är sant. Teorierna visar att läsare använder sig av tjejtidningar i sin 

identitetsskapandeprocess, detta ska vi därför ha i åtanke när vi analyserar hur Frida 

framställer sex och kärleksrelationer till sina läsare som befinner sig i olika pubertetsfaser.  

 

3.1 Socialisation 

Den process som från födseln ordnar in oss i den mänskliga gemenskapen kallas för 

Socialisation30. Enligt Jostein Gripsrud, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, 

finns det två olika typer av socialisation: primär och sekundär. Den primära är den 

socialisation som äger rum inom någon form av ”familj” som man tillhör, alltså bland sina 

närmsta. Den sekundära socialisationen är den som sker utanför familjen, till exempel på 

skolan, i kyrkan, på arbetsplatsen eller på dagis och så vidare. Men det som Gripsrud anser är 

allra viktigast i den sekundära socialisationen är massmedierna. Massmedierna riktar sig till 

sina lyssnare och läsare direkt i hemmet, vilket gör att de skiljer sig från andra strukturer av 

sekundär socialisation. Medierna blandar sig i samtal och samspel och konkurrerar om 

uppmärksamheten med till exempel mamma och pappa och andra nära och kära. Gripsrud 

menar alltså att medierna bidrar till att definiera vilka vi är. De ”lanserar idéer om vad som är 

viktigt och oviktigt, bra och dåligt, roligt och tråkigt.”31  

 

3.2 Identitet 

Mediemottagarna tvingas försöka bilda en uppfattning om var de själva står, vilka de är och 

vilka de vill vara eller bli. Samtidigt måste de bilda sig en uppfattning om hur de under alla 

omständigheter inte vill vara eller bli. Denna sammansatta självuppfattning kallas identitet32.  

Det finns två olika typer av identiteter: social och personlig. Den sociala identiteten får vi 

genom andras uppfattningar om oss genom att de granskar de sammanhang vi ingår i: Vi har 

ett visst kön och en viss ålder, vi har en viss utbildning, vi har föräldrar med vissa yrken och 

så vidare. Den personliga identiteten kommer vi fram till själva genom att ställa oss frågan: 

                                                
30 Gripsrud 2002: 19 
31 Gripsrud 2002: 20 
32 Ibid. 
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”Vem är jag?” Då frågar vi oss vad som skiljer oss från andra och vad som gör oss själva 

unika. 33 

Enligt Anthony Giddens är identiteten inte fastställd sedan födseln utan något som bestäms 

utifrån de val som individen själv gör. 34 Inom det som Giddens kallar för ”senmoderniteten” - 

den nutida världen - måste ”självet skapas reflexivt, liksom det bredare institutionella 

sammanhang i vilket självet existerar”.35 Denna uppgift är något som individen själv måste 

lösa, mitt i ett virrvarr av valmöjligheter och alternativ, något som kan vara förvirrande.  

Globaliseringen av media har en stor del att göra i individernas val av vem de vill vara. 

Detta genom att de synliggör miljöer för dem som vill ta åt sig informationen.   

 

Medierna ger också individerna tillgång till de miljöer som de personligen kanske aldrig 

kommer i kontakt med, vilket gör att vissa gränser suddas ut mellan miljöer som 

tidigare var åtskilda (Giddens, 1999: 105). 

 

3.2.1 Ungas identitet 
 
Det sägs ibland att tonåringar söker sin identitet, men att det inte sker medvetet.36 Tonåringar 

söker efter erfarenheter och någonting att tillhöra. De vill ha bekräftelse från personer de 

värderar högt.37 Dessa personer kan till exempel vara Fridas redaktion, deras ”storasystrar”. 

Ann Frisén och Philip Hwang är psykologer med ungdomars identitet och utveckling som 

specialområde och de hävdar att identitetsutvecklingens grund är självständighetsutveckling.38 

De anser att det inte finns förutsättningar för att vara på väg att forma en vuxen identitet om 

inte tonåringen har börjat forma bilder av sig själv som vuxen och börjat känna självkänsla i 

aktiviteter som är annorlunda än de man utförde i sin barndom.  

Såväl biologiska som psykologiska komponenter är viktiga i den egna identitetsprocessen 

och i vuxenblivandet menar Christina Klosterberg: 

Vägen från barndom via ungdomstid till vuxenliv präglas av den fysiska könsmognaden 

men också av en psykologisk utveckling och en social upplevelse av vem man är och till 

vilka man hör. (Klosterberg, 2001: 243) 

 

                                                
33 Gripsrud 2002 
34 Giddens, 1999 
35 Giddens, 1999: 10 
36 Hwang och Frisén, 2006 
37 Ibid. 
38 Hwang och Frisén, 2006 
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3.3 Ungas sexualitet 
Frågor kring sexualitet är något som engagerar människor över hela världen och 

internationellt sett utmärker sig Sverige som ett land som är jämförelsevis öppet kring frågor 

om sexualitet. 

Hur man skall hantera kärlek och sexualitet är stora frågor som väcks i tonåren för att 

sedan följa individen genom hela livet. Tonårstiden innebär för många de första 

förälskelserna och kärleksförhållandena. Under denna period utforskar man sin egen 

sexualitet och får kanske de första sexuella erfarenheterna (Erling, 2001: 100). 

 

Ann Erling, lektor i psykologi, menar att ”det normsystem som reglerar sexuella uttryckssätt 

är djupt förankrat i människor”.39 Under puberteten sker många kroppsförändringar vilket gör 

att individen känner ett behov och en lust att skaffa sig sexuella erfarenheter. Detta 

tillsammans med en längtan efter kärlek och närhet som blir allt viktigare under tonåren. 

Förutom längtan att höra samman med någon annan, kan det även handla om den sociala 

status det ger bland ens vänner att ha samma erfarenhet som de andra.40 Även 

experimenterande är en naturlig del i en normal tonårsutveckling. För att en tonåring ska 

kunna finna sin vuxenidentitet krävs en viss del experimenterande och prövande av olika 

roller.   

 

Att testa sin sexualitet kan också vara ett sätt att hävda sin självständighet, identitet och 

vuxenhet. För de allra flesta är detta experimenterande något som gynnar utvecklingen 

mot en egen identitet och en stabilare självbild (Erling, 2001: 101).  

 

Tjejtidningar erbjuder både tips och råd för att attrahera en partner samt information om 

könssjukdomar, preventivmedel, graviditet och annan liknande information.41 Veckotidningar 

är en av de mest inflytelserika mediekällorna som unga tjejer har för att få information om 

sex, främst på grund av veckotidningarnas möjlighet att nå en stor skara människor. 

Veckotidningar fungerar som en rådgivare till dem som inte har någon vän eller 

familjemedlem som de känner att de kan prata med eller ställa frågor om sex till. 

 

[…] ”stuff you couldn’t go to your parents about, you turn to a magazine article for the 

facts that it really answers”. Similarly, a female in the 13- to 15-year-old group said that 
                                                
39 Erling, 2001: 100 
40 Erling, 2001 
41 Brown, Steele & Walsh-Childers, 2002 
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magazine information on sexual health issues is helpful because: “[…] you can learn a 

lot from what they have to say instead of being embarrassed to ask your parents” 

(Walsh-Childers, Gotthoffer & Ringer Lepre, 2002: 178). 

 

Enligt David Gauntlett har individen flera valmöjligheter när det gäller vilken livsstil man vill 

ha och det är medier som presenterar dessa livsstilar för allmän beskådan.42 Genom att 

medier, och i vårt fall veckotidningar, väljer ut och vinklar sina artiklar på ett visst sätt 

berättar de hur individen ska tolka livsstilarna och då även sin identitet.  

Thomas Johansson, docent i psykologi menar att individen söker efter auktoriteter som kan ge 

hen svar och råd på hur man ska leva och agera i sin strävan efter att konstruera sin identitet. 

Massmedier kan då fungera som en auktoritet då individen vänder sig till massmedier för att 

få svar. 43 

Enligt Giddens reflekterar individen över sin egen identitet utifrån olika 

självhjälpsmanualer. Dessa manualer finns i tv-program, på internet och även i veckotidningar 

och är manualer för hur man kan förbättra sitt liv.44 Thomas Johansson, anser att människans 

sexualitet är starkt förbunden med dess identitet.45  

 

I det senmoderna samhället reflekterar människor över sin sexualitet, bland annat med 

hjälp av dessa manualer. Man får ta del av undersökningar som beskriver vad som är 

normalt ifråga om samlag, vilka ställningar svenska folket mest använder och hur ofta 

de har sex (Johansson, 2010: 91).  

 

I och med dessa manualer börjar man jämföra sitt egna liv med denna information, vilket gör 

att identiteten blir mer skör. Individen får svårare att vara nöjd med det liv de har eftersom det 

finns så mycket annat att jämföra sig med och upptäcka.46 

 

3.4 Utvecklingspsykologi  

Enligt Stephen Von Tetzchner, professor i barnpsykologi, kan ”utveckling definieras som 

tidsbundna förändringar i människors och djurs struktur och fungerande som ett resultat av 

                                                
42 Gauntlett, 2008 
43 Johansson, 1999 
44 Giddens, 1997 
45 Johansson, 2010: 91 
46 Johansson, 2010 
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biologiska och miljömässiga förhållanden.”47 Särskilt ungdomsåren är en omstörtande tid för 

människan då man ofta går från barn till vuxen på bara några få år.48 Eftersom puberteten 

startar vid olika tid hos olika individer blir de individuella variationerna större under 

ungdomsåren än under någon annan tid i livet. Det kan till exempel vara problematiskt att föra 

samman en 13-åring och en 18-åring i en enhetlig grupp, då de är så olika. Enligt psykologen 

Knud Rasmussen kan puberteten delas upp i tre olika perioder: 

 

• Förpuberteten (cirka 11-13 år) tills tydliga biologiska-fysiologiska kännetecken 

har visat sig. 

• Den biologiska-psykiska puberteten (cirka 14-15 år) under vilken 

könsmognaden fullbordas och många psykiska förändringar inträffar. 

• Den sociala senpuberteten (cirka 16-18 år) med övertagande av vuxenroller. 

(Rasmussen, 1977: 208) 

 

Ordet pubertet syftar i medicinsk mening på könsmognad, det vill säga både de yttre och de 

inre kroppsliga förändringar som leder till könsmognad, till exempel tillväxt, hudförändringar 

och framförallt hormonella förändringar. 49 Oron över att man inte utvecklats som man ska, 

ängslan över att vara onormal och att utseendet inte duger är vanligt bland unga i vår kulturs 

mycket kroppsfixerade samhälle.  Tonårstidningar, såsom Frida, är fyllda av frågespalter och 

artiklar om sex och kroppens utveckling och de har snäva ideal om hur män och kvinnor ska 

se ut. Därför blir oron över att inte se ut ”som man ska” stor och upptar en större del av 

ungdomars liv än någonsin tidigare.  

Enligt Philip Hwang och socialpsykologilektorn Björn Nilsson är det i puberteten viktigare 

än någonsin att få en så realistisk kroppsuppfattning som möjligt. Sin egen kroppsuppfattning 

påverkas av de ideal och normer som är kraftigt kulturellt styrda i vårt samhälle och varierar 

från tid till tid.  Hwang och Nilsson anser att unga människor uppmanas i veckotidningar att 

se på sin kropp som något som måste förändras för att passa in och att de möts av budskap 

som ”ser du inte ut som idealet så har du inte kämpat tillräckligt hårt” och de ”vaggas in i 

föreställningen om att de kan välja sitt utseende genom kontroll och självdisciplin.”50 Valen 

                                                
47 Von Tetzchner, 2005: 5 
48 Hwang och Nilsson, 2003   
49 Hwang och Nilsson, 2003. 
50 Ibid. 
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man gör i denna ålder är särskilt viktiga eftersom ungdomarnas val kan få betydelse för hela 

deras vuxna liv.51 

 

3.5 Diskurs 

Diskurs är enligt David Gauntlett ett särskilt sätt att prata om saker inom en viss grupp, kultur 

eller samhälle.52 Det kan vara uppsättningar av idéer inom en kultur och dessa idéer formar 

hur vi uppfattar världen. De bidrar till kunskap och blir som oskrivna regler för dem som 

ingår i den aktuella kulturen och fungerar som en sanning för hur de ska prata om en särskild 

sak inom en viss kultur eller kontext.   

