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Studien hade sin grund i att medier spelar en viktig roll i identitetsskapandet. Därifrån fanns 

ett intresse av att undersöka vilka bilder av och kriterier för femininitet som de tre tidningarna 

Frida, Veckorevyn och Femina skapar i sina artiklar online. Undersökningens material bestod 

av artiklar och rubriker som platsade under kategoriseringarna livsstil, relationer och kändisar 

och analyserades genom ett urval av frågor från Faircloughs kritiska diskursanalys. Resultaten 

inkluderar bland annat att tidningarna tar en vägledande position då de till stor del använder 

sig av konstateranden och bygger upp sina artiklar enligt strukturen problem–lösning. Vilka 

ämnen som vägleds inom varierar dock mellan tidningarna, och därmed även mellan de 

ålderskategoriseringar som målgrupperna tillhör.  
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1 Introduktion 

”Så blir du mer organiserad!”, ”Så ofta ska du umgås med en person du dejtar”, ”Vin och 

några extrakilon gör att du lever längre!”. Budskapen som löpsedlarna sänder ut är många och 

inte sällan tvetydiga. Vilken är den rätta vägen att gå när valet står mellan att prova den där 

nya, omtalade dieten eller att älska sin kropp oavsett ett par extrakilon? Hur lyckas man med 

att både vara den perfekta partnern, en god familjemedlem och en stöttande vän – samtidigt 

som man fokuserar på sitt eget välmående? Dessa olika komponenter läggs ihop för att skapa 

det eftersträvansvärda resultatet: den perfekta flickan, tjejen, kvinnan. Men vägen dit är 

snårig, visserligen tydligt formad av kriterier att följa, men dessa kriterier är ofta 

motsägelsefulla.  

Redan från tidig ålder vägleds vi in i samhället och dess sociala strukturer. Vi undersöker 

världen runtomkring oss, försöker hitta vår plats och skapa vår egen identitet, och denna 

process utförs även i gemenskap med andra. Familjen är ett naturligt och tidigt exempel på en 

sådan gemenskap, likaså de jämnåriga vi möter genom bland annat skolgången. Detta kallas 

socialisering1 och är en process som pågår genom livet. Trots att inverkan från exempelvis 

familjen kan bli svagare i och med att individen växer upp, fortsätter vi samla in instruerande 

intryck och vägledning från andra källor – exempelvis medier. Därför är jag intresserad av att 

granska de bilder av femininitet som skapas och förmedlas i media. 

I och med internets genomslag väljer allt fler tidningar att komplettera eller till och med 

helt ersätta sin tryckta upplaga med en elektronisk motsvarighet. Detta gäller såväl 

dagstidningar som livsstilsmagasin, som inte enbart publicerar artiklar online utan dessutom 

marknadsför sig genom konton på välkända sociala medier så som Facebook, Instagram och 

Snapchat. Budskapen, intrycken och kriterierna sprids därmed i flertalet olika kanaler och kan 

nå ut till en bredare målgrupp. Spridningen förenklas dessutom genom digitaliseringen av 

medierna, då artiklar och annat innehåll enkelt kan delas vidare genom ett knapptryck. I och 

med den potentiella målgruppens stora omfattning finns det ett samhälleligt intresse i att 

undersöka mediernas definition av femininitet där åtkomsten är som mest utbredd – nämligen 

online.  

 

 

 

                                                           
1 Socialiseringsbegreppet fördjupas i avsnitt 2.1  
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1.1 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka det språk som används i medier som riktar sig 

till flickor och kvinnor i olika åldrar. Med medier syftar jag här på de webbsidor som 

väletablerade livsstilsmagasin använder sig av som ett komplement till papperstidningarna. 

Jag undersöker språkbruket i artiklarna, genom exempelvis tilltal/omtal samt värderande ord, 

men jag jämför även de tre webbplatserna och därmed åldersgrupperna med varandra. 

Behandlas olika ämnen i de olika tidningarna? Omskrivs liknande fenomen på samma sätt 

oavsett ålder på målgruppen? En teori som jag utgår ifrån är att medier är en viktig del i den 

identitetsskapande processen2, vilket gör det relevant och viktigt att undersöka dessa texter. 

Vilka identifikationsmöjligheter skapas för flickor och kvinnor, och till hur stor del styrs 

artiklarnas innehåll av målgruppens ålder? 

Jag har valt att analysera tidningarna Frida, Veckorevyn och Feminas webbsidor. På detta 

sätt täcker jag in åldrarna 12–18 (Frida), 16–29 (Veckorevyn) samt 30–80 (Femina), vilket 

gör att jag kan undersöka det breda åldersspannet från ung flicka till vuxen kvinna. Dessutom 

undersöker jag därmed webbplatser från två olika förlag, Aller media (Frida och Femina) 

samt Bonnier magazines and brands (Veckorevyn), vilket tillför en bredd till undersökningen. 

Ämneskategorierna som jag undersöker är livsstil, relationer och kändisar. Trots att dessa tre 

kategorier skiljer sig från varandra går de ändå att sammanfoga, då de alla är en viktig del av 

ens identitet3. Kategoriseringarnas gemensamma nämnare är relationer: till sig själv, till 

närstående och till förebilder. 

 

1.2 Frågeställningar 

För att nå fram till mitt syfte formulerade jag följande frågeställningar: 

- Behandlar de tre kategoriseringarna livsstil, relationer och kändisar liknande ämnen 

i de tre tidningarna, och omtalas liknande fenomen på samma sätt oavsett ålder på 

målgruppen? 

- Vilka kriterier tillskrivs det kvinnliga könet och varierar detta beroende på var i livet 

flickan eller kvinnan befinner sig? 

 

 

                                                           
2 Jenkins (2000), bl.a. Se avsnitt 2.2  
3 Bland annat Jenkins (2000) förklarar såväl vår egen som andras roll i vårt identitetsskapande. Se avsnitt 2.2.  
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2 Teori och forskningsbakgrund 

I detta kapitel presenterar jag dels de begrepp som studien utgår ifrån, dels tidigare forskning 

inom dessa områden. Då studien går ut på att undersöka språket i artiklar som riktar sig till 

flickor och kvinnor i olika åldrar, om ämnen som är centrala för identitetsskapandet, behövs 

ett grundläggande teoretiskt ramverk för att studera dessa aspekter. 

Kapitlet är strukturerat som följer: Först presenteras den kritiska diskursanalysen som 

ligger till grund för analysen. Resterande avsnitt behandlar varsin teoretisk utgångspunkt samt 

tidigare forskning inom ämnet. De ämnen som fördjupas är identitetsskapande och 

socialisering, genusstudier, intersektionalitet och åldersforskning. 

 

2.1 Kritisk diskursanalys 

I detta avsnitt presenterar jag teorierna bakom den kritiska diskursanalysen, förkortat CDA, 

vilken kommer användas som analysmetod i undersökningen. Norman Fairclough är ett 

välkänt namn inom språkvetenskapen och diskursanalysen, och detta kapitel är baserat på ett 

urval av hans böcker. Observera däremot att analysfrågorna fördjupas i avsnitt 3.2. 

I Critical discourse analysis – The critical study of language inleder Fairclough (2010: 6–

7) med att beskriva den kritiska diskursanalysens dynamiska natur, genom att förklara att 

olika metoder kan väljas ut och blandas beroende på vad som undersöks. CDA används 

nämligen vanligen inom samhällsvetenskap, men kan även användas i språkstudier.                                                                                                                                                                                                                  

Övergripande är Faircloughs (2010: 7) modell tudelad: den är delvis interdiskursiv, vilket 

innebär att det undersöks hur olika diskurser och stildrag framträder och samverkar i 

analysmaterialet. Delvis är modellen lingvistisk och analyserar betydelsesamband i bland 

annat språket, men det går även att ha ett multimodalt fokus och inkludera bland annat bilder. 

Anledningen till att dessa två element kombineras är att det inte enbart är tillräckligt med en 

textanalys. För att kunna analysera sambandet mellan språket i materialet och de sociala 

praktiker som materialet är en del av, behöver även de verksamma diskurserna inkluderas. 

Ett grundläggande begrepp som är nödvändigt att definiera är diskurs, som enligt 

Fairclough (2010: 59) byggs upp av tre beståndsdelar: texten i sig, textproduktionen samt den 

sociala praxisen. Ett för undersökningen relevant exempel på dessa beståndsdelar är artiklarna 

(text), tidningarna som de ingår i samt ansvariga skribenter (textproduktion) samt förlagen 

och medietexter som socialiseringsagent4 (social praxis). Han understryker även det 

                                                           
4 För fördjupning i medietexter som socialiseringsagent, se avsnitt 2.2 
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ömsesidiga förhållandet mellan diskurser och samhälleliga strukturer: såväl som diskurserna 

formas av strukturerna så bidrar de även till att forma strukturerna (s. 59). Även i Analysing 

discourse – Textual analysis for social research definierar Fairclough (2003: 37) vad 

diskurser innebär, och förklarar här att de är ”both elements of texts, and social elements”. De 

textuella elementen handlar om samspelet mellan olika språkliga drag och de sociala 

elementen handlar om språkets inverkan på den sociala världen. 

Representation är en viktig del av diskurser (Fairclough 2003: 26) och därmed är 

representationer även en nödvändig aspekt i den kritiska diskursanalysen. Ett begrepp som har 

nära anknytning till representation är antaganden, vilket gör att även dessa behöver has i 

åtanke under analysen. Om antaganden skriver Fairclough (2003: 40), att ”What is ‘said’ in a 

text is ‘said’ against a background that is ‘unsaid’, but taken as given” vilket exempelvis kan 

innefatta heteronormativa ordval. Vidare förklarar Fairclough (2003: 55) den sociala aspekten 

av vilka ord som benämns medan andra bortnämns, då sociala gemenskaper vilar på en 

gemensam förståelse och en delad begreppsvärld. Antaganden skulle därmed kunna försvåra 

möjligheten till identifikation med den egna gruppen, i och med de ordval som görs. I 

Language and power beskriver Fairclough (2001) en typ av antaganden som han kallar för 

’common-sense assumptions’, vilka ofta tas för givna och knappast ifrågasätts (s. 2). Ett 

exempel som han presenterar är relationen mellan doktor och patient, där det ses som 

självklart att läkaren har en högre grad av medicinsk kunskap än vad patienten har. En 

parallell som kan dras, som är relevant för min undersökning, sätter medier i en maktposition 

över samhällsmedborgaren, då exempelvis tidningar presenterar information av olika slag till 

sina läsare.  