 

So when I talk about ”the discourse of women’s magazines” for example, I am referring 

to the ways in which women’s magazines typically talk about women and men and 

social life, and the assumptions that they commonly deploy (Gauntlett, 2008: 18) 

 

Veckotidningar som riktar sig till kvinnor talar om kvinnor och män och det sociala livet på 

ett sätt och sänder ut hypoteser till läsaren om hur det är. Norman Fairclough menar att när vi 

använder språk i vardagligt bruk är vi sällan medvetna om att det kan få effekter och 

konsekvenser.53 Enligt Fairclough är speciellt kopplingen mellan användandet av språk och 

utövandet av makt ofta inte tydlig för de som använder det,54 alltså i vårt fall Fridas läsare. 

Användandet av språk skapar samtidigt sociala identiteter, relationer och system av kunskap 

och övertygelser, eftersom alla texter, på sitt eget vis, bidrar till att forma dessa aspekter av 

kultur och samhälle.  

  

4. Material, genomförande och metoder 
 
Vår ambition med detta examensarbete var att ta reda på hur veckotidningen Frida, som riktar 

sig till en ung publik, rapporterar kring sex och kärleksrelationer. Eftersom det finns en stor 

mängd av sådana tidningar, valde vi tjejtidningen Frida, då den har en målgrupp som delvis 

fortfarande är i puberteten, men ändå belyser ämnen som sex. Som vi tidigare visat med hjälp 

av citat ur diskussionsforumet på Fridas hemsida läses tidningen av betydligt yngre tjejer än 

                                                
51 Von Tetzchner, 2005 
52 Gauntlett, 2008 
53 Fairclough, 1995 
54 Fairclough, 1995: 54 
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deras målgrupp. Den sexuella myndighetsåldern i Sverige är 15 år och i och med att tjejer 

under 15 år läser Frida valde vi just den tidningen då vi med stöd från teorier påstår att 

informationen om sex och kärleksrelationer inverkar på identitetsskapandet hos tjejer i unga 

åldrar. Vi tycker därför att det är relevant att studera hur sex och kärleksrelationer framställs 

till en ung publik.  

 

4.1 Urval 

Då Frida-tidningarna enbart fanns tillgängliga på ett fåtal bibliotek i landet valde vi att åka till 

Lunds Universitetsbibliotek för att kopiera dem då detta låg närmast. Innan vår resa till Lund 

var vi tvungna att beställa exakt vilka tidningar vi ville kopiera på plats, då dessa tog ett dygn 

för biblioteket att plocka fram. På grund av den begränsade tillgängligheten behövde vi därför 

göra vårt urval i ett tidigt skede av studien för att kunna få en överblick av hur tidningarna var 

utformade.   

Vi valde slumpmässigt ut två stycken nummer från fem olika årgångar. De första två 

numren är från 1981 då tidningen startade och sedan har vi valt två nummer från varje 

decennium fram tills idag, det vill säga två nummer 1981, 1991, 2001 och 2011. Vi valde 

även två nummer 2012 för att studien skulle vara så aktuell som möjligt. Som vi tidigare 

påpekat i avsnitt 1.3 Avgränsningar så tog vi, efter att ha analyserat två nummer av 1981-års 

upplaga, bort denna årgång ur vår studie. Vi ansåg årgången som ett felslut då 1981-års 

upplaga med största sannolikhet inte ”hittat sin form” ännu och därför inte är representativt 

jämförd med senare årgångar av Frida. 

Vår tanke kring urvalet var att välja artiklar som endast handlade om sex och/eller 

kärleksrelationer. Dessa är olika utformade under de olika årgångarna, vilket medföljde att vi 

fick ta en närmare titt på samtliga artiklar i hela tidningarna. Detta för att urskilja vilka som 

innehöll våra ämnen och vilka som innehöll andra relationer som till exempel 

vänskapsrelationer. Denna typ av relation valde vi bort då den inte är relevant i vår studie. När 

vi valt ut de artiklar vars främsta syfte är att rapportera om sex och/eller kärleksrelationer, 

hade vi i slutändan 35 artiklar att analysera, efter att vi exkluderat 1981-års dataunderlag.55   

  

 

 

                                                
55 Appendix 1. 
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4.1.1 Urvalskritik 
Då vi enbart valt att analysera artiklar vars främsta syfte är att handla om sex och 

kärleksrelationer är vi medvetna om att dessa ämnen även kan förekomma i andra artiklar i 

tidningarna. Till exempel kan en kändis i en kändisintervju få frågor kring hens sexliv men då 

dessa artiklar främst syftar till att informera om kändisen och inte om sex valde vi bort dem. 

För att kunna presentera en heltäckande analys av hur rapporteringen sett ut och hur den har 

förändrats över tid hade vi behövt analysera alla artiklar i alla nummer, även de som bara 

snuddar vid ämnena sex och kärleksrelationer. Det vill säga även till exempel 

kändisintervjuer, som i exemplet ovan, och inte bara enstaka artiklar som har till syfte att 

endast rapportera om sex och/eller kärlek.  

På grund av tidsaspekten har vi endast valt att analysera två nummer per årgång och inte 

samtliga nummer från årgångarna. I efterhand inser vi att vi hade behövt analysera flera 

nummer från varje årgång för att kunna precisera närmare tid för när förändringen i tidningens 

format har skett. Detta är något som kan rekommenderas för framtida studier. 

 

4.2 Metod och genomförande  

Målet med vår analys var att urskilja om en förändring har skett i vårt material under den 

tidsperiod vi valt att undersöka. Vi använde oss av retorisk analys och diskursanalys som är 

två typer av kvalitativ textanalys. Grundläggande för att kunna göra en bra textanalys är att 

formulera kritiska frågor som man använder som redskap och verktyg för att kunna utföra 

analysen.56 

Redan vid första överblicken av materialet konstaterade vi att Fridas sex- och 

kärleksrapportering innehåller mycket råd om hur läsaren ska gå tillväga. Med råd menar vi 

att Frida, som den erfarna, anser att hon bör lära den oerfarna läsaren om till exempel; ”Hur 

hon blir nakentrygg” eller ”hur hon snoppar av töntiga killar på discot”.  För att ta reda på hur 

stor del av sex- och kärleksrapporteringen som utgörs av råd valde vi att ställa upp samtliga 

35 artiklar och spalter i en matris.57 Vi kunde då på ett lättöverskådligt sätt se att Fridas sex- 

och kärleksrapportering, från 1991 fram till idag, till allra största del utgörs av att ge råd till 

läsaren. Vi studerade även val av ämnen, hur sex och kärleksrelationer framställs, vem som 

får uttala sig samt hur de som uttalar sig använder de retoriska verktygen för att övertyga 

läsaren. Även detta genom att ställa upp dessa variabler i matriser. Vi läste igenom våra 35 

utvalda artiklar och urskilde vilka ämnen inom sex och kärleksrelationer som de olika 

                                                
56 Fejes & Thornberg, 2009 
57 Bilaga 1 
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artiklarna berörde. Dessa ämnen kategoriserades sedan i fem slutgiltiga ämnen där artiklarna 

passade in på ett eller flera av dem. Vi gick sedan tillväga på samma vis, med matriser, när vi 

kategoriserade in vem som ger råd och vilka retoriska verktyg de använde sig av. 

 

4.2.1 Diskursanalys 
Eva Bolander, filosofie doktor med huvudsakliga forskningsintressen kring sexualitet, och 

Andreas Fejes, docent i pedagogik, menar att diskursanalys hjälper oss att förstå hur språket 

bidrar till att skapa både oss själva och andra men även hela vår verklighet.58 De anser att man 

med diskursanalys kan studera:  

 

[…] vilka sanningar som skapas om vad som är normalt, och därmed också om vad som 

är onormalt, eller om vad som tas för givet respektive vad som osynliggörs. (Bolander 

och Fejes, 2009: 81) 

 

Detta gör man i sin tur genom att studera sätt som olika företeelser beskrivs i texter och tal. 

På det sätt ett ord sägs, i ett speciellt sammanhang, skapar helt olika verkligheter om vad 

någonting är, vilket kan ge effekt på vad som sen anses vara bra eller dåligt.59 

En diskursanalytiker är alltså ”inte intresserad av att visa hur verkligheten faktiskt ser ut, i 

stället handlar det om att analysera texter och de bilder av verkligheten dessa producerar”.60 

I vår studie ville vi ta reda på precis det här, vilken bild Frida ger om sex och 

kärleksrelationer till sina läsare och om den är annorlunda nu jämfört med för 21 år sedan.  

Bolander och Fejes ger exempel på hur man kan gå tillväga när man använder diskursanalys. 

De studerar i sin exempelstudie hur den ”normala” sexualiteten framställs i 

sexualundervisningen på högstadiet. Bolander och Fejes gör en kort analys av fyra läroböcker 

i biologi och väljer att med hjälp av fem frågor studera texten i böckerna. Med inspiration från 

Bolander och Fejes ställde vi dessa frågor till våra texter i Frida: 

 

• Vad skrivs det om (teman)? 

• Vem uttalar sig om sex och kärleksrelationer? 

• Vad framställs som normalt inom sex och kärleksrelationer (”sanning”)? 

 

                                                
58 Fejes & Thornberg, 2009 
59 Ibid. 
60 Fejes & Thornberg, 2009: 102 
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Med hjälp av diskursanalys analyserade vi vilka ord som Frida använder sig av när hon 

belyser vad hon anser är normalt och onormalt inom sex och kärleksrelationer. Genom att 

ställa dessa diskursanalytiska frågor till Fridas texter, fick vi svar på vilka ämnen inom sex 

och kärleksrelationer som belyses, hur dessa ämnen framställs och vem som uttalar sig om 

ämnena. Därmed kunde vi svara på vad som är det karaktäristiska i varje årgång.  

Hur Frida belyser vissa ämnen sänder ut ett budskap till läsaren om vad Frida anser är 

normalt, och därmed även onormalt. 

 

4.2.2 Retorisk analys 
Retorikläraren Maria Karlberg och retorikprofessorn Brigitte Mral förklarar att begreppet 

retorik syftar till hur man använder sig av strategiska och välvalda argument för att övertyga 

publiken och påverka vad de tycker och tänker.61 Detta genom att strategiskt använda sig av 

symboler - allt från ord och bilder, till gester och abstrakta former för att sända ett budskap till 

sin publik om hur de ska förändra sitt liv och sitt tänkande.  