Slutligen förklarar Fairclough den kritiska aspekten av CDA. Han beskriver hur begreppet 

kritik inom diskursanalys är grundat i samhälleliga värderingar och normer, för att undersöka 

dels hur världen ser ut och hur den borde vara. Där skiljer han mellan negativ och positiv 

kritik – där den negativa kritiken handlar om de problem och fel som skapas och bibehålls i 

samhället, medan den positiva kritiken handlar om hur människor försöker lösa och förändra 

dessa fel och problem (2010: s. 7). Det blir därmed tydligt vilken roll som representationer 

och antaganden spelar för analysen, då dessa begrepp är nära sammankopplade med de 

normer som identifieras och ifrågasätts.  
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2.2 Identitetsskapande och socialisering 

Richard Jenkins (2000: 7) förklarar hur vi behöver kategorisera fenomen runtomkring oss för 

att förstå vår omvärld. Vi utgår från oss själva i vår uppfattning av omvärlden, men jämför 

även med redan etablerade klassificeringar. Därmed kategoriserar vi såväl oss själva som 

andra, i relation till varandra och andra, för att göra verkligheten begriplig. Vidare 

introducerar Jenkins begreppet social identifikation – våra bilder av och vår vetskap om såväl 

oss själva som andra – och hur detta är en förutsättning för interaktion, vilket gör att andras 

bilder av oss är minst lika viktiga som vår egen uppfattning.  

Johan Fornäs (1991: 21) definierar identitet som någonting att se från två olika håll, såväl 

inifrån som utifrån, då en viss identitet betyder något såväl för individen som för omvärlden. 

Här ser vi återigen hur det inte enbart är våra egna bilder av oss själva som är viktiga för vår 

identitet. Fornäs introducerar även begreppet kulturell identitet, vilket lägger vikt vid språkets 

roll för identitetsskapandet. Han beskriver hur denna kulturella identitet måste ”förstås i 

relation till de betydelser och funktioner den har i det subjektiva” samt hur exempelvis medier 

är grundläggande för skapandet av vår subjektiva identitet (s. 22–24). Därför blir det relevant 

att undersöka språkbruket i artiklar som riktar sig till min undersöknings målgrupp, för att se 

vilka identifieringsmöjligheter som skapas.  

Ett ytterligare begrepp som är viktigt i samband med identitetsskapandet är socialisering. 

Anderson & Brown McCabe (2012: 241) förklarar detta som ”the preparation of newcomers 

to become members of an existing social group and to think, develop attitudes, and behave in 

ways the group considers appropriate”. Med andra ord handlar det om hur individen lär sig 

vilka som är de rätta sätten att tänka och handla inom vissa förbestämda ramar. Ovan såg vi 

exempel på mediers inverkan på identitetsskapandet, någonting som Anderson & Brown 

McCabe (2012: 240) utvecklar genom sin artikel som fokuserar på internets roll som 

socialiseringsagent. De undersökte barn och ungas användande av internet, bland annat 

genom interaktion med jämnåriga, och fann att socialiseringsprocessen äger rum även online 

och inte enbart i interaktion ansikte mot ansikte. 

 

2.3 Genusstudier 

I och med att studien undersöker språket i tidningar som riktar sig till kvinnor och flickor i 

olika åldrar så är en genusteoretisk utgångspunkt relevant. Bland annat uttrycker West & 

Zimmerman (2002) en teori som är applicerbar, nämligen att se kön som ett dynamiskt 

görande (snarare än ett statiskt varande) som utförs såväl individuellt som i gemenskap med 
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andra. Denna gemenskap kan vara ”virtual or real” (s. 4), vilket gör att den tänkta gemenskap 

som artiklarna skapar är lika relevant att undersöka som exempelvis samtal mellan personer.  

Vidare förklarar de hur konceptet kön är starkt sammanbundet med normer som styr vad som 

är förväntat och acceptabelt beteende hos individen (s. 5). Även Winther Jørgensen & Phillips 

(2000: 50) fokuserar på normer, och demonstrerar deras vikt för diskursanalysen. Genom de 

verksamma diskurserna framhävs nämligen normer kopplade till genus, som sätter riktlinjer 

för hur exempelvis en kvinna bör uppträda. 

Även Nina Lykke (2011: 63) ser kön som ett görande och menar att det dessutom är en 

”sociokulturell och diskursiv process”. Genom att tillämpa denna definition tar vi dels fasta på 

den sociala aspekten av kategoriseringen kön, dels belyser vi den viktiga roll som kontexten 

spelar i en sådan kategorisering. Vidare förklarar del-Teso-Craviotto (2005: 2004) detta 

görande som en process som pågår genom hela livet. Vi återkopplar här till det dynamiska i 

identitetsskapandet, i kommunikativa processer så som texterna är ett exempel på, och får på 

så sätt en bred grund att utgå ifrån. Dessutom blir ålders- och livsloppsperspektivet relevant, 

vilket jag fördjupar i både avsnitt 2.4 och 2.5 

del-Teso-Craviotto (2005: 2016–2017) genomförde en studie av vilka bilder av femininitet 

som olika kvinnotidningar skapar. Där fann hon såväl att de olika tidningarna följde liknande 

mönster i skapandet av femininitetsdiskursen, som att det fanns skillnader mellan tidningarna 

i fråga om hur normerande deras ordval var. Vissa av tidningarna klassificerades som 

traditional vilket innebär en tendens reproducera könsbundna normer till större grad än 

tidningarna som klassificerades som progressive och tenderade att vara mer framåtsträvande. 

Språkets relevans i genusaspekten förklaras av bland annat Tracy Lynn Rundstrom 

Williams (2005). Hon beskriver hur ”language offers a means to examine underlying 

ideologies” samt hur språket används såväl för att uttrycka som tillämpa dessa ideologier (s. 

5). Då analysmaterialet i min studie är artiklar som vänder sig till en kvinnligt kodad 

målgrupp blir det därmed relevant att granska det språkbruk som används i dessa artiklar, för 

att nå hur de såväl skapar som reproducerar femininitetsdiskursen.  

 

2.4 Intersektionalitet 

Studien väljer inte enbart att undersöka artiklar som riktar sig till kvinnor, utan dessutom 

genom medier som har olika åldersgrupper som målgrupper. Då tanken är att identifiera vilka 

kriterier som innefattas i begreppet kvinna, från barndom till vuxen, är det därmed inte 

tillräckligt att enbart studera kategoriseringen kön utan även kategoriseringen ålder.  
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Att undersöka hur olika kategoriseringar inverkar på varandra, snarare än att studera dem 

som isolerade enheter, innebär att använda sig av ett intersektionellt angreppssätt. Tina 

Mattsson (2010: 17) förklarar begreppet intersektionalitet som ett sätt att ”belysa hur olika 

maktstrukturer och kategorier vävs samman och påverkar varandra” och inkluderar begreppen 

kön, sexualitet, klass och etnicitet. Hon beskriver även hur detta angreppssätt handlar om att 

identifiera och belysa de skillnader som finns inom den egna kategorin snarare än mellan 

olika kategorier, exempelvis mellan två olika grupper av kvinnor snarare än mellan kvinnor 

och män. Då studien inte ämnar jämföra texter som riktar sig mot kvinnor med texter som 

riktar sig till män, utan texter som riktar sig till flickor och kvinnor i olika åldrar, blir det 

intersektionella perspektivet relevant i och med att de två kategorierna kön och ålder är 

centrala.  

Visserligen inkluderar Mattson inte begreppet ålder i sin förklaring av intersektionalitet, 

men då ålder likväl som exempelvis etnicitet eller klass är en maktstruktur så är det en 

kategorisering som är såväl intressant som relevant att undersöka i samband med kön. I sin 

masteruppsats inom genusstudier konstaterar My Bodell (2016: 21–22) att det länge har 

fattats ett intersektionellt perspektiv i studier som bedriver åldersforskning, och att dessa 

studier med fördel skulle kunna inkludera kategoriseringen genus. Därmed märks det hur 

intersektionen ålder och genus inte enbart är relevant, utan dessutom nödvändig att studera. 

Bodell (2016: 2) undersöker konstruerandet av olika ålderskategoriseringar i förhållande 

till andra sociala maktaspekter, däribland genus. Hon studerar fem svenska tidningar med mål 

att finna hur bilder av barn och barndom framhävs i jämförelse med hur vuxna framställs. 

Resultaten inkluderar bland annat att tidningarna skapar bilden att ”en individs kronologiska 

ålder antas i sig säga någonting avgörande om personen i fråga” och att vuxna platsar högre 

än barn i hierarkin som ålderskategoriseringarna skapar (Bodell 2016: 72–73). En individs 

ålder ses alltså som bidragande till dennes personlighet och det ses dessutom som ’bättre’ att 

tillhöra kategoriseringen vuxen än kategoriseringen barn.   

Winther Jørgensen & Phillips (2000: 52) förklarar slutligen hur man i diskursiva 

gruppbildningar ”utesluter … ’den andre’” och ”ignorerar … skillnader som existerar inom 

gruppen”. Därför finns ett behov av att kombinera de två maktaspekterna genus och ålder i 

min undersökning, snarare än att undersöka enbart en av dem.  
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2.5 Åldersforskning 

Som nämndes i avsnitt 2.4 bortses det ofta från ålder som en maktstruktur i intersektionella 

studier. I min studie behandlas dock ålder, i linje med Anna-Liisa Närvänen (2009: 18), som 

en maktstruktur sida vid sida med exempelvis genus eller klass. För att förstå vikten av 

åldersforskning för min studie behöver vi vända oss till Närvänens beskrivning av ålder. Hon 

förklarar ålder som ett socialt fenomen som därmed även är relativt. Kontexten blir därför 

viktig, särskilt eftersom vi inte enbart ser ålder som ett biologiskt fenomen utan dessutom som 

ett maktordnande socialt koncept (s. 21). Orden yngre och ung, exempelvis, behöver en given 

kontext för att få mening. Yngre än vad, än vem? En femtioåring är kronologiskt yngre än en 

sextioåring, men räknas knappast som ung jämfört med en treåring.  

Vi återknyter här till socialiseringsprocessen som diskuterades i avsnitt 2.2, då 

uppfattningen om ålder är någonting vi lär oss. Att de olika faser som livet innehåller, från det 

att vi föds till dess att vi dör, följer en viss ordning är ett förgivettagande som ses som 

naturligt och den absoluta sanningen. Dessa olika faser – barndom, ungdom, vuxenliv, 

ålderdom – tillskrivs dels en särskild plats i livslinjen och dels särskilda innehåll (Närvänen 

2009: 22–23) Det är enkelt att tänka sig ordningen på dessa faser som naturliga – trots allt är 

det ju så att vi föds, växer upp och dör – men det leder lika enkelt till att även andra aspekter 

än kronologi tillskrivs en viss fas. Hur tidigt får man börja intressera sig för romantiska 

relationer? När är man för gammal för en viss klädstil? 

Fanny Ambjörnsson (2010: 12) för ett liknande resonemang kring hierarkierna som ålder 

skapar, och inkluderar även rent lagstadgade aspekter så som att vi inte får rösträtt förrän vid 

en viss ålder vilket även Närvänen (2009: 22–23) diskuterar genom exemplet obligatorisk 

skolgång. Vi har därmed inte enbart den kulturellt etablerade livslinjen, som skapas av de 

normer och stereotyper som råder i samhället och som i många fall är undermedveten och 

oreflekterad. Vi har även de mer uppenbara inslagen, så som 20-årsgränsen på Systembolaget 

eller pensionsåldern. Utifrån detta är det intressant att undersöka till vilken grad som 

artiklarna förhåller sig till såväl de kulturella som de lagstadgade åldersnormerna samt hur 

mycket frihet som erbjuds.  

Clary Krekula (2009: 8), slutligen, introducerar begreppet age coding som definieras som 

”[…] practices of distinction that are based on and preserve representations of actions, 

phenomena, and characteristics as associated with and applicable to demarcated ages”. I 

artikeln Age coding: age-based practices of distinction refererar Krekula (2009: 7–8) till 

intervjuer hon genomförde med kvinnor i åldern 75+. I dessa intervjuer fann hon bland annat 
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att deltagarnas ålderstillhörighet bidrog till en känsla av att inte passa in i vissa sammanhang. 

Deltagarna uttryckte även uppfattningar om vad som är ’tillåtet’ respektive ’otillåtet’ 

beroende på ålder. Det som märks här är alltså att det finns samhälleliga normer kring hur 

individer bör respektive inte bör bete sig beroende på vilken åldersgrupp de tillhör. Detta 

skapar begränsningar i form av tankemönster om att man inte kan göra på ett visst sätt 

eftersom det inte ’passar ens ålder’, trots att det i själva verket kanske inte är någonting annat 

än normerna som sätter begränsningarna.  

 

3 Material och metod 

I föreliggande kapitel presenteras det material som använts i undersökningen samt de metoder 

som använts för att analysera detta.  

 

3.1 Material 

Till analysen har artiklar från tre webbaserade tidningar valts ut. Målet har varit att rikta in sig 

på livsstilsmagasin som riktar sig till flickor eller kvinnor samt att täcka in åldersspannet 12–

30+ för att nå ålderskategoriseringarna barn, tonåringar, unga vuxna samt vuxna. 

Livsstilsmagasin valdes på grund av det mångsidiga innehållet. Med andra ord valdes 

webbsidor som behandlar flertalet ämnen framför webbsidor som handlar exempelvis enbart 

om mode. 

Två typer av material samlades in: ett primärt material, som utgörs av de totalt 27 

artiklarna som lästes igenom noggrant och analyserades djupgående för att få en bild av såväl 

tidningarnas språkbruk som deras sociala sammanhang. Utöver det inkluderades ett sekundärt 

material, bestående av rubriker på ytterligare 17 artiklar per ämneskategori per tidning för att 

få en bredare bild av vilka ämnen behandlas samt vilka eventuella mönster som finns. I den 

sekundära analysen inkluderades artikelrubrikerna från det primära materialet vilket innebär 

att 20 rubriker per ämneskategori per tidning – totalt 180 rubriker – analyserades. I avsnitt 

3.2.1 presenterar jag hur såväl det primära som det sekundära materialet valdes ut. 

Onlineversionerna av tidningarna valdes framför pappersupplagorna med anledning av 

internets stora utbredning i dagens samhälle. Då såväl flickor som kvinnor i olika åldrar flitigt 

använder internet för att ta del av information (iis.se 2017) är det relevant att undersöka dessa 

webbsidor. Två skilda förlag ansvarar för de valda tidningarna samt deras webbsidor, vilket 
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tillför en bredd till undersökningen, eftersom två skilda utgivare undersöks, snarare än om 

enbart webbsidor som ges ut av samma förlag hade analyserats.  

 

3.1.1 Bonnier magazines & brands  

Tidningen Veckorevyn ges ut av Bonnier magazines & brands, vars mål är att ”överträffa 

förväntningarna och ständigt leverera lite till, lite djupare, lite roligare, lite bättre” (Bonnier 

magazines & brands 2018). De beskriver även hur de ”ger ut livsstilsmagasin och 

specialtidningar men också digitala produkter såsom sajter, nyhetsbrev, mobila tjänster och 

webb-tv” (Bonnier magazines & brands 2018), vilket framhäver de digitala analysobjektens 

vikt.  

 

3.1.2 Aller media förlag 

Tidningarna Frida och Femina ges ut av Aller media förlag. Aller media beskriver sig som 

”marknadsledande inom populärpress i Sverige, med en marknadsandel på 68 %” (Aller 

media 2018) och räknar upp Femina som ett av deras mest kända varumärken. De konstaterar 

även att de ”formas av det vi gillar att göra allra bäst – underhålla, engagera och inspirera 

Sveriges kvinnor” (Aller media 2018). Redan där syns alltså en tydlig fokusering på en av 

undersökningens maktaspekter, nämligen kön och genus.  

 

3.1.3 Tidningen Frida samt dess webbsida 

Frida beskrivs av chefredaktören som ”den största digitala och sociala plattformen för tjejer 

12–18 år i Sverige” (Aller media 2018). Sedan lanseringen 1981 har tidningen gett vägledning 

i ämnen så som sex och relationer samt rapporterat om det senaste i såväl kändis- som 

modevärlden. Numera ges papperstidningen enbart ut 4 gånger per år, vilket lägger stor tyngd 

på den kompletterande hemsidan frida.se som är fokuspunkten för undersökningen. Dessutom 

marknadsförs Frida genom konton på sociala kanaler så som Snapchat, Instagram, YouTube 

och Facebook.  

Webbsidan uppdateras regelbundet med nya artiklar på ämnena kändis, love & sex, tech, 

trend, pepp, snackis, video och quiz. Alla artiklar följs av en kommentarsfunktion, där läsarna 

kan vara med och bidra i samtalet. Dessutom finns länkar till portalens konton på sociala 

medier.  
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3.1.4 Tidningen Veckorevyn samt dess webbsida 

På Veckorevyns hemsida, under fliken prenumerera, hittas beskrivningen att ”VeckoRevyn 

är, efter 80 år i tidningshyllan, fortfarande Sveriges största och populäraste forum för unga 

kvinnor” (Veckorevyn.com 2018). Papperstidningen ges ut med 7 upplagor per år och 

målgruppen sträcker sig från 16 till 29 år (Ocast.com 2018). Förutom webbsidan finns även 

kanaler på Facebook, Twitter, Pinterest och Instagram. 

De främsta kategorierna som läsaren möts av på startsidan är horoskop, mode, smink och 

livsstil. Går man in via den utökade menyn hittas dessutom relationer, humor, kändis, box of 

beauty, presentkort, prenumerera, vår panel, kontakt, nyhetsbrev, shop, kundservice och 

helens sminkblogg. Här finns alltså en blandning av yta, genom exempelvis smink, samt djup, 

genom exempelvis relationer. Panelen är ett sätt för läsarna att uttrycka sina åsikter om 

tidningen. Det saknas en kommentarsfunktion på artiklarna; däremot finns färdiga länkar för 

att dela innehållet vidare till sociala medier så som Facebook och Twitter, där en diskussion 

kan hållas.  

 

3.1.5 Tidningen Femina samt dess webbsida 

Femina beskrivs som en tidning som ”erbjuder det bästa av allt. Från det senaste modet och 

den snyggaste inredningen till de smartaste nyheterna inom skönhet och hälsa” 

(Prenumerera.se 2018). Hit leds läsaren genom att trycka på länken prenumerera i menyn på 

femina.se. Målgruppen sträcker sig från 30 till 80 år (Aller.se 2018). Papperstidningen ges ut 

14 gånger per år och Femina finns även på Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter och 

Tumblr. 

De främsta kategorier som läsaren möts av på startsidan är mode, skönhet, bloggar, hälsa, 

mat och shop. Den utökade menyn innehåller dessutom kategorierna böcker, tävla, inredning 

och event. Precis som på Veckorevyn.se saknas en kommentarsfunktion, men det finns 

knappar för att dela vidare innehållet i sociala medier. I tabell 1 ges en översikt av portalernas 

målgrupper. 

 

Tabell 1: Översikt av portalernas målgrupper 

Frida.se Veckorevyn.com Femina.se 

12–18 år 16–29 år 30–80 år 
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3.2 Metod 

I detta avsnitt presenteras två typer av metoder: dels de insamlingsmetoder som användes, 

dels de analysmetoder som användes.  

 

3.2.1 Insamlingsmetoder och urval: primärt material 

För att samla in material att analysera följdes följande steg: Till att börja med studerades de 

tre webbsidornas menyer för att hitta artiklar som passade in på kategoriseringarna livsstil 

(relationen till sig själv), relationer (relationen till andra) och kändisar (relationen till 

förebilder). Nästa steg var att välja ut artiklar att analysera. Här valdes tre artiklar per kategori 

per tidning, vilket gav totalt 27 primära analysobjekt. Detta ansågs vara ett rimligt antal med 

tanke på tidsramen. 

I valet av artiklar sattes en rad kriterier upp:  

• Artikeln ska vara skriven av någon på den aktuella tidningen. Jag räknar alltså inte 

med artiklar som uttryckligen är delade från något annat magasin, eftersom jag vill 

analysera specifikt det språk som används av redaktionen på de utvalda tidningarna. 

• Med orsak av ovanstående punkt ska artikeln även bestå främst av redaktionens 

ord. Citeringar av andra källor är däremot tillåtna, så länge de inte utgör hela 

artikeln. Intervjuer väljs därmed bort, återigen för att det är den specifika tidningens 

språkbruk som jag vill undersöka.  