Retorikens fader sägs vara Aristoteles. Han beskrev retorik som ”studiet av allt det som är 

ämnat att övertyga”.62  

Retoriska budskap finns överallt omkring oss och kan vara allt från ett politiskt tal eller en 

reklamannons, till pappan som vill att hans barn ska äta upp sina grönsaker. Via medier får vi 

människor dagligen retoriska budskap sända till oss och vi ägnar stor del av vår tid till att 

analysera hur dessa budskap och symboler påverkar oss. De symboler som ger oss negativa 

associationer tillbakavisar vi och utvecklar istället egna symboler, uttrycksformer, som ger 

oss de svar vi vill ha. Enligt Karlberg och Mral är retoriken en självklar del av vårt sätt att 

kommunicera och vi försöker ständigt övertyga varandra om vad som är rätt eller fel, lämpligt 

eller olämpligt och så vidare.63 

”Retoriken tar sin utgångspunkt i en konkret situation: någon försöker övertyga någon om 

något på ett visst sätt vid en bestämd tid och en bestämd plats”.64 Detta kallas den retoriska 

situationen. I en retorikanalys kan man börja med att beskriva den retoriska situationen: 

1. Vem är det som försöker övertyga? 

2. Vem är det som man försöker övertyga? 

3. Vad är det man vill övertyga om? 

4. Hur försöker man övertyga? 

                                                
61 Karlberg & Mral, 1998 
62 Ekström & Larsson, 2010: 217 
63 Ibid. 
64 Ekström & Larsson, 2010: 217 
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Retorikanalys studerar människors sätt att kommunicera utifrån ett helhetsperspektiv65. Det 

innebär att det inte är de enskilda kommunikativa handlingar som studeras, utan hela den 

retoriska situationen, det vill säga i vilken situation en text förekommer i. Retorikanalysen är 

inte bara empirisk och deskriptiv utan framför allt tolkande och frågar inte bara efter 

byggstenarna, textens form, utan även hur texten fungerar i ett sammanhang och vilken den 

tänkta publiken är. I en retorikanalys är övertygelsen ett av de grundläggande 

argumentationsmedel som avsändaren använder sig av. Det är denna del av retoriken som vi 

främst ska använda oss av i vår analys. När det handlar om övertygelse talar man, Enligt 

Karlberg och Mral, om en texts tre byggstenar: logos, ethos och pathos.  

Logos betyder ”argument” eller ”tanke” och handlar om att övertyga med fakta och 

förnuft.66 Genom logos informerar, undervisar och upplyser skribenten sin läsare och vädjar 

till läsarens förnuft och kritiska omdöme. Skribenten använder sig av fakta, siffror, och andra 

sakliga argumenteringar för att övertyga.67  

”Ethos handlar om att övertyga med hjälp av sin personlighet och trovärdighet”.68 

Avsändarens ethos, trovärdighet, anses ibland viktigare än sanningen. Karlberg och Mral 

nämner till exempel Dagens Nyheter och Dagens Eko som genom att vara trovärdiga 

mediekällor, har etablerat starka ethos. Detta kan bli problematiskt då publiken blint kan tro 

på allt de säger utan att kolla upp information själva. När man studerar ethos handlar det om 

att ta reda på hur den som står bakom texten, framställer sin egen identitet både i texten och i 

framförandet. Både att skapa en samhörighet – vi-känsla – och att vara personlig i sitt tilltal, 

är en metod för att skapa förtroende.          

”Pathos handlar om att väcka känslor av olika slag”69 och det handlar om både talarens 

egna och publikens känslor. Den stora frågan är i vilket syfte talet eller texten är gjord.70 

Skribenten kan syfta till att väcka fruktan, hopp, engagemang, glädje, längtan, förtvivlan etc. 

Att väcka fruktan och hopp hos publiken utnyttjas ofta inom både politik och media, till 

exempel genom reklam om övervikt eller stigande boräntor. Pathos hänger samman med de 

mänskliga behoven och när skribenten erbjuder lösningar på problemen, kan det väckas hopp 

hos publiken. Genom uppmaningar om en lösning på problemet ser publiken möjligheter av 

olika slag, till exempel; att bli vackrare, sexigare eller mer framgångsrik. Även att få publiken 

                                                
65 Ibid. 
66 Carlsson & Koppfeldt, 2001 
67 Carlsson & Koppfeldt, 2001 
68 Karlberg & Mral, 1998: 31 
69 Carlsson & Koppfeldt, 2001: 73 
70 Carlsson & Koppfeldt, 2001 
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att känna sig viktig, delaktig och känna gemenskap, är ett sätt att väcka pathos.71 ”Detta är 

vad många talare eftersträvar: Att nå till en punkt i talet där talaren och åhörarna tycker sig se 

och uppleva något genom samma tankar och känslor.”72  

Vi ansåg att en retorikanalys var en relevant metod för oss att använda eftersom den 

analyserar hur ord värderas i texter. Frida väljer att använda vissa ord eftersom hon riktar sig 

till en viss publik, det vill säga unga tjejer, och vill sända ett budskap till dem. 

Vi kategoriserade ämnen kring sex och kärleksrelationer och studerade hur Frida använder 

de tre olika övertygelse-verktygen i sina texter, för att övertyga sin publik om att det hon 

skriver är sant och bör efterföljas. När vi analyserade vårt dataunderlag ställde vi de fyra 

frågorna till texten som ger svar på den retoriska situationen. Vi kunde då utläsa vem som 

försöker övertyga, på vilket sett denna övertygar och vad hen övertygar om. Genom att få svar 

på den retoriska situationen kunde vi utläsa om Frida använder sig av ethos, pathos eller logos 

när hon övertygar sina läsare om att det hon säger är sant.  

 

4.3 Metodkritik 

Eftersom vi valde att göra en kvalitativ innehållsanalys var vi medvetna om att det inte går att 

generalisera resultatet då analysenheterna är för få. Våra metoder kunde hjälpa oss att svara på 

våra forskningsfrågor men vi var tvungna att göra skillnad på artiklar och rådgivningsspalter i 

analysen. Detta gjorde vi på grund av att artiklar och spalter skiljer sig i genre. Hade vi haft en 

metod som kunde göra en rättvis bedömning av materialet som helhet, med alla dess olika 

genrer, hade vi kunnat undvika eventuella missbedömningar som kan ha skett i denna studie. 

Missbedömningar såsom att artiklar respektive frågespalter har analyserats på olika vis, till 

exempel vad gäller framställningen av belysta ämnen. I artiklar är det Frida själv som väljer 

vilka ämnen som ska belysas, samt hur de ska belysas. I frågespalterna däremot är det läsare 

som ställer frågor och får svar av en expert som Frida tagit hjälp av. Kanske hade vi kunnat 

analysera alla genrer tillsammans om vi haft en metod som var användbar för detta.       

 

5. Analys och resultat 
 
Vi har valt att dela upp analysen av Fridas sex- och kärleksrapportering i fyra delmoment. Vi 

börjar med att beskriva det karaktäristiska för varje årgång. Vi redogör sedan för vilka som 

uttalar sig i Frida, samt hur de använder de retoriska verktygen för att övertyga läsaren. Vi 
                                                
71 Ibid. 
72 Carlsson & Koppfeldt, 2001: 76 
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avslutar med att klargöra vad som anses normalt och onormalt i Frida. Vi kunde genom att 

ställa diskursanalytiska frågor till texten få svar på vilka ämnen Frida belyser, hur dessa 

ämnen framställs samt vem som uttalar sig om ämnena. Därmed kunde vi svara på vad som är 

det karaktäristiska i varje årgång. Genom att vi gjort en retorisk analys kunde vi urskilja vilka 

som försöker övertyga i tidningen, samt hur de använder de retoriska verktygen för att 

övertyga läsaren. Med hjälp av en diskursanalys analyserade vi vilka ord som Frida använder 

sig av när hon belyser vad hon anser är normalt och onormalt inom sex och kärleksrelationer.  

   

5.1 Det karaktäristiska i årgångarna 

Här redogör vi för vad vi, med hjälp av en diskursanalys, har funnit är karaktäristiskt för de 

olika årgångarna i vårt dataunderlag. Vi har med hjälp av frågan ”Vad skrivs det om 

(teman)?” utläst vilka ämnen som Frida väljer att belysa i sitt sex- och kärleksmaterial. 

Vi valde att dela upp analysen genom att göra skillnad på artiklar73 och frågespalter om sex 

och kärleksrelationer, då spalterna skiljer sig så pass mycket från artiklarna, det vill säga från 

allt det övriga materialet i tidningarna. Frågespalterna skiljer sig då de endast innehåller 

frågor från läsare och svar från en ”expert” och då de belyser upp till fem olika ämnen per 

spalt. Vi placerade sedan in de ämnen som Frida belyser i sin sex- och kärleksrapporteringen i 

olika ämneskategorier.74 Detta för att få en lättöverskådlig bild av vilka ämnen som belysts 

över tid och vilka förändringar som skett. Därmed kunde vi utläsa vad som är karaktäristiskt 

för de olika årgångarna.  

 
5.1.2 1991  
Under 1991 belyser Frida sex och kärleksrelationer på väldigt olika vis, till exempel genom 

att blanda tester och intervjuer med kill-/tjejpaneler. Detta format följer sedan i resterande 

årgångar. Våra två tidningar innehåller till exempel ett test i kärlek och vänskap, en lång 

artikel om en barnfamilj med unga föräldrar och en enkät där killar med starka åsikter får 

tycka till om hur en tjej ska vara.    

I 1991 finns en rådgivningsspalt: SNACKA ME´EVA om sex och samlevnad, där läsare 

ställer frågor som Eva svarar på.75 Det är allt från hur man ska göra för att föräldrarna ska 

acceptera ens pojkvän76, till vart man ska vända sig för att lämna ett graviditetstest. 77 

                                                
73 Begreppet artiklar innebär även tester, enkäter, reportage och berättelser. 
74 Bilaga 2 och bilaga 3 
75 Frida, nr 2 1991: 48 & Frida, nr 12 1991: 48  
76 Frida, nr 12 1991: 48 
77 Frida, nr 2 1991: 49 
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Frida är väldigt bestämd i sina råd till läsaren om hur hon ska gå tillväga för att till exempel 

fånga killen hon tycker om eller avvisa den hon inte tycker om. Tidningen talar som 

ställföreträdare för läsaren - till läsaren, och använder en auktoritär och uppmanande röst som 

om publiken vore i stort behov av vägledning.78 I artikeln Så du snoppar av töntiga killar 

fastslår Frida hur förstörd din kväll kan bli på diskoteket om du får en efterhängsen, oönskad 

och töntig kille efter dig. Här lägger Frida ord i munnen på läsaren i vad som anses töntigt och 

att en ”riktig Frida-tjej” ska hålla sig borta från töntar. Frida ger handfasta råd om vad du ska 

säga om en töntig kille kommer fram och stöter på dig: 

 

Han säger: Kommer du hit ofta? 

Du svarar: Ja, och jag hade trevligt ända till nu. Min kväll är förstörd och nu ska jag 

hem och kräkas (Frida, nr 12 1991: 5) 

 

Läsaren får lära sig att avspisa en kille genom att nedvärdera honom som en osmaklig person 

som knappast borde få finnas till. 

Sammanfattat i materialet från 1991 kretsar livet kring kärleksrelationen med en kille. Något 

som syns tydligt i artikeln Snabbaste vägen till kärlekslyckan: 

 

Alla är glada och förväntansfulla och ser fram emot att vara lediga.  

Alla utom du. 

Du känner dig inte alls så glad som du borde, och anledningen är förstås en kille (Frida, 

nr 12 1991: 30). 

 

Just ordet “förstås” som Frida väljer att använda i sammanhanget, visar att Frida anser det så 

pass viktigt att ha en kille att om du är ledsen så måste det bero på det och ingenting annat.  

I artikeln Vad tycker killarna: Så ska en tjej vara” är Mats, 24 år, en av tio killar som ger sina 

åsikter om hur en tjej ska se ut och bete sig: ”Brunett. Hon får inte vara längre än jag, jag är 

1.67. Hon ska ha fin kropp, perfekt. Alla ska se henne och vända sig om efter henne på 

stan”.79 Att Frida väljer att intervjua killar om hur en tjej ska vara och se ut, visar också att 

Frida lägger tyngd på killars åsikter om hur tjejer ska se ut eller göra för att duga och vara en 

attraktiv partner. 