• Artikeln ska bestå till största delen av ord. Artiklar i form av listor som främst 

utgörs av bilder, med korta tillhörande bildtexter, valdes därför bort. Listor i sig är 

däremot tillåtna, så länge de till största delen består av ord. Detta eftersom 

intresseområdet för min undersökning är språket samt dess påverkan. 

De tre översta artiklarna som passade in på kriterierna valdes ut från varje ämne. Detta 

tillvägagångssätt valdes istället för att först läsa igenom artiklarna och sedan välja 

analysobjekten utifrån hur ”passande” de är. Jag ville med andra ord undvika att mina 

eventuella uppfattningar av artiklarna skulle påverka urvalet. 

 

3.2.2 Insamlingsmetoder och urval: sekundärt material 

För att få en bredare bild av vilka ämnen tidningarna tar upp inkluderades, förutom rubrikerna 

på artiklarna som djupanalyserades, ytterligare 17 artikelrubriker per ämneskategori per 

tidning. Detta gav 20 rubriker per ämneskategori per tidning, totalt 180 rubriker. Denna 

insamling följde inte samma kriterier som insamlingen i avsnitt 3.2.1, i och med att det enbart 
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var artiklarnas rubriker som analyserades och inte deras innehåll. Istället samlades de 17 

första rubrikerna in, återigen för att få ett så representativt material som möjligt och undvika 

att mina eventuella uppfattningar av rubrikerna påverkade urvalet, snarare än att välja ut det 

som var mest ”passande”.  

 

3.2.3 Analysmetoder 

Till att börja med läste jag igenom allt material en gång för att skapa en uppfattning om 

innehållet. Detta gällde såväl det primära materialet – artiklarna – som det sekundära 

materialet – rubrikerna. 

För en mer djupgående analys användes ett diskursanalytiskt angreppssätt vilket är ett sätt 

att ”studera mening och […] det område där mening uppstår, nämligen i språket” (Neumann, 

2003: 18). Syftet med studien är inte enbart att presentera det verkliga språkbruket, utan även 

vilka signaler som detta språkbruk sänder ut. Vidare förklarar Neumann (2003: 53) att 

diskursen kan bestå av flertalet olika representationer, där intresset ligger i att undersöka om 

och hur dessa olika representationer skiljer sig från varandra. I studien är diskursen femininitet 

framträdande, där representationer så som barn, tonåringar, unga vuxna samt vuxna 

innefattas. 

Det primära materialet analyserades utifrån en samling av Faircloughs (2001, 2003) 

analysfrågor som var relevanta för undersökningen. Fairclough (2001: 91) inleder 

presentationen av sin modell med att förklara att CDA består av tre olika stadier: description 

of text (beskrivning av texten), interpretation of the relationship between text and interaction 

(tolkning av relationen mellan text och interaktion) samt explanation of the relationship 

between interaction and social context (förklaring av relationen mellan interaktion och social 

kontext).  För en sammanställning av analysfrågorna, se bilaga 1. Det sekundära materialet 

lästes igenom och grupperades utifrån innehåll. Grupperingarna skapade jag själv, baserat på 

vilka teman som gick att hitta. Dessa grupperingar beskrivs ytterligare i nästa kapitel. 

 

4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från analysen av de utvalda artiklarna samt de insamlade 

rubrikerna. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt, ett per tidning, som behandlar rubrikerna och 

artiklarna från kategoriseringarna livsstil, relationer och kändisar. Först presenteras resultaten 

från den sekundära analysen, sedan presenteras resultaten från den primära analysen. Den 



18 
 

primära analysen inleds med en tabell som visar kodningen av de artiklar som analyseras 

närmare. 

Analysen av rubrikerna bygger på grupperingar som jag skapade utifrån de mönster som 

gick att hitta hos de olika tidningarna, exempelvis grupperingen kropp/fysisk hälsa bland 

livsstilsartiklarna eller skvaller bland kändisartiklarna. Analysen av artiklarna presenteras 

utifrån teman som hittades i analysfrågorna. Exempelvis grupperades frågorna om ideologiskt 

färgade ordval, upprepningar, negerande/icke-negerande former samt sammanbindningar 

samman till temat ordval. Varje avsnitt avslutas med en kort sammanfattning av resultaten.  

 

4.1 Frida.se 

Från menyn på startsidan på Frida.se valdes artiklar ut från länkarna pepp, love & sex samt 

kändis för att kunna täcka in kategorierna livsstil, relationer och kändisar. För mer detaljerad 

information om urvalsprocessen, se avsnitt 4.2.1. Övergripande är listor ett vanligt format för 

artiklarna på Frida.se; exempel på det går nämligen att hitta från alla tre kategorierna: ”Fem 

saker som kan hända om du har i en tampong för länge”, ”Sex tecken på att hen är en player” 

och ”Nio saker du inte visste om Why Don’t We”. Av totalt 60 analyserade rubriker var 26 

skrivna i listform. För en sammanställning av artiklarnas rubriker, se bilaga 2.  

 

4.1.1 Livsstil  

Utifrån de rubriker som samlades in i den sekundära analysen skapades grupperingarna 

kropp/fysisk hälsa, självbild/mental hälsa, skola samt fritid. Två av de 20 rubrikerna passade 

inte in under någon av dessa grupperingar, och de klassades därför som övrigt. I tabell 2 

presenteras hur många rubriker som varje gruppering innehåller. 

 

Tabell 2: Fördelning av rubriker över grupperingarna i Fridas livsstilsartiklar 

Kropp/fysisk 

hälsa 

Självbild/mental 

hälsa 

Skola Fritid Övrigt 

9 3 3 3 2 

 

Artiklarna om fysisk hälsa handlar nästan uteslutande om frågor som rör puberteten, så som 

mens och bröst. Frida.se ger även vägledning i frågor som hur man påverkas av att titta på 

porr eller vad som räknas som sexuella övergrepp. Den mentala hälsan får större fokus än 

självbilden, och här handlar det både om hur man hanterar sin ångest samt vad man kan göra 
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för att peppa sig själv. Om självbilden finns det en artikel som hjälper läsaren att älska sin 

kropp. 

Artiklarna om skolan vägleder läsaren inför gymnasievalet. Här finns även en mer lättsam 

artikel som listar stadier som är typiska att gå igenom vid provskrivning. Två av artiklarna om 

fritid är nära sammankopplade med kategoriseringen skola, i och med att de handlar om olika 

skollov. Den sista artikeln uttrycker en längtan efter våren. Övrigt-artiklarna följer temat 

självdisciplin: Här handlar det om att spara pengar samt att bli organiserad. Tabell 3 visar 

kodningen av de tre livsstilsartiklar som analyseras närmare. 

 

Tabell 3: Kodning av Fridas livsstilsartiklar 

Text A Text B Text C 

Fem saker som kan hända 

om du har i en tampong för 

länge 

Sju tecken på att du 

använder fel bh-storlek 

16 saker att göra på 

sportlovet 

 

Värderingar och antaganden 

Ett par värderingar och antaganden förekommer i texterna. Artikeln om tamponger framhäver 

tamponger som någonting bra, så länge inte något av problemen i artikeln förekommer. 

Menslukt framhävs som någonting dåligt, och det antas att läsaren vill undvika lukt. I texten 

om sportlov värderas det som viktigt att dels ha någonting att göra, dels att ha någon att göra 

sakerna med. Likaså antas det att läsaren behöver saker att göra samt har vänner att göra detta 

med. Där antas det även att läsaren är aktiv på många sociala medier. I texten om BH-

storlekar identifierades inga utstickande värderingar, däremot antas det att läsaren har fel BH-

storlek samt att hen inte vet hur man väljer ut en passande storlek. 

 

Ordval 

Det förekommer inga ideologiskt färgade ordval i någon av texterna. En rad idéer eller 

koncept upprepas däremot i texten om sportlov: Det är tråkigt att inte ha någonting att göra, 

och man ska helst göra sakerna med någon annan. Idén att läsaren har en BFF – en bästa vän 

– att göra saker med upprepas också, såväl som formuleringen att läsaren borde passa på nu 

när det faktiskt är ledigt. I de övriga två texterna förekommer inga liknande upprepningar.  

Någonting som alla tre texterna har gemensamt är att icke-negerande former är vanligast, 

vilket kan hänga ihop med att text A och B till stor del består av fakta samt att text C främst 

består av förslag. Texten om mens behandlar exempelvis till stor del vad som händer, likväl 

som texten om sportlovstips ger förslag på vad läsaren kan göra: 
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Uttråkad? Lyssna på podcasts! Det finns massor att välja mellan. 

(Frida.se 2018) 

Det som avviker från mönstret är texten om BH-storlekar som blandar negerande och icke-

negerande former. Dock bör här påpekas att dessa två former används av samma anledning – 

de icke-negerande presenterar ett problem och de negerande meningarna används för att 

förtydliga att ’så behöver det inte vara’: 

[…] så är det lätt hänt att du får ont i rygg och nacke – eftersom den 

inte ger det stöd som du behöver. (Frida.se 2018) 

Text A sammanbinds främst kontrasterande, genom däremot och men: 

Däremot är det väldigt viktigt att byta den var fjärde till åttonde 

timme. (Frida.se 2017) 

Sammanbindningen görs även vägledande genom att använda om på sättet ’om du vill 

undvika detta, gör så här’. Även text är B kontrasterande genom ordet men, samt vägledande 

genom ordet om: 

Om det finns något mellanrum där så är behån för liten. 

(Frida.se 2018) 

Text C, slutligen, innehåller till stor del förslag och uppmaningar skrivna i imperativ, vilket 

gör att det knappt finns några sambandsord. När meningar väl sammankopplas görs det på ett 

föreslående sätt, exempelvis genom att använda ordet så: 

Så varför inte passa på när du är ledig? (Frida.se 2018) 

 

Referenter och interaktioner  

I alla tre texterna förekommer pronomenet du i den inledande meningen för att vända sig 

direkt till läsaren, och fortsättningsvis genom texten för att skapa situationer som läsaren kan 

känna igen sig i. Ordet vi saknas i alla artiklarna, vilket gör att tidningens egen röst inte blir 

lika tydlig. I både text A och B används referensordet många som ett sätt att tillämpa ett 

allmänt perspektiv och visa att läsaren inte är ensam: 

Många behöver även byta tampongstorlek under mensen då de blöder 

mindre i slutet av perioden. (Frida.se 2017) 

Orden tjejer och kvinnor används i samma funktion i text B, text A å andra sidan saknar till 

stor del referenter. Text C, slutligen, innehåller många referensord som syftar till olika saker, 

bland annat den allmänna refereringen någon och den mer specifika refereringen dina 

kompisar.  
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Socialt sammanhang 

Det sociala sammanhang som alla tre artiklarna delar är att de är publicerade på Frida.se 

under länken pepp. Text A och B delar därutöver sammanhanget att de berör frågor som hör 

kvinnokroppen till, problem och erfarenheter som delas med många andra. Den sista textens 

sociala sammanhang är fritiden i form av sportlovet, som helst ska delas med andra. Det 

inkluderas inte några andra röster i någon av artiklarna. Däremot refereras det flitigt till 

omvärlden i alla tre artiklarna, och detta görs av olika anledningar: 

Trött på personerna i ditt Instagram-flöde eller händer det 

ingenting på Snapchat? Försök att hitta nya roliga personer att 

följa. (Frida.se 2018) 

I artiklarna om tamponger och BH-ar refereras det till andra kvinnor och flickor som har mens 

eller använder fel BH-storlek för att visa att läsaren inte är ensam. I artiklarna om BH-ar och 

sportlovet refereras det till omvärlden i form av platser som läsaren uppmuntras besöka: i text 

B handlar det om en underklädesbutik och i text C handlar det om museer och biosalonger. I 

text C refereras det även till omvärlden i form av de sociala medierna YouTube, Instagram 

och Snapchat. 

 

Meningsrelationer och funktioner 

Texterna B och C är tydligt strukturerade utifrån principen problem–lösning. Artikeln om BH-

ar presenterar just problemet att man har fel storlek. Sedan listas sätt som problemet yttras på 

och förslag på hur man löser dessa. I artikeln om sportlov är problemet att läsaren har tråkigt 

på sportlovet och lösningen presenteras löpande genom texten genom en lista över saker att 

hitta på. Texten om tamponger, däremot, följer inte samma struktur. Istället utgörs texten av 

en lista med varningar om vad som kan gå fel. När det kommer till olika funktioner är 

konstateranden, uppmaningar och frågor vanliga i artiklarna A och B: 

Använder du tampong eller funderar du på att börja göra det? (Frida.se 2017) 

  

När du tittar på din rygg med behån på ska bandet sitta rakt över 

ryggen. (Frida.se 2018) 

Text C följer en annorlunda struktur och innehåller allra främst uppmaningar och förslag: 

Dra ihop dina kompisar och dra och bowla! (Frida.se 2018) 
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4.1.2 Relationer 

Utifrån de rubriker som samlades in i den sekundära analysen skapades grupperingarna 

flört/dejting, sex, partner samt vän. En rubrik passade in under den dubbla grupperingen flört 

och partner. I tabell 4 presenteras hur många rubriker som varje gruppering innehåller. 

Tabell 4: Fördelning av rubriker över grupperingarna i Fridas relationsartiklar 

Flört/dejting Sex Partner Vän Flört + partner 

8 7 3 1 1 

 

Artiklarna om att flörta byggs till stor del upp av lättsammare rubriker, exempelvis genom ett 

test om var man kommer att hitta kärleken eller en lista över hur det är att ha en crush, en 

förälskelse. Det finns även artiklar av mer vägledande karaktär, bland annat en som tipsar 

läsaren om hur man bjuder ut någon man är intresserad av.  

Partner-artiklarna innehåller många vägledande artiklar om olika faser i ett förhållande, 

från potentiell partner till expartner. Det finns även en lista över saker som kan gå fel i ens 

förhållande. I artiklarna om sex är tidningen vägledande på två olika sätt, dels genom att ge 

tips på hur läsaren kan göra, exempelvis under förspelet eller i duschen. Dels är tidningen 

vägledande genom att lista sådant som kan gå fel eller inte bör göras, exempelvis genom 

rubriken ”Sex vanliga sexmissar du gör innan du fyller 20”. 

Fridas relationskategorisering innehåller slutligen en artikel om vänskap, som framhäver 

det speciella bandet med ens bästa vän genom att lista saker som man bara skulle avslöja för 

hen. Tabell 5 visar kodningen av de tre relationsartiklar som analyseras närmare. 

 

Tabell 5: Kodning av Fridas relationsartiklar 

Text A Text B Text C 

Åtta olika sätt att göra slut 

på 

Sju tecken på att du 

(äntligen) har kommit över 

ditt ex 

Så flörtar du på nya sätt i 

skolan (få din crush på fall!) 

 

Värderingar och antaganden 

Särskilt text A innehåller många värderingar, om hur läsaren bör göra slut: Det är ovärdigt att 

göra slut på ett okänsligt sätt och därför är det viktigt att vara tydlig och ärlig. Dessutom 

värdesätts läsarens egen integritet, samtidigt som det är viktigt att bry sig om den andres 

känslor. Denna text saknar dock utstickande antaganden. I text B värderas det som spännande 

att träffa någon ny, och det ses som viktigt att vara närvarande. Här antas det att läsaren har 
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ägnat mycket energi åt att vilja bli tillsammans med sitt ex igen. Det antas även att läsarens liv 

kretsar kring sociala medier: 

Instagram, Facebook och Snapchat var det enda sättet för dig att hålla 

koll på ditt ex när hen inte ville ses mer. (Frida.se 2018) 

Text C, slutligen, innehåller fler antaganden än värderingar. Det antas att läsaren behöver 

uppgradera sina raggningsknep och värderas som viktigt att lära sig flörta på nya sätt. Det 

antas även att läsarens vän är en tjej. 

 

Ordval 

Det könsneutrala hen förekommer upprepat i de tre artiklarna. I artikel B förekommer 

dessutom ett utstickande ordval, stalkar, som används för att beskriva att man följer någons 

konton på sociala medier. Där trivialiseras därmed ett ord som ursprungligen uttrycker en 

brottslig handling. Även upprepningar förekommer i alla texterna. I text A upprepas tre olika 

koncept eller idéer: att göra slut med någon, att ’dumpningen’ är utdragen samt att det är 

viktigt att vara tydlig och ärlig. Text B upprepar de två koncepten att komma över sitt ex samt 

att börja leta efter någon ny. I text C upprepas ordet, och konceptet, crush flera gånger. Även 

konceptet att använda engelska ord och fraser upprepas i denna text, genom exempelvis girl 

code, look-a-like och ice breaker.  

Det vanligaste i artiklarna A och C är icke-negerande meningar, då båda består av listor 

över hur man bör ta tag i sitt problem. När negeringar väl förekommer i dessa texter, om att 

vilja göra slut och att vilja flörta på nya sätt, är de skrivna i stil med att läsaren inte behöver 

känna på ett visst sätt. Texten som presenterar tecken på att man kommit över sitt ex bryter 

mönstret och är främst negerande, då artikeln består av en lista över saker som inte längre 

händer: 

[…] nu kan du faktiskt tänka tillbaka på det som varit utan att 

det känns som att hjärtat går sönder. (Frida.se 2018) 

Gemensamt för alla tre texterna är att de sammanbinder meningar på ett vägledande sätt. 

Bland annat sker detta i text A genom om:  

Om du har svårt att uttrycka dina känslor är ett långt och känslofyllt 

sms faktiskt väldigt praktiskt. (Frida.se 2018) 

I text B används här: 

Här är tecken på att du faktiskt har gått vidare i ditt liv. 

(Frida.se 2018) 

Text C, slutligen, använder så: 
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Så nästa gång du undrar hur du ska öppna upp en konversation med 

din crush […] (Frida.se 2017) 

Värt att nämna är att både text A och C är fyllda av imperativ, vilket gör att de till stor del 

saknar sambandsord.  

 

Referenter och interaktioner 

I alla tre texterna används du redan i första meningen för att rikta sig direkt till läsaren och det 

används sedan genom texterna för att fortsätta det direkta tilltalet. Vi förekommer i alla tre 

texterna, men i varierande funktioner: I texten om att göra slut används vi tillsammans med ni 

för att referera till läsarens förhållande. I texterna om att komma över sitt ex samt att flörta 

med sin crush används däremot vi som en referens till tidningen, och de låter därmed sin röst 

komma till tals och för att knyta an till läsaren: 

(vi vet att du har gjort det!) (Frida.se 2018) 

Ett referensord som förekommer i alla tre texterna är hen som används tillsammans med de 

andra könsneutrala orden ditt ex, crush och personen för att skriva om läsarens 

nuvarande/tidigare/potentiella partner utan att anta kön. I artikeln om att flörta, däremot, gås 

könsneutraliteten emot genom att syfta till läsarens vän som inte enbart din kompis utan även 

hon.  

 

Socialt sammanhang 

Det sociala sammanhang som alla artiklarna har gemensamt är att de är publicerade på 

Frida.se under kategorin love & sex. Artikel A är dessutom del av sammanhanget förhållande 

som är på väg att ta slut, artikel B i sammanhanget förhållande som har tagit slut och artikel C 

i sammanhanget förhållande som skulle kunna bli.  

Inga andra röster inkluderas i någon av artiklarna, men det refereras ändå till omvärlden. I 

artikeln som handlar om att göra slut refereras det till såväl människor som kan finnas till stöd 

under processen som personer som man vill slippa. Där refereras det även till sociala medier, 

som en del av livet som partnern bör tas bort ifrån. Även i artikeln som handlar om att komma 

över sitt ex refereras sociala medier till som en del av livet som partnern bör tas bort ifrån: 

Instagram, Facebook och Snapchat var det enda sättet för dig att hålla 

koll på ditt ex […] Nu märker du att du allt mer sällan kollar in ditt ex 

bilder. (Frida.se 2018) 

Övriga delar av omvärlden i artikel B är personer som såväl exet som läsaren börjat träffa. I 

artikeln som handlar om att flörta refereras till omvärlden till genom kända personer som man 
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kan säga att ens crush ser ut som. Även här förekommer sociala medier, men i den här 

kontexten ses de snarare som en plattform att ragga genom. Inom texterna refereras det 

löpande till en person som läsaren har, har haft eller vill ha ett romantiskt förhållande med. I 

text A är det den nuvarande partnern, i text B är det exet och i text C är det personen som 

läsaren är intresserad av, crushen.  