 

                                                
78 Hirdman, 2001 
79 Frida, nr 2 1991: 24 
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5.1.3 2001  
Det som är generellt för rådgivningsspalten under 2001 är att det är betydligt fler frågor som 

ges svar på i varje spalt än 1991. I vårt dataunderlag från 2001, nummer 2 och nummer 12, är 

det sju frågor i varje nummer medan det under 1991 endast är två-tre frågor i varje nummer. 

Basala ämnen som ”jag är oskuld och vågar inte ha sex” blandas med ämnen av mer 

avancerad karaktär som till exempel tre lesbiska tjejer som undrar om de kan ha trekant.80 I 

både nummer 2 och nummer 12 2001 finns det artiklar med en panel bestående av två killar 

och två tjejer. De ger sina råd och tips till läsaren om hur de tycker att läsaren ska ta kontakt 

med någon hon är intresserad av och vad som är viktigt i ett förhållande.  

Förutom en artikel, där Frida berättar var och hur läsaren hittar kärlek i skidbacken, är det 

andra som får komma till tals och ge sina råd till läsaren då Fridas kunskap inte räcker till. 

Detta i form av tjej/kill-paneler och en barnmorska i sexspalten.   

 

5.1.4 2011 
2011 har sex- och kärleksspalten utvecklats ytterligare. Nu är den uppdelad i två spalter där 

läsarna får svar av killen Kim på frågor om relationer och killar och svar av Johanna på frågor 

om sex och kärlek.81 Alla frågor rör basala ämnen och flertalet är kroppsrelaterade där Är jag 

normal/onormal? är en vanligt förekommande fråga.   

I alla artiklar i tidningarna från 2011 gör sig Frida synlig som den kunniga storasystern 

som vet hur du ska leva ditt liv och vad du ska göra för att förbättra dig inom olika områden. 

Enligt David Gauntlett har individen flera valmöjligheter när det gäller vilken livsstil man vill 

ha och det är medier som presenterar dessa livsstilar för allmän beskådan.82 Genom att 

veckotidningar, i detta fall Frida, väljer ut och vinklar sina artiklar på ett visst sätt, berättar de 

hur individen ska tolka livsstilarna och då även sin identitet.83 Genom att Frida påpekar vad 

som är rätt och fel, påpekar hon även indirekt vad du måste göra för att förändra dig och då 

stämma in i Fridas norm. Detta syns tydligt i artikeln KYSS KILLEN på ett nytt sätt!84 där 

Frida anser att det är dags att hetta upp er kyssrutin eftersom ni alltid hånglat på samma sätt, 

vilket anses vara ett ”tråkigt sätt”. Även i Så tacklar du pinsamheter i sängen!85 berättar Frida 

vad som är rätt och fel när det gäller vad läsaren ska tycka är pinsamt. Hon berättar om 

pinsamma situationer och hur läsaren kan hantera dessa. På så vis fastslår hon indirekt vad 

                                                
80 Frida, nr 12 2001: 50 
81 Frida, nr 2 2011: 52-53 & Frida, nr 12 2011: 50-51 
82 Gauntlett, 2008 
83 Ibid. 
84 Frida, nr 12 2011: 14 
85 Frida, nr 2 2011: 54 
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läsaren bör tycka är pinsamt och inte pinsamt. Känner läsaren då igen sig i någon av de 

”pinsamma situationerna”, kan hon automatiskt uppfatta sig själv som pinsam, något hon 

självklart vill undvika att vara.  

 

5.1.5 2012 
Nytt i vårt dataunderlag från 2012, till skillnad från 2011, är att de innehåller ytterligare en 

frågespalt. Förutom Fråga Kim om relationer och KILLAR och Fråga Jenny om sex och 

KÄRLEK, finns nu även Dilemmat, där Kim och Jenny ger varsin åsikt om en läsares fråga. 

Läsaren får då både en tjejs och en killes åsikt om samma ämne.   

Gemensamt för både nummer 2 och 12, är fokus på sökandet efter en kille. I nummer 2 

görs detta i form av testet Hinner du hitta kärleken innan alla hjärtans dag? vilket är ett test 

av läsarens chanser att hitta den ”perfekta” killen innan den 14 februari: 

Fråga nummer 5: ”Du får en dejt till slut (även om det inte är den snyggaste killen i klassen). 

Hur känner du dig?”86 visar att du ska sträva efter att inte bara hitta en kille, utan även en 

snygg sådan. Ingressen i testet lyder ”Kommer du också att hitta någon att vara med innan 

den 14 februari?”.87 Ordet också kan i sammanhanget syfta till att alla andra har en pojkvän 

utom du, och en ”vi och du”-känsla gör sig synlig i testet. Den coola ”storasystern” Frida har 

en pojkvän och det borde du också skaffa för att nå upp till hennes nivå. 

Även i artikeln Här hittar du killar i sommar! står sökandet efter en kille i fokus. Frida har 

tagit hjälp av sina Facebook-vänner som ger tips på smultronställen där du kan hitta en 

sommarflört. I ingressen skriver Frida: ”Varsågod, nu är det bara att börja beta av 

smultronställena!”88, vilket kan tolkas som att läsaren bör ägna sommaren åt att hitta en eller 

flera killar.  

   

5.2 Vem ger råd? 

Vi har med hjälp av matrisen i Bilaga 1 kunnat fastslå att Fridas sex- och kärleksrapportering, 

från 1991 fram till idag, till största del utgörs av att ge råd till läsaren, främst genom svar i 

frågespalter. Antalet frågespalter i tidningarna har successivt ökat då det 1991 och 2001 finns 

två, 2011 finns fyra och 2012 har ökat till sex stycken spalter. Då alla spalter har till syfte att 

ge råd till läsarna har även råden blivit fler i takt med spalternas ökning i antal. 1991 utgörs 

sex- kärleksmaterialet till 70 procent av råd, det vill säga sju av tio artiklar innehåller råd, 

                                                
86 Frida, nr 2, 2012: 56  
87 Frida, nr 2 2012: 56 
88 Frida, nr 12 2012: 50 
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medan materialet i de tre senaste årgångarna utgörs till 100 procent av råd, det vill säga alla 

artiklar i vårt urval innehåller råd.89 För att kunna se hur sex och kärleksrelationer framställs i 

Frida är det viktigt att veta vem som ger dessa råd i tidningen. Då veckotidningar är en av de 

viktigaste källorna dit unga tjejer vänder sig för att få information om sex och 

kärleksrelationer90 är det viktigt att de som ger råd är kvalificerade för att göra det, det vill 

säga att de har kvalificerad kunskap om det ämne de uttalar sig om. Vi ställde den 

diskursanalytiska frågan ”Vem uttalar sig om sex och kärleksrelationer?” till texterna och 

kunde utläsa att följande ger råd i Frida enligt nedanstående kriterier91:  

 

Frida: Fridas redaktion ger råden. Frida är synlig i artiklarna.  

Officiell expert: Person med kvalificerad kunskap, till exempel utbildad barnmorska.  

”Expert”: Personer som Frida tagit hjälp av då de själva saknar kunskap eller för att 

representera en annan målgrupp, eller kön, än Fridas kvinnliga redaktion. 

 

Det är flera olika personer som får komma till tals i våra utvalda tidningar av Frida.92 Det syns 

ingen förändring i hur ofta Frida-redaktörerna själva kommer till tals i de olika årgångarna, 

däremot har antalet artiklar och spalter där en outbildad ”expert”, som Frida tagit hjälp av, 

successivt ökat genom åren. I artiklarna utgörs dessa ”experter” av killar, tjejer eller båda 

tillsammans. De ger läsarna sina personliga tips och råd i form av att utgöra personer som 

Fridas läsare kan identifiera sig med och relatera till när de sedan löser sina egna ”problem”. I 

varje artikel kan en eller flera ”experter”, av samma eller olika kön, ge sina åsikter om till 

exempel: vad som är viktigt i ett förhållande eller hur du ska våga ta kontakt med en kille/tjej.  

Med undantag från 2001, då en officiell expert rådgjorde i spalten, kan vi se en tydlig ökning i 

övriga årgångar av att Frida tar hjälp av outbildade ”experter” i rådgivningsspalterna. Kim ger 

råd om relationer och killar och Eva, Jenny eller Johanna ger råd om sex och kärlek. Kim 

beskriver sig själv som ”en helt vanlig 24-årig kille” som är ”bra på att lösa killproblem”.93 

Detta visar att Kim är en av de ”experter” som Frida tagit in då hon själv saknar kunskap. 

Kim är inte utvald för att han är kvalificerad i det ämne han uttalar sig om utan eftersom han 

är kille och därför anses veta hur ”alla killar” tänker och tycker, till skillnad från den 

kvinnliga redaktionen som Frida utgör. 

                                                
89 Bilaga 1 
90 Brown, Steele & Walsh-Childers, 2002 
91 Bilaga 4 
92 Bilaga 4 
93 Frida, nr 12 2012: 52 
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De officiella experterna har varit få under årens lopp. Det förekom inga officiella experter 

under år 1991. De första officiella experterna förekommer först 2001 i form av den utbildade 

barnmorskan Ewa som ger ”professionella råd om sex och kärlek”94 och turistvärdarna som 

kartlägger i vilka skidbackar som kärleken finns. 2011 finns inga officiella experter, medan de 

återigen förekommer under 2012 i artikeln ”P-staven gjorde mig sjuk”, där barnmorskan 

Anna-Lena Näsström svarar på frågor om p-stav.95 

 

5.3 Retorik 

Vi gjorde en retorisk analys där vi genom att studera hur Frida använder de tre övertygelse-

medlen ethos, logos och pathos, i alla våra utvalda artiklar, kunde se hur hon gör för att 

övertyga sina läsare om att det hon skriver är det sanna som bör efterföljas.  

Frida använder sig av alla retorikens övertygande medel för att övertyga sina läsare om att 

det som står i just deras tidning är det rätta att läsa, förhålla sig till och tillämpa i livet96. Vi 

har återigen valt att skilja på artiklar och frågespalter när vi gjort analysen och nu framställer 

resultatet. 

Vi kategoriserade ämnen kring sex och kärleksrelationer och studerade hur Frida använder 

de tre olika övertygelse-verktygen i sina texter.97 När vi analyserade vårt dataunderlag ställde 

vi de fyra retoriska frågorna till texten som ger svar på den retoriska situationen. Vi kunde då 

utläsa vem som försöker övertyga, på vilket sett denna övertygar och vad hen övertygar om. 

Genom att få svar på den retoriska situationen kunde vi utläsa om Frida använder sig av ethos, 

pathos eller logos när hon övertygar sina läsare om att det hon säger är sant.  

     

 

5.3.1 Artiklar 
Från 1991 och framåt använder Frida både logos, ethos och pathos i artiklarna för att övertyga 

läsaren om att det de skriver är det sanna.  

Med logos som verktyg talar Frida direkt till läsaren och vädjar till hennes förnuft. Genom 

logos informerar och undervisar skribenten och använder sig av fakta, siffror, och andra 

sakliga argumenteringar för att övertyga.98 Logos finns med i alla årgångar då fakta är 

utskriven på ett organiserat sätt, uppradat eller i punkter. I artikeln Här hittar du kärleken i 

                                                
94 Frida, nr 2 2001: 55 
95 Frida, nr 12 2012: 49 
96 Bilaga 5 
97 Bilaga 5 
98 Carlsson & Koppfeldt, 2001 
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backen, från 2001, radar Frida upp 20 stycken skidbackar dit läsaren kan åka för att hitta sin 

drömpartner. Frida ger läsaren kort fakta om alla 20 backarna: ”I stora backen bjuds det på 

kvällsåkning tisdagar, torsdagar och söndagar.”99  

Ethos är starkt i alla årgångar. ”Ethos handlar om att övertyga med hjälp av sin 

personlighet och trovärdighet” 100. Ett starkt ethos hos tidningen anses ibland viktigare, för 

publiken, än sanningen.101 I artiklarna från 1991 syns ett starkt ethos då Frida som har stark 

auktoritet berättar för läsaren, med bestämd ton, hur läsaren ska gå till väga i olika avseenden. 