 

Meningsstrukturer och funktioner 

Strukturen problem–lösning förekommer i två av artiklarna. I text A är problemet att läsaren 

vill göra slut, och lösningen är tips på hur man gör detta på ett schysst sätt, vilket presenteras 

genom texten. Text C utgår från problemet att läsaren behöver nya raggningssätt, och 

lösningen är tips på hur man raggar. Båda dessa texter är skrivna i listform, vilket gör det 

naturligt att lösningarna presenteras löpande. Även text B är skriven i listform, men avviker 

från strukturen problem–lösning. Där presenteras nämligen tecken på att läsaren kommit över 

sitt ex, vilket snarare gör att texten presenterar ett problem som blivit löst.  

Konstateranden är vanligast förekommande i alla tre artiklarna. Text A håller en väldigt 

bestämd ton och använder många uppmaningar: 

Kom ihåg! Säg alltid hela sanningen. (Frida.se 2018) 

Även erbjudanden får relativt stor plats i den artikeln. Text B är fylld av antaganden och 

lämnar bara plats för två frågor: 

Om det var du som blev dumpad hoppades du förmodligen att hen 

skulle ändra sig och vilja ha dig tillbaka. (Frida.se 2018) 

Även text C innehåller frågor, som delar på utrymmet med uppmaningar och förslag: 

Vem gillar inte att höra att man är lik en snygg kändis? 

(Frida.se 2017) 

 

 

4.1.3 Kändisar 

Utifrån de rubriker som samlades in i den sekundära analysen skapades grupperingarna 

skvaller, nyheter samt intervju/reportage. En av de 20 rubrikerna passade inte in under någon 

av dessa grupperingar, och klassades därför som övrigt. I tabell 6 presenteras hur många 

rubriker som varje kategorisering innehåller. 

Tabell 6: Fördelning av rubriker över grupperingarna i Fridas kändisartiklar 

Skvaller Nyheter Intervju/reportage Övrigt 

12 4 3 1 
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Bland skvallerartiklarna finns ett relationsfokus. Det skrivs bland annat om vilka som firade 

alla hjärtans dag ihop och om par som har ett eftersträvansvärt förhållande. Skvallerartiklarna 

tar även upp blandad information om olika kändisar – hur långa de är, vilka som är veganer 

och vilka som var på en gala, exempelvis.  

Nyhetsartiklarna handlar nästan genomgående om musik, med Melodifestivalen och 

pojkgruppen Marcus & Martinus som ämnen. Bland intervju- och reportageartiklarna finns ett 

intresse av att veta mer om deltagarna i Melodifestivalen. Musikfokuset som fanns i 

nyhetsartiklarna märks även här, då den sista artikeln handlar om gruppen Hov1.  

Det finns en artikel under grupperingen övrigt, och återigen är det gruppen Marcus & 

Martinus som är ämnet. Här består artikeln av en lista över stadier som läsaren förväntas gå 

igenom under en av pojkgruppens konserter. Tabell 7 visar kodningen av de tre kändisartiklar 

som analyseras närmare.  

 

Tabell 7: Kodning av Fridas kändisartiklar 

Text A Text B Text C 

Så får du Cole Sprouse att 

svara på dina DM 

Cheryl Cole svarar på ryktet 

om att hon och Liam Payne 

ska ha gjort slut 

Här går Justin Bieber och 

Selena Gomez på bröllop 

tillsammans 

 

Värderingar och antaganden 

I text A görs värderingen att det är viktigt att Cole Sprouse svarar på ens meddelanden, 

samtidigt som det antas att läsaren vill få svar. På liknande sätt värderas det i text C som 

spännande att veta om Justin Bieber och Selena Gomez är tillsammans, samtidigt som det 

antas att läsaren vill se dem gifta sig med varandra. Text B saknar utstickande antaganden, 

men även här värderas det som intressant att följa kändispars relationsstatus: Denna gång 

gäller det huruvida Cheryl Cole och Liam Payne har gjort slut.  

 

Ordval 

Det förekommer inga ideologiskt färgade ordval i någon av de tre artiklarna.  Likaså finns 

inga noterbara sambandsord. Upprepningar, å andra sidan, är lite vanligare. I text A upprepas 

ordet DM:s, vilket syftar på meddelanden till Sprouse. I text B upprepas konceptet om Cole 

och Paynes förhållande. Text C saknar liknande upprepningar.  

Någonting som alla tre texterna har gemensamt är att de främst är icke-negerande. Text B 

och C är typiska skvallerartiklar som är återberättande och förklarar vad som hänt: 
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Den senaste tiden har det spridits rykten om att Liam Payne och 

Cheryl Cole ska ha gjort slut. (Frida.se 2018) 

 

I måndags gifte sig Justins pappa Jeremy Bieber med flickvännen 

Chelsey Rebelo på Jamaica – och det nyförälskade paret fanns bland 

gästerna. (Frida.se 2018) 

Den första texten, A, består av tips på vad man kan göra – och även här är icke-negerande 

meningar naturliga.  

 

Referenter och interaktioner 

Till vilken grad som pronomenen vi och du/ni används varierar starkt mellan artiklarna. I text 

A träder både tidningen fram (genom vi, som dessutom inkluderar läsaren) och pronomenen 

din/ditt används redan i första meningen för att rikta sig direkt till läsaren: 

Nu avslöjar Cole Sprouse hur du kan få honom att svara på just ditt 

DM. (Frida.se 2018) 

I text C förekommer varken vi eller du, men ett dig används för att vända sig till läsaren redan 

i första meningen, och för att måla upp en bild som läsaren ska tänka sig in i: 

Tänk dig Justin Bieber, Selena Gomez och ett bröllop. (Frida.se 2018) 

I text B, däremot, används inget av dessa pronomen – tidningens egen röst hörs inte och 

läsaren tilltalas heller inte. Referensord så som honom eller paret förekommer i alla tre 

artiklarna och används för att syfta till de kända personer som artiklarna handlar om.  

 

Socialt sammanhang 

Det sociala sammanhang som alla tre artiklarna har gemensamt är att de är publicerade på 

Frida.se under kategorin kändisar, dessutom är de alla skvallerartiklar. Text B och C delar 

utöver det även sammanhanget att de handlar om kända personers relationer. Enbart ett fåtal 

andra röster inkluderas i dessa artiklar. I text A finns inga direkta citat, bara en indirekt 

referering till vad Sprouse skrivit på sin Twitter. I text B, å andra sidan, finns direkta citat från 

Cole och en paparazzi men inga indirekta refereringar. I text C, slutligen, inkluderas inga 

andra röster alls.  

Trots avsaknaden av andra röster refereras det ändå till många fenomen utanför texterna. I 

text A refereras det till Sprouses konton på de sociala medierna Instagram och Twitter. Det 

refereras även till tidningen Teen Vogue och till olika kändisar. I text B refereras det till delar 

av Paynes och Coles privatliv: såväl parets son som Paynes advokat. Det refereras även till 
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skvallervärlden, genom paparazzis och tidningen The Sun. Även i text C refereras det till 

privatliv och skvaller: Det pratas om Biebers pappas vigsel, men även om paparazzis.  

 

Meningsstrukturer och funktioner 

Den enda av de tre texterna som följer strukturen problem–lösning är text A, där denna 

meningsrelation dessutom är mer outtalad än vad den varit i andra typer av analysobjekt. Här 

är problemet att läsaren inte får svar, och lösningen är referensen till inlägget som Sprouse 

skrivit om detta. Spekulationer och antaganden är de vanligaste funktionerna i text B och C: 

De [sic] har också ryktats om att Liam skulle ha anlitat en advokat. (Frida.se 2018) 

 

Enligt källor ska Justin ha flugit till Texas […] (Frida.se 2018) 

I text A är konstateranden vanligast: 

[…] det skadar ju inte att försöka. (Frida.se 2018) 
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4.1.4 Sammanfattning  

I tabell 8 sammanfattas de viktigaste resultaten från analysen av artiklarna publicerade på 

Frida.se  

 

Tabell 8: Sammanfattning av resultat – Frida.se 

 Livsstil Relationer Kändisar 

Värderingar och 

antaganden 

Lukt är dåligt och 

ska undvikas.  

Viktigt att ha 

någonting att göra 

och någon att göra 

det med. 

Läsaren aktiv på 

sociala medier. 

Viktigt att bry sig 

om den andres 

känslor. 

Läsaren aktiv på 

sociala medier. 

Spännande att följa 

kända pars 

relationsstatus. 

Ideologiskt färgade 

ordval 

- Hen (förekommer i 

alla tre texterna) 

- 

Upprepningar Tråkigt att inte ha 

något att göra, helst 

göra saker med 

någon annan. 

Viktigt att vara 

tydlig och ärlig. 

Engelska ord och 

fraser, t.ex. girl 

code. 

Ingenting 

utstickande. 

Negerande/icke-

negerande 

Främst icke-

negerande 

Främst icke-

negerande 

Främst icke-

negerande 

Sammanbindningar Vägledande, 

imperativ 

Vägledande, 

imperativ 

Ingenting noterbart 

Referenter och 

interaktioner 

Läsaren tilltalas 

löpande genom du.  

Vi saknas till stor 

del. 

Allmänna referenter 

vanliga. 

Läsaren tilltalas 

löpande genom du. 

Vi förekommer 

löpande.  

Allmänna referenter 

vanliga. 

Tidningen hörs och 

läsaren inkluderas 

enbart i en av 

texterna.  

Socialt 

sammanhang 

Inga andra röster 

inkluderas.  

Många refereringar 

till omvärlden. 

Inga andra röster 

inkluderas.  

Många refereringar 

till omvärlden. 

Ett fåtal andra röster 

inkluderas, men inga 

direkta citat. 

Många refereringar 

till omvärlden. 

Meningsrelationer 

och funktioner 

Problem–lösning 

vanligt. 

Konstateranden 

vanligast. 

Problem–lösning 

vanligt. 

Konstateranden 

vanligast. 

Problem–lösning 

vanligt. 

Spekulationer 

vanligast. 
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4.2 Veckorevyn.com 

Från menyn på startsidan på Veckorevyn.com fanns länkarna livsstil, relationer och kändisar 

att hämta analysmaterial från. Precis som hos Frida.se är listformatet vanligt; av de 60 

analyserade rubrikerna bestod hela 20 av listor. Däremot bestod ingen av de analyserade 

kändisartiklarna av listor. För en sammanställning av artiklarnas rubriker, se bilaga 3.  

 

4.2.1 Livsstil 

Utifrån de rubriker som samlades in i den sekundära analysen skapades grupperingarna 

självbild/mental hälsa, kropp/fysisk hälsa, fritid samt jobb. Två av de 20 rubrikerna passade 

inte in under någon av dessa grupperingar, och klassades därför som övrigt. I tabell 9 

presenteras hur många rubriker som varje gruppering innehåller. 

Tabell 9: Fördelning av rubriker över grupperingarna i Veckorevyns livsstilsartiklar 

Självbild/mental 

hälsa 

Kropp/fysisk 

hälsa 

Fritid Övrigt Jobb 

9 4 4 2 1 

 

Artiklarna om fysisk hälsa handlar dels om sömn och bygger då på tips för hur läsarens sömn 

kan bli bättre. Dels handlar artiklarna om alkohol och tipsar både om hur man blir av med sin 

bakfylla samt hur ett glas rödvin motsvarar en timme på gymmet. Allra främst handlar 

artiklarna om mental hälsa och självbild om stress och egenvård. Läsaren ska leva i nuet och 

öva på att inte ta på sig för mycket ansvar. Det finns även ett visst utseendefokus i artiklarna 

som handlar om selfies.  

I artiklarna om fritid märks en fokusering på det nya året, genom såväl nyårsfirande som 

nyårslöften och början på det nya året. Det finns även artikel om jobb, som ger läsaren tips på 

hur man kan göra för att börja gilla sitt jobb igen. Övrigt-artiklarna, slutligen, följer inget 

direkt tema. Den ena vägleder läsaren i hur man gör när man vill flytta till ett annat land, den 

andra presenterar teorier om vad som händer efter döden. Tabell 10 visar kodningen av de tre 

livsstilsartiklar som analyseras närmare. 

 

Tabell 10: Kodning av Veckorevyns livsstilsartiklar 

Text A Text B Text C 

5 saker du inte skriver men 

verkligen borde skriva i din 

kalender 

Därför tycker du att du ser så 

olika ut i spegeln och på 

selfien 

Så många selfies tar man i 

genomsnitt innan man blir 

nöjd 
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Värderingar och antaganden 

I text A ligger stor fokus på läsarens fria tid – planeringen av denna värderas som någonting 

som behöver omvärderas. Istället för att bara skriva ner måsten bör läsaren även inkludera 

sådant som skapar välmående. Dessutom värderas läsning som en del av fritiden som är viktig 

och central. Det antas både att läsarens kalender är hens liv samt att användandet av kalendern 

måste effektiviseras: 

Hitta några tomma sidor eller använd mobilens anteckningar för att göra det mesta och 

bästa av din planering. (Veckorevyn.com 2018) 

Text B och C behandlar liknande ämnen och har liknande värderingar. Här är selfies, bilder 

som man tar på sig själv, centrala. Båda texterna värderar dessa som någonting som måste bli 

bra; dessutom värderas det i text C som imponerande att lägga ner mycket tid på att redigera 

sina bilder. Även antagandena liknar varandra i text B och C: Gemensamt för dessa texter är 

att det antas att läsaren är missnöjd med sina selfies, tar mängder med bilder innan hen är nöjd 

samt att kameran är fylld med misslyckade bilder. I text B antas det utöver detta att läsaren är 

självkritisk.  

 

Ordval 

Inga ideologiskt färgade ordval finns i någon av texterna. Båda artiklarna om selfies har 

gemensamt att de upprepat använder engelska ord och fraser så som damn I look fine (Text B) 

och Insta-worthy (Text C). Artikel A innehåller en rad olika koncept som upprepas genom 

texten. Ett av dem är idén att man borde använda sin kalender till mer än att bara planera 

saker. Dessutom används kraftuttryck av olika slag, för att ytterligare understryka sin poäng, 

sjuuukt och ÄR, till exempel. Slutligen används retoriska frågor löpande genom texten för att 

rikta sig till läsaren och få hen att tänka till om olika fenomen. Retoriska frågor förekommer 

även i text B, av samma anledningar som redan nämnts. 

Alla tre artiklarna har gemensamt att icke-negerande meningar är vanligast. Text A är 

genomgående icke-negerande, medan text B och C enbart innehåller ett fåtal förekomster 

vardera av ordet inte. När det kommer till sammanbindningar är det noterbart om text A att 

texten främst består av konstateranden i imperativ vilket gör att sambandsord till stor del 

saknas: 

Lägg in det i kalendern för att göra det lättare att hålla koll på! 

(Veckorevyn.com 2018) 

När meningar väl binds samman görs det främst på ett vägledande sätt, bland annat genom 

orden här och om: 
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Här kommer våra bästa tips! (Veckorevyn.com 2018) 

Denna text binder även samman meningar på ett kontrasterande sätt, genom ordet men. I text 

B binds meningar samman på ett förklarande sätt, genom ord så som vilket samt så: 

Vilket ju är väldigt logiskt […] (Veckorevyn.com 2018) 

Text C, slutligen sammanbinder på ett garderande sätt genom ord så som antagligen och 

tydligen: 

Antagligen är din kamerarulle full av selfies du inte blev nöjd med. 

(Veckorevyn.com 2018) 

 

Referenter och interaktioner 

I text A används pronomenet du redan i första meningen för att rikta sig direkt till läsaren och 

börja tala om hens specifika situation. Du används sedan löpande genom texten, ihop med ord 

så som din/dig/ditt för att behålla den personliga tonen. Även vi används löpande och på olika 

sätt – dels för att syfta till en allmänhet och en gemenskap som både tidningen och läsaren är 

en del av, dels tillsammans med våra för att syfta till tidningen som kunskapsförmedlare. 

Slutligen används pronomenet jag, vilket syftar till skribenten i fråga snarare än till hela 

tidningen som ett vi, vilket ger ett mer personligt intryck: 

Det finns tusen serier och filmer jag vill se, men när jag väl ska börja 

på något nytt så står det helt still i huvudet (Veckorevyn.com 2018) 

Slutligen används referensorden de flesta/många i samma syfte som det första vi:et, att 

referera till en allmänhet och skapa en gemenskap för läsaren att identifiera sig med.  

I text B introduceras ni tidigt i texten för att syfta till läsarna och vända sig till dem som en 

massa, såväl som att skapa en gemenskap med tidningen: 

Ni vet de där dagarna då man kollar sig i spegeln och tänker att damn 

I look fine. (Veckorevyn.com 2018) 

Senare i texten introduceras ord som du/dig/din som används mer löpande än ni för att syfta 

till och rikta sig till läsaren. Pronomen används även i texten för att skapa allmänna referenter, 

genom man/sitt/vi för att skapa en gemenskap och visa att läsaren inte är ensam.  

I text C, slutligen, används du redan i första meningen för att fånga läsarens 

uppmärksamhet och används tillsammans med din för att fortsätta fokusera på läsaren löpande 

genom texten. Även ni riktar sig till läsarna för att skapa dialog med dem. Vi saknas; däremot 

används mig på liknande sätt som jag används i text A: 

[…] om ni frågar mig. (Veckorevyn.com 2018) 



33 
 

Slutligen används referensorden man/alla andra/vissa som generella referenter för att utvidga 

scenariot och visa att fler har samma problem. 

 

Socialt sammanhang 

Det sociala sammanhang som alla tre artiklarna delar är att de är publicerade på 

Veckorevyn.com under kategoriseringen livsstil. Text B och C fokuserar på läsarens utseende, 

medan text A sätter läsarens fritid och välmående i centrum. I båda texterna som handlar om 

selfies byggs läsarens utseende som koncept upp i början av texterna och refereras sedan 

löpande till genom texten. I text A fyller kalendern som en central del av livet den funktionen. 

När det kommer till fenomen utanför texterna B och C refereras det till yttre källor. Utöver 

det, i text C, refereras det även till omvärlden i form av Instagram som plattform att ladda upp 

selfies på I text B får omvärlden även utrymme genom referenser till populärkultur i form av 

serier och filmer.  

Indirekta referenser är vanligast bland livsstilsartiklarna: I text C refereras det löpande till 

en studie gjord av The Florida House Experience, och i text B refereras det till fotografen Jay 

Perry. I text B får dessutom fotografen Michael Levy komma till tals, men genom ett direkt 

citat. I text A inkluderas inga andra röster. 

 

Meningsstrukturer och funktioner 

Ingen av de tre artiklarna följer strukturen problem–lösning. Problem identifieras visserligen i 

texterna om selfies – i text B handlar det om att man inte är lika nöjd med selfien som med 

spegelbilden, och i text C handlar det om att man behöver ta ett visst antal selfies innan man 

blir nöjd – men inga direkta lösningar presenteras. I text A finns heller inget uttryckt problem; 

här består artikeln snarare av en lista med tips om hur man kan använda sin kalender bättre.  

Konstateranden är vanligt förekommande i alla tre texterna, och allra vanligast i artikel A. 

Den texten inkluderar även en rad direkta frågor samt ett par uppmaningar och erbjudanden: 

Att anteckna filmer och serier man vill se någonstans i sin kalender är 

därför en utmärkt idé! (Veckorevyn.com 2018) 

 Både text B och C har konstateranden som främsta funktion: 

Selfie-queen är inte alltid lätt att vara alla dagar när bilden inte blir som man tänkt. 

(Veckorevyn.com 2018) 

Även frågor är vanliga i dessa texter, och i text C inryms även en retorisk fråga: 

Hur många selfies tar du innan du har en vinnare? 

(Veckorevyn.com 2018) 



34 
 

4.2.2 Relationer 

Utifrån de rubriker som samlades in i den sekundära analysen skapades grupperingarna 

flört/dejting, partner, sex, vän och familj. En av rubrikerna passade in under den dubbla 

grupperingen flört och partner, och en rubrik passade in under den dubbla grupperingen 

partner och sex. Dessutom fanns en artikel som inte passade in under någon av 

grupperingarna och därför kategoriserades den som övrigt. I tabell 11 presenteras hur många 

rubriker som varje gruppering innehåller. 

Tabell 11: Fördelning av rubriker över grupperingarna i Veckorevyns relationsartiklar 

Flört/dejting Partner Vän Sex Familj Flört + 

partner 

Partner + 

sex 

Övrigt 

7 5 2 2 1 1 1 1 

 

Veckorevyns flört/dejting-artiklar handlar främst om dejting, och då på ett vägledande sätt, 

bland annat genom tips om hur ofta man ska ses eller vad man kan göra på en dejt. Här 

introduceras även en heteronormativ diskurs, genom ordvalet killar. Flertalet av 

partnerartiklarna handlar om manipulativt beteende. Läsaren får hjälp att avgöra om partnern 

försöker kontrollera samt får exempel på vad som räknas som misshandel utan att det 

inkluderar fysiskt våld.  