Både 1991 och 2001 använder sig Frida även av ”experter” för att stärka sitt ethos. Dessa 

”experter” kan ses som Fridas hjälpethos för att övertyga läsaren om tidningens trovärdighet. 

2001 syns inget starkt tidnings-ethos då Frida inte är synlig i artiklarna utan tidningen 

innehåller främst dessa ”experter” som Frida tagit hjälp av för att övertyga läsaren. 

”Experterna” använder indirekt ethos genom att de blir tillsatta av Frida som experter inom ett 

ämne. De uttalar sig inte i syfte att övertyga läsaren, utan bara för att ge sin personliga åsikt 

och dela med sig av sin erfarenhet. 

2011 och 2012 är vi återigen tillbaka till ett starkare användande av tidningens egna ethos 

då det oftast är Frida själv som får komma till tals och gör detta genom att, precis som 1991, 

rikta sig direkt till läsaren. Frida vet vad läsaren ska göra, hur hon ska göra och ibland även 

när hon ska göra det. ”FRIDA vet hur man hanterar pinsamheter i sängen”, ”FRIDA tipsar 

om de bästa vinterdejterna” och ”FRIDAs test hjälper dig att reda ut orosmolnen”. Detta är 

bara en liten del av alla de artiklar i 2011/2012 där Frida gör sig synlig och ger direkta 

direktiv till läsaren. Hon anser sig vara den erfarna och kunniga ”storasystern” som hjälper sin 

oerfarna ”lillasyster”.  

Frida kombinerar ofta sitt starka tidnings-ethos, med att använda pathos-argument för att 

övertyga läsaren om hur hen ska gå till väga för att finna kärleken. Pathos handlar om att 

väcka känslor, både hos skribenten och hos läsaren.102 Genom att skribenten erbjuder 

lösningar på problem, kan det väckas hopp hos publiken.103 I artikeln Snabbaste vägen till 

kärlekslyckan! frågar Frida läsaren i ingressen: ”Tvivlar du på att du ska hinna fånga hans 

intresse innan era vägar skiljs åt i sommar?”.104 Frida visar direkt att hon kan hjälpa läsaren 

genom att säga: ”Lugn, bara lugn! Frida lär dig knepen för att knipa din drömkille!!”. I texten 

får läsaren sedan raka direktiv som: ”Gör så här!”, ”Håll dig i närheten”, ”Prata med honom! 
                                                
99 Frida, nr 2 2001: 35 
100Karlberg & Mral, 1998: 31 
101Karlberg & Mral, 1998 
102Carlsson & Koppfeldt, 2001 
103Carlsson & Koppfeldt, 2001 
104 Frida, nr 12 1991: 30-31 
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Fråga vad han ska göra i sommar”, ”Tveka inte, det är bara att lägga in en stöt” eller ”Om ni 

sitter och pratar, se till att sitta nära honom och se honom djupt i ögonen”.105 Med dessa 

uppmaningar påstår sig Frida, med sitt starka ethos, veta exakt hur läsaren ska gå till väga och 

är dens expert i denna ”nödsituation”. Samtidigt använder hon sig av pathos-argument då hon 

inger hopp om att läsaren kommer att få en kille om hen bara följer Fridas uppmaningar.  

Frida övertygar även genom att visa sitt eget ethossunda förnuft och läsaren blir därmed 

tillsagd hur hen ska eller inte ska gå till väga. I Fixa en mysig vinterdejt! ger Frida läsaren tips 

på vilka de bästa vinterdejterna är.106 Först använder Frida ethos-argument i form av tips som 

att läsarna till exempel kan gå på en promenad, åka skridskor eller ha ett film-marathon, för 

att sedan ge pathos-argument genom ”varningar” om vad läsaren ska tänka på för att få en 

lyckad dejt: ”Somna inte, du vill förmodligen inte vakna upp i en dregelpöl på hans axel” när 

ni kollar på film, eller ”Ta inte på dig mini-shortsen med vida ben, om du inte är extremt 

sugen på att visa din rumpa” när ni klättrar.107 Dessa ”varningar” spelar på läsarens känslor, 

det vill säga genom pathos, då de kan få läsaren att känna viss oro över att begå dessa dejt-

misstag som Frida beskriver. Genom att Frida påstår i testet Hinner du hitta kärleken innan 

alla hjärtans dag? att: ”världen är full av killar som du kan bli kär i och du kommer bli 

lycklig om du bara kommer ur din neggo-spiral”108, uppmanar Frida att tar du bara ditt förnuft 

till fånga och blir positivare - kommer du att bli lycklig. Här väcker Frida känslor av hopp hos 

läsaren och därmed övertygar hon läsaren om att: följer läsaren bara Fridas kloka råd, så 

kommer den att bli lycklig.  

Pathos används kontinuerligt genom samtliga årgångar, dels genom återkommande 

uppmaningar, dels för att väcka igenkännanden känslor hos läsaren.109 2012 väcks läsarens 

kärlekskänslor då Frida detaljerat beskriver hur du hittar en sommarflört eller hur ni kan mysa 

under era vinterdejter. Meningar som: ”Att gå en promenad är mysigt och om det är extra 

kallt är det dessutom ett perfekt tillfälle att smyga in handen under varandras jackor”110 

väcker läsarens längtan efter att själva få uppleva denna härliga känsla som Frida beskriver. 

Igenkänningsfaktorn är allmänt hög i de artiklar då Frida tagit hjälp av ”experter”. Läsaren 

kan identifiera sig med dem då de är i samma ålder och flera av dem tituleras som ”Fridas 

läsare”. Rent textmässigt använder Frida ofta igenkänningsfaktorn i ingresserna genom att 

måla upp en bild där läsaren själv görs delaktig: ”Ni sitter i soffan och kelar. Era munnar 
                                                
105 Ibid 
106 Frida, nr 2 2012: 57 
107 Frida, nr 2 2012: 57 
108 Frida, nr 2 2012: 56  
109 Carlsson & Koppfeldt, 2001 
110 Frida, nr 2 2012: 57 
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närmar sig varandra och läpparnas möts – men sedan hånglar ni bara på samma sätt som ni 

alltid gjort.”.111 På så sätt övertygas läsaren att då den känner igen sig, är det dags att förändra 

sin kyssrutin och Frida beskriver hur. ”Detta är vad många talare eftersträvar: Att nå till en 

punkt i talet där talaren och åhörarna tycker sig se och uppleva något genom samma tankar 

och känslor.”112 

 

5.3.2 Rådgivningspalter 
Under samtliga årgångar används logos, ethos och pathos när rådgivarna ger sina svar på 

läsarnas frågor. Pathos är genomgående och används alltid då rådgivningsspalter i sig bygger 

på ett känslomässigt igenkännande hos läsarna. Detta eftersom man som läsare får ställa 

frågor och samtidigt kan identifiera sig i andras frågor. Ett sätt för Frida att övertyga läsaren 

om att frågebreven kommer från verkliga läsare i samma situation görs tydlig då frågorna 

undertecknas med ”tjejen som hoppas på svar”, ”fundersam” eller vanliga personnamn. Ingen 

förutom Fridas redaktion kan dock veta helt säkert huruvida det är läsare eller Frida själva 

som skrivit frågorna. 

Då det har varit både en officiell expert och outbildade ”experter” vid olika årgångar har 

användningen av retorikverktygen sett olika ut. Därför har vi valt att kartlägga vad 

skillnaderna är mellan de olika rådgivarna. 1991 svarar Eva på frågor om sex och samlevnad. 

Hon beskriver sig själv som en person med ett gott ethos som kan, och framförallt vill hjälpa, 

trots att hon inte anges vara någon expert på ämnet. Ändå är hennes framtoning väldigt 

bestämd då hon berättar exakt vad läsaren ska göra och anser sig veta hur läsaren ska gå 

tillväga. Signaturen ”En som ropar efter råd” undrar vad hon ska göra för att glömma sitt ex 

som hon fortfarande är kär i. Eva svarar: ”Det första du ska göra är att ta kontakt med din före 

detta kille. […] Ring eller gå hem till honom. Säg att du ångrar dig och vill att ni ska vara 

ihop igen.”113 Eva använder sig av logos genom att övertyga frågeställarna med både fakta 

och förnuft. Hon ger fakta om hur läsaren ska göra för att lämna graviditetstest på apoteket 

och hänvisar till lagen om sexuellt umgänge när hon förklarar hur gammal man måste vara för 

att ha sex.  

Årgången efter, 2001, är det barnmorskan Ewa som svarar på frågor om sex och kärlek. 

Ewa är den enda utbildade expert som Frida använt sig av i de rådgivningsspalter som våra 

tidningar innehåller. Ewa ger korta, lugnande svar med en vänlig ton om att läsaren inte 

                                                
111 Frida, nr 12 2011: 14 
112 Carlsson & Koppfeldt, 2001: 76 
113 Frida, nr 2 1991: 48 
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behöver oroa sig och att allt verkar normalt. När signaturen ”kräftan” är orolig eftersom 

hennes bröst är olika stora förklarar Ewa att ”kräftans” kropp håller på att utvecklas: ”När 

brösten börjar växa kan de växa i lite ojämn takt. Ett bröst kan också växa snabbare så att de 

blir olika stora. Detta jämnar ut sig med tiden.”114 Ewa har ett trovärdigt ethos, då hon styrker 

det hon säger med hjälp av fakta som visar på professionalitet och en trovärdighet som gör att 

hon inte behöver tillföra personliga åsikter för att övertyga läsaren om att det hon säger är 

sant. Detta är något de outbildade rådgivarna i de efterföljande årgångarna behöver göra för 

att väga upp sin begränsade kunskap i ämnet.   

2011 och 2012 års tidningar är snarlika i sitt sätt att ge råd i spalterna. Här får läsaren råd 

av de outbildade ”experterna” Kim eller Jenny/Johanna. Jenny och Johanna utger sig för att 

vara läsarens coola och erfarna ”storasyster” som inte räds att sätta ner foten när de anser att 

något är fel. Deras personliga åsikter dominerar spalten genom svar som: ”Killar som håller 

på med andra fastän de har tjej är tragiska. […] Det finns många killar därute och du behöver 

inte ta över andras”.  

Medan Jenny och Johanna ger sina konkreta råd om situationer så använder sig Kim av en 

mer samtalande ton på läsarens nivå, där han ofta ställer motfrågor i sitt svar. Kim skriver till 

”Denise” som känner sig blyg inför killar hon tycker om:  

 

Det är verkligen inget fel på dig bara för att du känner att det brukar bli en pinsam 

tystnad […] Däremot kanske du är lite blyg när det kommer till killar? […] Men du, det 

finns inget som kan hända bara för att det blir lite tyst och pinsamt! (Frida, nr 2 2011: 

52)  

 

Sammanfattningsvis kan vi se en förändring i det sätt rådgivarna använder de retoriska 

verktygen dels beroende på vilken årgång det är, dels beroende på expertens ”kunskapsnivå”. 

Eva från 1991 skiljer sig från mängden då hon auktoritärt talar om för läsaren vad den ska 

göra medan de övriga rådgivarna har en vänligare framtoning. Eva talar till läsare medan de 

andra talar med läsaren. Överlag ger de outbildade experterna ofta sina personliga åsikter om 

något istället för att styrka svaren med fakta - logos, som barnmorskan Ewa gör 2001. 

 

                                                
114 Frida, nr 2 2001: 55 
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5.4 Normalt/Onormalt 

Vi ställde den diskursanalytiska frågan ”Vad framställs som normalt inom sex och 

kärleksrelationer (”sanning”)?” till texterna i vårt dataunderlag. Hur Frida belyser vissa 

ämnen sänder ut ett budskap till läsaren om vad Frida anser som sin ”sanning” och då även att 

läsaren bör tycka detsamma. Veckotidningar som riktar sig till kvinnor talar om kvinnor och 

män och det sociala livet på ett sätt och sänder ut hypoteser till läsaren om hur det är.115 De 

bidrar då till kunskap som blir till oskrivna regler för dem som läser det. 116 

Det ”normala” sex- och kärleksförhållandet i Frida utgörs av en tjej och en kille vilket 

framkommer då merparten av artiklarna genom alla 21 år handlar om hur du som Frida-läsare, 

det vill säga tjej, ska ingå i en relation med en kille. Av de 35 artiklar och rådgivningsspalter 

som vi analyserat nämns det endast i en artikel att din partner skulle kunna vara antingen en 

kille eller en tjej. Detta i form av svarsalternativ i ett test där din partner beskrivs som 

”han/hon”. Men detta kan även antyda att Frida menar att även läsarens pojkvän ska kunna 

låna tidningen och göra testet.  

Något som under de senare årgångarna gör det ännu tydligare att Frida anser att det 

heterosexuella förhållandet är det normala, är att frågespalten Fråga Kim om Relationer och 

KILLAR tillkommit. Då Fridas målgrupp är tjejer och Frida använder versaler på ordet 

“KILLAR” i spaltens rubrik visar det att Frida anser det nödvändigt att ha en spalt dit läsaren 

kan vända sig för att enbart få svar på frågor kring sin relation till en kille. Kim får i det 

avseendet agera expert på sitt kön.  

Om du som Frida-läsare, mot förmodan, inte redan har ett förhållande med en kille 

förväntas du vilja ingå i ett förhållande. Först och främst gäller det att hitta en kille du är 

intresserad av, vilket du får hjälp med av till exempel Fridas Facebook-vänner, eller av Frida 

som tipsar om bra skidbackar att ragga i. Du ska inte bara hitta en kille utan han ska dessutom 

vara både cool och snygg. I artikeln Så snoppar du av töntiga killar beskrivs killen du vill bli 

av med som töntig, efterhängsen och oönskad - någon du behöver handfasta råd av Frida för 

att kunna spisa av om han i värsta fall skulle stöta på dig.117 När du väl hittat en kille du är 

intresserad av, och som duger i Fridas ögon och alltså inte är en tönt, får du hjälp av Fridas 

läsarpanel med hur du lättast tar kontakt för att kunna sätta in stöten. När du fått killen du vill 

ha, är det viktiga då att behålla honom. Detta gör du genom att hela tiden förbättra ert 

förhållande genom att ta del av Fridas tips på hur du förbättrar er kyssrutin eller genomför den 
                                                
115 Gauntlett, 2008 
116 Gauntlett, 2008 
117 Frida, nr 12 1991: 55 
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perfekta daten. Genom de 21 åren är detta mönster av uppmaningar återkommande i 

merparten av artiklarna.    

 

6. Slutdiskussion 
 

6.1 Diskussion 

Vi har i denna studie analyserat hur tidningen Fridas rapportering kring sex och 

kärleksrelationer har förändrats från år 1991 till år 2012. Vi hade förväntat oss att det skulle 

synas en förändring där ämnen av avancerad karaktär skulle återfinnas oftare i de nyare 

årgångarna jämfört med de äldre. Vi trodde att innehållet skulle rikta sig till en äldre och mer 

erfaren publik än vad Fridas målgrupp var.  

Vad veckotidningar skriver bidrar till kunskap och blir till oskrivna regler för dem som 

läser det.118 Veckotidningar som riktar sig till kvinnor talar om kvinnor och män och det 

sociala livet på ett sätt och sänder ut hypoteser till läsaren om hur det är.119 I Frida framställs 

sex och kärleksrelationer som något som alla borde uppleva och vara en del av, något som är 

genomgående alla de 21 åren men skildras i olika form. Målet med livet är att ingå i en 

heterosexuell kärleksrelation och när du väl nått detta mål är ditt liv fulländat. Det centrala i 

Fridas sex- och kärleksrapportering är framförallt en kärleksrelation mellan en Frida-läsare 

och en kille där fokus ligger på känslor, snarare än en fysisk, sexuell relation. Det finns få 

artiklar i vårt material som enbart berör sex, men de som gör det visar att Frida förväntar sig 

att läsaren bör ha en erfarenhet av sex men samtidigt inte vara fullärd.   

Teorier och tidigare forskning visar att unga tjejer använder veckotidningar som rådgivare 

då de inte har någon vän eller familjemedlem som de kan prata med om dessa ämnen.120 

Tjejerna vänder sig till veckotidningar för att få information om sex och kärleksrelationer121, 

och därför anser vi det viktigt att bidra med kunskaper om hur dessa veckotidningar ur ett 

journalistiskt perspektiv framställer dessa ämnen till sina unga läsare.  

Trots att vi tidigare påvisat att Frida läses av betydligt yngre tjejer än dess målgrupp, kan 

innehållet ändå anses vara lämpligt för den målgrupp som Frida anser sig skriva för. Det vill 

säga en 15-17 årig tjej som är i början av utvecklandet av sin sexuella identitet och får sina 

första sexuella erfarenheter.122 Då en tjej i Sverige i genomsnitt har sin samlagsdebut vid 16-
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17 års ålder123, är det begripligt att Frida behandlar de ämnen som rör sex som något som är 

aktuellt för läsarna. Det begränsade material som berör sex i vårt dataunderlag återfinns 

främst i rådgivningsspalterna i form av läsares frågor. Dessa har sedan 1991 successivt blivit 

fler under årens lopp. I och med det har sexrapporteringen ökat då flertalet av spalterna 

innehåller ämnen som berör sex. Läsarna får i spalterna ta del av andras problem som är i 

samma situation som de själva. Individen söker efter auktoriteter som kan ge hen svar och råd 

på hur man ska leva och agera i sin strävan efter att konstruera sin identitet. Massmedier kan 

då fungera som en auktoritet då individen vänder sig till dem för att få svar.124 

Experterna i Frida pressar inte läsarna att gå för fort fram, utan att de istället ska vara 

förnuftiga och ta det sexuella utforskandet i sin egen takt.  

Då sexrapporteringen fungerar som stöttande vägledning skapar kärleksrapporteringen, 

med sina ständiga påtryckningar, istället en skev verklighetsbild av att läsaren måste ha en 

kille för att vara lycklig. Denna norm som Frida framställer, att du inte kan vara trygg utan en 

kille som tar hand om dig, kan påverka läsaren till att inte stå på egna ben utan gör val för att 

passa in i normen. De val läsaren gör i sitt tonårsliv påverkar hennes skapande av en identitet 

och kan påverka hela hennes vuxna liv.125  

Enligt Gauntlett sänder veckotidningar ut hypoteser till läsaren om hur verkligheten ser ut 

genom att tala om män och kvinnor och det sociala livet på ett speciellt sätt.126 Utifrån denna 

verklighet kan vi utläsa vilka ”sanningar” om vad som är normalt och därmed onormalt som 

Frida sänder ut till läsaren.127 Fridas ”verklighet” består av en värld där tvåsamheten mellan 

en tjej och en kille är det enda rätta och något att sträva efter. Kraven och förväntningarna på 

läsaren är höga i deras sökande efter kärlek då de hela tiden förväntas leta efter en 

kärlekspartner, i form av en kille. Då tonåringar söker sig till veckotidningar för att skapa sin 

identitet och för att få bekräftelse av någon de värderar högt,128 blir Frida den läsaren vänder 

sig till. Då ”storasyster” Frida projicerar en bild av att man självklart ska ha en pojkvän, vill 

läsaren förstås uppnå denna norm för att få bekräftelse av henne. Ingenstans berättar Frida att 

”ensam är stark”, utan det är endast det heterosexuella förhållandet som är en trygghet i livet. 

Till och med artikeln Bli kär i dig själv syftar till att läsaren måste kunna bli kär i sig själv 

innan hon fullt ut kan få ett bra förhållande med en kille. 

                                                
123 Forsberg, 2005 
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128 Hwang och Frisén, 2006 
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Sex- och kärleksmaterialet i Frida utgörs till största del av att ge råd till läsaren. Då 

veckotidningar är en av de viktigaste källorna dit unga tjejer vänder sig för att få information 

om sex och kärleksrelationer129 är det viktigt att de som ger råd är kvalificerade för att göra 

det, det vill säga att de har kvalificerad kunskap om det ämne de uttalar sig om. I Frida är det 

få officiella experter som är utbildade inom det ämne som de uttalar sig om. Istället har Frida 

tagit hjälp av ”experter”, då de själva saknar kunskap. Dessa personer representerar en annan 

målgrupp, eller kön, än Fridas kvinnliga redaktion. ”Experterna” uttalar sig främst inom 

frågespalter och då dessa successivt har ökat sedan 1991 har därmed fler ”experter” 

tillkommit.   

Slutligen kan vi konstatera att Frida har fått ett starkare tidningsethos i artiklarna i de 

senare årgångarna. I tidigare årgångar har Frida oftare tagit in experter som ”hjälpethos” då 

hon inte ansett sig själv ha tillräckligt med kunskap. Däremot är det i de senare artiklarna hon 

själv som ger ethos-argument genom att påvisa att det är hon som vet hur läsaren ska göra 

och gå tillväga i olika avseenden. Tidningen talar som ställföreträdare för läsaren - till läsaren, 

och använder en auktoritär och uppmanande röst som om publiken vore i stort behov av 

vägledning.130  

Pathos som verktyg för att övertyga har använts under alla årgångar men i de senare 

årgångarna kan vi se att Frida kombinerar sina pathos-argument med ethos-argument för att 

både visa sig auktoritär och samtidigt spela på läsarnas känslor. Frida har de senaste åren 

börjat använda sig av starkare ethos- och pathos-argument genom att ge uppmaningar till 

läsaren, allt för att visa att det är hon som bestämmer, och för att väcka hopp hos läsaren om 

att Frida erbjuder en bättre värld om läsaren bara gör som Frida säger. 

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Vårt utvalda material, med 35 artiklar som enbart syftar till att rapportera om sex och 

kärleksrelationer, utgör ett förhållandevis litet antal sidor i tidningen. För att kunna fastställa 

hur Frida framställer sex och kärleksrelationer generellt i hela tidningen, bör man i vidare 

forskning även studera de övriga artiklar som berör dessa ämnen trots att huvudfokus i dessa 

inte ligger på sex och kärleksrelationer. Till exempel innehåller vissa skönhetsreportage en 

antydan om hur läsarens skönhet ska kunna attrahera en partner, och som vi tidigare nämnt så 

innehåller kändisintervjuer ofta frågor och svar om sex och kärleksrelationer.      
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Då materialet i Frida sprider sig över flera genrer blir det svårt att jämföra. En artikel där 

Frida själv fått välja ämne och hur hon vill framställa det är svår att jämföra med en kort fråga 

av en läsare i rådgivningsspalten. Detta på grund av att en artikel kan utgöra upp emot tre 

sidor med text, bilder och fakta, där Frida har stora möjligheter att övertyga läsaren med olika 

retoriska medel, medan Frida i frågespalterna, inte kommer till tals. I frågespalterna är det 

experter som kort får svara på läsarnas frågor med ämnen som Frida inte valt ut själv. Ett 

alternativ hade varit att enbart analysera spalter, eller helt utesluta dem ur materialet, för att 

bara låta studien visa hur Frida själv framställer sex och kärleksrelationer till sina läsare.     
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8.  Appendix  
 
8.1 Appendix 1 
Analys av 1981, det karaktäristiska i årgången. 

 

Mycket av FRIDA:s sex- och kärleksrapportering under 1981 är i form av berättelser. I båda 

numren från 1981 finns det åtta berättelser som alla innehåller någon form av kärleksrelation. 

Enligt Douglas Hesse ses berättelser som det fjärde retoriska medlet för att övertyga eftersom 

berättelser påverkar läsaren på ett djupare plan genom att de spelar på läsarnas känslor och 

igenkännande.131  

Vi har därför valt att ta med berättelser i vår analys, men dock endast två stycken då vi inte 

anser att de fullt ut kan representera sex- och kärleksmaterialet då inte Fridas redaktion har 

skrivit dem132. De syftar inte till att informera om sex och kärlek i den bemärkelse som övrig 

rapportering men får ändå representerar en del av 1981 års sex- och kärleksrapportering då de 

innehåller inslag av dessa ämnen.  

Gemensamt för båda berättelserna är att de framställer en tjejs liv som att det ska kretsa kring 

en killes. Detta visas genom citat som: ”hade man gett upp kärleken, vad fanns det då annat 

än pengar”133 där huvudkaraktären Eva precis har brutit upp med sin pojkvän och anser att nu 

finns det inget annat än pengar som är värt att leva för. Även citatet ”Katrin och jag ses ofta! 

När Erik kör hoj eller är på fotbollsmatch”134 visar hur Eva gärna träffar sin väninna när 

hennes pojkvän inte har tid. Alltså, killens liv går före tjejens.  

Språket i båda novellerna är enkelt utan några avancerade ordval. Genom att beskriva basala 

ämnen med ett enkelt språk kan läsaren känna igen sig i vardagliga problem som ”varför man 

inte tänder på en kille” eller ”varför man är så svartsjuk”. 

Förutom berättelserna finns det två stycken långa reportage. Så klär jag av killarna är en 

intervju med Alison Morley som är fotograf på tidningen PLAYGIRL, en utvikningstidning 

med nakna män som riktar sig till kvinnor.135 I artikeln får läsaren en djup inblick i vad det 

innebär att jobba som fotograf på en sådan tidning. Alison beskrivs som en kvinna med 

kontroll över mannen eftersom hon, som den mer erfarna, måste se till att killen känner sig 

bekväm i situationen. Killarna i denna artikel framställs som sexobjekt inför en kvinnlig, 

trånande publik. 

                                                
131 Forsslund, 2002 
132 Mailkontakt med VD Ove Jerselius 2012-12-20 
133 Frida, nr 5 1981: 44  
134 Frida, nr 5 1981: 45 
135 Frida nr 2 1981: 10 
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I De manliga SEXSYMBOLERNA ger Frida sin bild av hur de manliga sexsymbolerna sett ut 

och betett sig under 1920-talet fram tills idag, dvs. 1981136. Frida nämner vilka tidningen 

anser förtjänar att få kallas sexsymboler och detta gör Frida utan att lägga ord i munnen på 

läsaren om vad den borde tycka är sexigt, något Frida gör i senare årgångar.  

Sammanfattat finns inget material i 1981-års upplagor som är upprättat enbart i syfte att 

informera om sex och kärlek, utan det material som vi valt ut från 1981 snuddar bara vid 

dessa ämnen. Då de båda numren vi studerat innehåller varsitt längre reportage, som sträckte 

sig över tre sidor vardera, anser vi detta vara typiskt för denna årgång.  

 
 
 
8.2 Appendix 2 
Vi har valt följande artiklar att analysera då deras främsta syfte är att rapportera om sex 

och/eller kärlek: 

 

1981: Nr 2 

s. 10: ”Så klär jag av killarna”  

s. 43: Varför tänder jag inte på honom (novell) 

1981: Nr 5 

s. 25: De manliga SEXSYMBOLERNA 

s. 42: Min svartsjuka drev oss isär (novell)137 

1991: Nr 2 

s. 48: SNACKA ME´ EVA om sex och samlevnad (spalt) 

s 24: Så ska en tjej vara! 

s 35: Tyck till om sex och kärlek! (enkät) 

1991: Nr 12 

s. 5: Så snoppar du av töntiga killar 

s. 20: Så är det att vara ung och ha barn 

s. 24: Sådan är du i kärlek och vänskap (test) 

s. 30: Snabbaste vägen till kärlekslyckan! 

s. 31: Första gången- Hur var det? 

s. 34: Så tycker svenska tjejer om kärlek och sex (svar på enkät) 

s. 48: SNACKA ME´ EVA om sex och samlevnad 

                                                
136 Frida, nr 5 1981: 26 
137 Artiklarna från 1981 exkluderades från vår studie efter analysen 
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2001: Nr 2 

s. 35: Här hittar du kärleken i backen 

s. 37: Jag är kär men vågar inte ta kontakt 

s. 55: Fråga Ewa om sex & kärlek (spalt) 

2001: Nr 12 

s. 50: Fråga Ewa om sex & kärlek (spalt) 

s. 51: ”Man kan använda två skivor rökt lax!” 

s. 56: Vad är viktigt i ett förhållande? 

2011: Nr 2 

s. 52: Fråga Kim: Relationer och KILLAR (spalt) 

s. 53: Fråga Johanna: Sex och KÄRLEK (spalt) 

s. 54: Så tacklar du pinsamheter i sängen! 

s. 55: Kan du lita på din partner? (test) 

2011: Nr 12 

s.14: KYSS KILLEN på ett nytt sätt! 

s.16: Bli kär i dig själv! 

s. 50: Fråga Kim: Relationer och KILLAR (spalt) 

s.51: Fråga Johanna: Sex och KÄRLEK (spalt) 

2012: Nr 2 

s. 56: Hinner du hitta kärleken innan alla hjärtans dag? (test) 

s. 57: Hitta en mysig vinterdejt! 

s. 58: Fråga Kim: Relationer & KILLAR (spalt) 

s. 59: Fråga Jenny: Sex & KÄRLEK (spalt) 

s. 60: Hur vet jag var vi står? (spalt) 

2012: Nr 12 

s. 48: ”P-staven gjorde mig sjuk” 

s. 50: Här hittar du killar i sommar! 

s. 51: Så blir du nakentrygg 

s. 52: Fråga Kim: Relationer & KILLAR (spalt) 

s. 53: Fråga Jenny: Sex och KÄRLEK (spalt) 

s. 54: Flörtar i skolan men svarar inte på Facebook (spalt) 
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Bilaga 1. Vilka artiklar/frågespalter innehåller råd? 
 
 Råd 
Nr2 -81  ”Så klär 
jag av killarna” 

 

Nr2 -81 Varför 
tänder jag inte på 
honom 

 

Nr5 -81  
De manliga 
sexsymbolerna 

 
   

Nr5 -81 Min 
svartsjuka drev oss 
isär 

 
  

Nr2 -91 
SNACKA ME´ EVA 
(spalt) 

 
   X 

 Nr2 -91  
Så ska en tjej vara! 

    
   X 

Nr2 -91 Tyck till 
om sex och 
kärlek!(enkät) 

 

Nr12 -91 
Så snoppar du av 
töntiga killar 

 
    X 

Nr12 -91 
Så är det att vara 
ung och ha barn 

 
    X 

Nr12 -91 
Sådan är du i 
kärlek och vänskap 
(test)  

 
     

Nr12 -91 
Snabbaste vägen 
till kärlekslyckan! 

 
    X 

Nr12 -91 
Första gången- 
Hur var det? 

 

Nr12 -91 
Så tycker svenska 
tjejer om kärlek 
och sex 

 
   X 

Nr12 -91 
SNACKA ME´ EVA 
(spalt) 

 
   X 
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Nr 2 -01 
Här hittar du 
kärleken i backen 

 
  X 

Nr 2 -01 
Jag är kär men 
vågar inte ta 
kontakt 

 
 
   X 

Nr 2 -01 
Fråga Ewa om sex 
& kärlek (spalt) 

 
  X 

Nr 12 -01 
Fråga Ewa om sex 
& kärlek (spalt) 

 
 
   X 

Nr 12 -01 
”Man kan använda 
två skivor rökt 
lax!” 

 
 
  X 

Nr 12 -01 
Vad är viktigt i ett 
förhållande? 

 
  X 

Nr 2 -11 
Fråga Kim: 
Relationer och 
KILLAR (spalt) 

 
  X 

Nr 2 -11 
Fråga Johanna: 
Sex och KÄRLEK 
(spalt) 

 
 
  X 

Nr 2 -11 
Så tacklar du 
pinsamheter i 
sängen 

 
  X 
     

Nr 2 -11 
Kan du lita på din 
partner? (test) 

 
  X  

Nr 12 -11 
KYSS KILLEN på 
ett nytt sätt! 

 
  X 

Nr 12 -11 
Bli kär i dig själv! 

 
  X 

Nr 12 -11 
Fråga Kim: 
Relationer och 
KILLAR (spalt) 

 
     
   X 
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Nr 12 -11 
Fråga Johanna: 
Sex och KÄRLEK 
(spalt) 

 
 
   X 

Nr 2 -12 
Hinner du hitta 
kärleken innan alla 
hjärtans dag? (test) 

 
 
   X 

Nr 2 -12 
Hitta en mysig 
vinterdejt! 

 
   X 

Nr 2 -12 
Fråga Kim: 
Relationer & 
KILLAR (spalt) 

 
 
   X 

Nr 2 -12 
Fråga Jenny: Sex 
& KÄRLEK  (spalt) 

 
   X 

Nr 2 -12 
Hur vet jag var vi 
står? (spalt)  

 
   X 

Nr 12 -12 
”P-staven gjorde 
mig sjuk” 

 
   X 

Nr 12 -12 
Här hittar du killar 
i sommar! 

 
   X 

Nr 12 -12 
Så blir du 
nakentrygg 

 
   X 

Nr 12 -12 
Fråga Kim: 
Relationer & 
KILLAR (spalt) 

 
   X 

Nr 12 -12 
Fråga Jenny: Sex 
och KÄRLEK 
(spalt) 

 
 
   X 

Nr 12 -12 
Flörtar i skolan 
men svarar inte på 
Facebook (spalt) 

 
 
   X 
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Bilaga 2. Ämnen i artiklar 
 
Följande ämneskategorier fann vi i artiklarna: 

Sex: Allt som rör sex. Ämnen som rör till exempel sexuell hälsa, sexuella metoder som 

exempelvis oralsex, samlag och så vidare.  

Oerfarenhet: Artiklar där du blir upplyst om saker du ”inte visste om”, där läsaren antas 

sakna erfarenhet och behöver Fridas hjälp.  

Kärlek: Hur man ska vara och/eller bete sig i en kärleksrelation där sex inte framgår i texten. 

Hitta kärleken: Artikeln går ut på att du ska finna kärleken och hur du ska gå till väga. 

Boosta dig själv: Artiklar med syfte att ge dig bättre självförtroende i olika avseenden.  

Basal/avancerad art: Våra ämneskategorier kan ha två olika karaktärer. Med basal art menas 

ämnen som är av oskyldig och grundläggande karaktär, som till exempel rör användande av 

preventivmedel eller hur man förbättrar sin kyss-på-munnen-teknik. Med avancerad art menas 

sexuella ämnen där läsaren antas ha en erfarenhet i ämnet och en vilja att utveckla sin 

kunskap, till exempel med sex-ställningar, sexleksaker eller gruppsex.   

 
 

 Sex Oerfarenhet Kärlek Hitta 
kärlek 

Boosta 
dig ! 

Avancerad/ 
Basal 

Nr2 -81  ”Så klär 
jag av killarna” 

      
 B 

Nr2 -81 Varför 
tänder jag inte på 
honom 

 
(X)138 

  
 

 
 (X) 

  
 B 
  

Nr5 -81  
De manliga 
sexsymbolerna 

  
      X139 

    
 B 

Nr5 -81 Min 
svartsjuka drev oss 
isär 

 
(X) 

  
(X) 

 
 

  
 B 

 Nr2 -91  
Så ska en tjej vara! 

      
 X 

     
 X 

  
 B 

Nr2 -91 Tyck till 
om sex och 
kärlek!(enkät) 

      
  X 

     
 A/B 

Nr12 -91 
Så snoppar du av 
töntiga killar 

  
       X 

  
    X 

  
 B 

                                                
138 De snuddar endast vid dessa ämnen men syftar inte att informera om dem 
139 Historisk/Fakta snarare 
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Nr12 -91 
Så är det att vara 
ung och ha barn 

  
 
       X 

 
 
    X 

   
 B 

Nr12 -91 
Sådan är du i 
kärlek och vänskap 
(test)  

 
     

 
 
       X 

    
 B 

Nr12 -91 
Snabbaste vägen 
till kärlekslyckan! 

  
       X 

 
  X 

 
   X 

 
   X 

 
 B 

Nr12 -91 
Första gången- 
Hur var det? 

  
       X 

    
 B 

Nr12 -91 
Så tycker svenska 
tjejer om kärlek 
och sex 

 
    X 

  
X 

   
 A/B 

Nr 2 -01 
Här hittar du 
kärleken i backen 

  
      X 

  
   X 

 
   X 

 
   X 

 
  B 

Nr 2 -01 
Jag är kär men 
vågar inte ta 
kontakt 

  
 
    X 

 
     
    X 

 
 
    X 

  
  B 

Nr 12 -01 
”Man kan använda 
två skivor rökt 
lax!” 

 
    
    

     
  A 

Nr 12 -01 
Vad är viktigt i ett 
förhållande? 

    
  X 

   
  B 

Nr 2 -11 
Så tacklar du 
pinsamheter i 
sängen 

  
     X 

   
  X 

 
  A 

Nr 2 -11 
Kan du lita på din 
partner? (test) 

      
 B 

Nr 12 -11 
KYSS KILLEN på 
ett nytt sätt! 

  
    X 

 
    X 

   
 B 

Nr 12 -11 
Bli kär i dig själv! 

   
  X 

 
   X 

 
    X 

 
 B 

Nr 2 -12       
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Hinner du hitta 
kärleken innan alla 
hjärtans dag? (test) 

 
  X 

 
  X 

 
   X 

 
    /140 

 
 B 

Nr 2 -12 
Hitta en mysig 
vinterdejt! 

   
  X 

 
   X 

  
 B 

Nr 12 -12 
”P-staven gjorde 
mig sjuk” 

 
   X 

 
     X 

    
 B 

Nr 12 -12 
Här hittar du killar 
i sommar! 

  
     X 

 
   X 

 
   X 

 
    / 

 
 B 

Nr 12 -12 
Så blir du 
nakentrygg 

 
   X 

 
     X 

   
   X 

 
 B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
140 Det är ingen direkt ”Boost” men indirekt ger det en boost till tjejerna hur de ska gå till väga 
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Bilaga 3. Ämnen i rådgivningsspalter 
 
Följande ämneskategorier finns i frågespalterna: 

Kärlek: Allt som rör kärlek. Att hitta kärlek, vara i en kärleksrelation eller vara på väg ur en 

etc.    

Vänskap: Relation mellan två eller flera personer där en kärleksrelation inte är inblandad.  

Sexuell oerfarenhet: Läsaren saknar erfarenhet kring sexuella relationer och behöver därför 

hjälp att få svar på sina frågor. 

Familj: Frågor som rör familjerelationer. 

Sex: Frågor som rör allt inom sexualitet, till exempel sexuella metoder, sexuellt välmående, 

sexuell ohälsa etc.  

Kroppen: Kroppsrelaterade frågor. 

Basalt/Avancerat: Med basal art menas ämnen som är av oskyldig och grundläggande 

karaktär, som till exempel rör; användande av preventivmedel eller huruvida en kille är kär i 

dig. Med avancerad art menas sexuella ämnen där läsaren antas ha en erfarenhet i ämnet och 

en vilja att utveckla sin kunskap, till exempel sex-ställningar eller gruppsex. 

 
 

 Kärlek Vänskap Sexuellt 
oerfaren 

Sex kroppen familj 

 
1991 
 

 
II 

 
I 

 
I 

 
I 

  
I 

 
2001 
 

 
I 

  
IIIII 
II 
 

 
IIIII  
IIIII 
II 
 

 
IIIII 
I 

 
I 

 
2011 
 

 
IIIII 
III 
 

  
IIIII 
I 

 
II 

 
III 

 

 
2012 

 

 
IIIII 
IIIII 
II 
 

 
 

 
IIIII 
I 

 
IIIII 
 

 
III 
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Bilaga 4. Vem ger råd? 
 
 Frida Expert - 

officiell 
”Expert” i 
spalterna 

Nr5 -81 Min 
svartsjuka drev 
oss isär 

 
X 

  

Nr2 -91 
SNACKA ME´ 
EVA  

   
X 

 Nr2 -91  
Så ska en tjej 
vara! 

   
X 

Nr12 -91 
Så snoppar du 
av töntiga killar 

 
X 

  

Nr12 -91 
Så är det att 
vara ung och ha 
barn 

 
 
 

  

Nr12 -91 
Snabbaste 
vägen till 
kärlekslyckan! 
 

 
 
X 

  

Nr12 -91 
Så tycker 
svenska tjejer 
om kärlek och 
sex 

 
 
X 

  

Nr12 -91 
SNACKA ME´ 
EVA  

   
X 

Nr 2 -01 
Här hittar du 
kärleken i 
backen 

 
 
X 
  

 
 
 X 

 
 
 

Nr 2 -01 
Jag är kär men 
vågar inte ta 
kontakt 

   
 
X 

Nr 2 -01 
Fråga Ewa om 
sex & kärlek 

 
 

 
 
X 
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Nr 12 -01 
Fråga Ewa om 
sex & kärlek  

  
 
X 

 

Nr 12 -01 
”Man kan 
använda två 
skivor rökt 
lax!” 

  
 

 
 
X 

Nr 12 -01 
Vad är viktigt i 
ett förhållande? 

   
 
X 

Nr 2 -11 
Fråga Kim: 
Relationer och 
KILLAR  

   
 
X 

Nr 2 -11 
Fråga Johanna: 
Sex och 
KÄRLEK  

   
 
X 

Nr 2 -11 
Så tacklar du 
pinsamheter i 
sängen 

 
 
X 

  

Nr 2 -11 
Kan du lita på 
din partner? 

 
X 

  

Nr 12 -11 
KYSS KILLEN 
på ett nytt sätt! 

 
X 

  

Nr 12 -11 
Bli kär i dig 
själv! 

 
X 

  

Nr 12 -11 
Fråga Kim: 
Relationer och 
KILLAR  

   
 
X 

Nr 12 -11 
Fråga Johanna: 
Sex och 
KÄRLEK  

   
 
X 

 
Nr 2 -12 
Hinner du hitta 
kärleken innan 
alla hjärtans 
dag? 

 
 
 
X 
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Nr 2 -12 
Hitta en mysig 
vinterdejt! 

 
X 

  

Nr 2 -12 
Fråga Kim: 
Relationer & 
KILLAR  

   
 X 

Nr 2 -12 
Fråga Jenny: 
Sex & KÄRLEK  

   
 X 

Nr 2 -12 
Hur vet jag var 
vi står? 

   
 X  

Nr 12 -12 
”P-staven 
gjorde mig 
sjuk” 

 
X 

 
 X 

 
X 

Nr 12 -12 
Här hittar du 
killar i sommar! 

 
 

  
X 

Nr 12 -12 
Så blir du 
nakentrygg 

 
X 

  

Nr 12 -12 
Fråga Kim: 
Relationer & 
KILLAR  

   
X 

Nr 12 -12 
Fråga Jenny: 
Sex och 
KÄRLEK  

   
X 

Nr 12 -12 
Flörtar i skolan 
men svarar inte 
på Facebook 

   
 
X 
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Bilaga 5. Retorikverktyg i artiklar 
 
    Logos Ethos Pathos Berättelse 
Nr2 -81  ”Så 
klär jag av 
killarna” 

 
X 

 
 

 
X  

 
 

Nr2 -81 Varför 
tänder jag inte 
på honom 

 
 

 
 

 
/141 

 
X 

Nr5 -81  
De manliga 
sexsymbolerna 

 
X 

 
X 

 
X  

 
X  

Nr5 -81 Min 
svartsjuka drev 
oss isär 

 
/ 

  
/ 

 
/ 

 Nr2 -91  
Så ska en tjej 
vara! 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 

Nr2 -91 Tyck till 
om sex och 
kärlek! 

 
 

 
X 

 
X 

 

Nr12 -91 
Så snoppar du 
av töntiga killar 

 
 

 
X 

 
X 

 

Nr12 -91 
Så är det att 
vara ung och ha 
barn 

 
 

  
X 

 
X 

Nr12 -91 
Sådan är du i 
kärlek och 
vänskap 

 
 

 
X 

 
X  

 
X 

Nr12 -91 
Snabbaste vägen 
till 
kärlekslyckan! 

 
 

 
X 

 
X 

 
 

Nr12 -91 
Första gången- 
Hur var den? 

 
X  

 
X  

 
X  

 
 

Nr12 -91 
Så tycker 
svenska tjejer 
om kärlek och 
sex 

 
X  

 
X  

 
X  

 

                                                
141 / skrivs när det inte är Fridas redaktion som använder de retoriska verktygen utan det är en ”expert” som 
uttalar sig 



 

  56 (66) 
 

Nr 2 -01 
Här hittar du 
kärleken i 
backen 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Nr 2 -01 
Jag är kär men 
vågar inte ta 
kontakt 

 
/  

 
 / 

 
/   

 

Nr 12 -01 
”Man kan 
använda två 
skivor rökt lax!” 

 
 /  

 
 

  

Nr 12 -01 
Vad är viktigt i 
ett förhållande? 

 
/   

 
/ 

 
/  

 

Nr 2 -11 
Så tacklar du 
pinsamheter i 
sängen 

 
   

 
X 

 
X  

 

Nr 2 -11 
Kan du lita på 
din partner? 

 
  

 
X  

 
X 

 

Nr 12 -11 
KYSS KILLEN 
på ett nytt sätt! 

 
X 

 
X  

 
X  

 

Nr 12 -11 
Bli kär i dig 
själv! 

 
  

 
X  

 
X  

 

Nr 2 -12 
Hinner du hitta 
kärleken innan 
alla hjärtans 
dag? 

 
  

 
X  

 
X  

 

Nr 2 -12 
Hitta en mysig 
vinterdejt! 

 
X  

 
X  

 
X  

 

Nr 12 -12 
”P-staven 
gjorde mig sjuk” 

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

Nr 12 -12 
Här hittar du 
killar i sommar! 

 
X  

 
/  

 
 

 
X  

Nr 12 -12 
Så blir du 
nakentrygg 

 
X  

 
X  

 
X  
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