Ett par av Veckorevyns artiklar handlar om sex, och gör detta genom att referera till 

experter: En studie visar vilken sovställning som oftast leder till sex, och en psykolog 

förklarar varför hotellsex är spännande. Slutligen finns en artikel som handlar om hur viktigt 

det är att göra skillnad mellan intresse och samtycke. Även bland vänskapsartiklarna refereras 

det till experter, genom forskning som visar att det är bra för hälsan att umgås med sina 

vänner. Det finns även en generalisering att tjejer umgås med tjejer, i rubriken om traditioner 

som tjejgänget borde börja med. 

Den sista grupperingen, familj, innehåller en artikel som framhäver läsarens speciella band 

till sin syster. Slutligen fanns en artikel som bara passade in under övrigt, och den handlar om 

hur man kan bli en bättre lyssnare – någonting är applicerbart i alla typer av relationer. Tabell 

12 visar kodningen av de tre relationsartiklar som analyseras närmare.  
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Tabell 12: Kodning av Veckorevyns relationsartiklar 

Text A Text B Text C 

20 mest romantiska gesterna 

enligt studie 

Studie visar: Par som sover i 

den här sovställningen har 

mest sex 

8 anledningar till varför din 

syster är världens bästa 

resesällskap 

 

Värderingar och antaganden 

Värderingarna som bygger upp text A består främst av externa värderingar, då artikeln helt 

bygger på en undersökning: 

De tre sovpositioner som tjejer gillar mest är rygg-mot-rygg nära 

varandra, skedning (där tjejen är lilla skeden) och rygg mot rygg där 

man inte rör varandra. (Veckorevyn.com 2018) 

Dock finns ett heteronormativt antagande genom hela texten. De noterbara värderingar som 

finns i text B rör helt konceptet romantik. Det värderas som viktigt att vara bra på romantik, 

samt som synd att det är vanligt att undvika romantiska gester av rädsla att göra bort sig. 

Samtidigt värderas dock klyschiga gester som överskattade, vilket är något motsägelsefullt. 

De beteenden som kategoriseras som avskräckare – exempelvis telefonberoende – värderas 

slutligen som oväntade, och texten saknar utstickande antaganden.  

Text C består av en lista med punkter över varför läsarens syster är det bästa resesällskapet, 

vilket gör att den är fylld av antaganden som presenteras i punktform. Exempel på dessa är att 

det antas att läsaren inte behöver spela en särskild roll med sin syster, eller att läsaren och 

systern gillar respektive ogillar liknande saker.  

 

Ordval 

Inga ideologiskt färgade ordval finns i texterna. Ett koncept som upprepas i text B och C är 

användandet av engelska ord och fraser. Exempel ser vi i awkward (text B) och let’s face it 

(text C). Text B upprepar även retoriska frågor för att skapa stämning och få läsaren att tänka 

efter: 

Och hur är man ens romantisk? (Veckorevyn.com 2018) 

I text A förekommer inga noterbara upprepningar. Alla tre artiklarna är främst icke-negerande 

då texterna består av listor som visar hur saker är. I både text B och C sammanbinds flertalet 

meningar på ett kontrasterande sätt, delvis genom det traditionella kontrasterande men, men 

även genom ordet samtidigt: 

Samtidigt svarade en majoritet av kvinnorna i studien att de föredrog gester så som 

romantiska promenader […] (Veckorevyn.com 2018) 
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I text B sammanbinds meningar även på ett förstärkande sätt genom särskilt. Text C 

sammanbinder meningar vägledande genom ordet här. Det förekommer även ett par 

garderande sammanbindningar trots textens övergripande säkra ton, exempelvis genom 

förhoppningsvis: 

Förhoppningsvis vet ni också att det inte behöver vara en så big deal. 

(Veckorevyn.com 2018) 

Text A innehåller inga noterbara sammanbindningar.  

 

Referenter och interaktioner 

I artikel A saknas såväl vi som du/ni, vilket gör att tidningens röst inte framträder och läsaren 

inte inkluderas. Det som finns är referensorden man/de/paren/mannen/kvinnan vilka fungerar 

dels som allmänna refereringar och dels som refereringar till deltagare i studien som hänvisas 

till. Även i text B refereras det knappt varken till läsaren eller tidningen. Ett dig förekommer 

och vänder sig direkt till läsaren genom att presentera problemet som något som påverkar hen 

samt listan i artikeln som en lösning. Likaså förekommer jag, vilket skribenten använder för 

att skapa samhörighet, enbart en gång: 

Så jag antar att J.Lo hade rätt när hon sjöng att love don’t cost a thing. 

(Veckorevyn.com 2018) 

Vi används, men enbart för att syfta till en allmänhet. Allmänheten syftas också till genom 

referensord så som många/män/kvinnor/partner, vilka också syftar till den specifika studien. 

Där finns alltså könsspecifika såväl som könsneutrala refereringar. 

Text C är den enda bland Veckorevyns relationsartiklar som verkligen inkluderar läsaren. 

Du och dig används redan i den inledande meningen och används löpande genom texten för 

att rikta sig direkt till läsaren. Ni/varandra är också ord som inkluderar läsaren, och dessutom 

läsarens syster. Referensorden din syster/hon etc. används i kontrast mot exempelvis föräldrar 

och killar för att syfta till andra människor i läsarens liv som systern kompletterar för, då de 

inte riktigt fyller samma funktioner som en syster kan göra: 

Föräldrar och killar är bra på mycket, men let’s face it – att ta snygga 

bilder är inte alltid deras starkaste egenskap. (Veckorevyn 2018). 

 

Socialt sammanhang 

Det sociala sammanhanget som de tre artiklarna delar är att de är publicerade på 

Veckorevyn.com under kategorin relationer. Dessutom delar text A och B sammanhanget att 

de behandlar romantiska relationer. Text C, däremot, ingår i det sociala sammanhanget familj, 
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specifikt relationen systrar emellan. I artikel A refereras det till omvärlden genom en studie. 

Omvärlden behandlas även i artikel B, genom såväl en studie om romantiska gester som 

referenser till populärkultur. Text C inkluderar inte omvärlden på något noterbart sätt. 

I texten om att ha sin syster som resesällskap inkluderas inga andra röster. Text A och B, 

däremot, innehåller indirekta referenser till studier som artiklarna är baserade på. Text B 

innehåller dessutom ett direkt citat ur en låt för att skapa samhörighet med läsaren. 

 

Meningsstrukturer och funktioner 

Text B är den enda av de tre artiklarna som tydligt struktureras enligt problem–lösning, där 

problemet är att det är svårt att veta hur man är romantisk och lösningen är att följa artikeln 

som är baserad på en studie om vilka gester som är mest populära: 

Det är inte alltid lätt att vara en fena på romantik, men den här listan 

kanske kan hjälpa dig lite! (Veckorevyn.com 2018) 

Text C består visserligen av en lista över fördelar med att resa tillsammans med sin syster 

istället för med andra personer i ens liv, men det finns inte något direkt problem från början. 

Text A följer inte strukturen problem–lösning. Genom text A och B är konstateranden och 

frågor vanliga funktioner: 

Vilken sovställning tycker heterosexuella par är härligast och vilken 

tycker de är störigast? (Veckorevyn.com 2018) 

 

Så tråkigt och ledsamt ju! Särskilt när hela 75 procent av de som 

deltog i studien svarade att de vill ha mer romantik i sitt liv. 

(Veckorevyn.com 2018) 

Frågor inkluderas även i text C, som främst består av konstateranden. Där finns även en 

uppmaning: 

Ring din syster, och läs de här åtta anledningar [sic] till varför just ni 

borde åka ihop. (Veckorevyn.com 2018) 

 

 

4.2.3 Kändisar 

Utifrån de rubriker som samlades in i den sekundära analysen skapades grupperingarna 

skvaller, nyheter samt intervju/reportage. Tabell 13 presenterar hur många rubriker som varje 

gruppering innehåller. 
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Tabell 13: Fördelning av rubriker över grupperingarna i Veckorevyns kändisartiklar 

Skvaller Intervju/reportage Nyheter 

11 5 4 

 

Många av skvallerartiklarna handlar om Kardashianfamiljen, främst om Kylie Jenners 

nyfödda dotter. Det finns även ett ekonomifokus, där det skrivs om vad olika kändisar tjänar. 

Musikartister är temat för nyhetsartiklarna, som handlar bland annat om en kommande turné 

och ett nytt album. Veckorevyn rapporterar även om hur artisten Drake avbrutit ett 

framträdande för att läxa upp en man som ofredat andra. 

Intervju- och reportage-artiklarna är av blandad karaktär. Ett av syftena med dessa artiklar 

är att ta upp de svåra ämnena depression och utbrändhet för att visa läsaren att hen inte är 

ensam. Det finns även ett relationsfokus då en artist berättar om sin otrohet och en 

skådespelare berättar om sitt uppbrott. Tabell 14 visar kodningen av de tre kändisartiklar som 

analyseras närmare. 

 

Tabell 14: Kodning av Veckorevyns kändisartiklar 

Text A Text B Text C 

Här är konspirationsteorin 

om Adele och Sam Smith 

ALLA snackar om 

Spice Girls ska åka på turné 

–  och vi MÅSTE se dem 

Så mycket Isabella 

Löwengrip på sin blogg 

 

Värderingar och antaganden 

Varje artikel har en noterbar värdering vardera. I text A handlar det om att en gemensam 

konsert med Adele och Sam Smith värderas som önskvärd, här antas det även att läsarna vill 

se dessa artister på scen samtidigt. Text B värderar Spice Girls återförening som efterlängtad 

och antar att alla 90-talstjejer längtar efter turnén. Text C, slutligen, värderar Isabelle 

Löwengrips inkomst som avundsvärd men saknar noterbara antaganden. 

 

Ordval 

Inga ideologiskt färgade ordval finns i någon av artiklarna. I text C förekommer heller inga 

noterbara upprepningar. Det som text A och B har gemensamt är att de löpande använder sig 

av kraftuttryck i olika former, exempelvis vääääldigt (text A) och NUUU (text B). Text B 

upprepar även användandet av engelska uttryck såsom reunion och OMG. 

När det kommer till huruvida texterna är negerande eller inte är mönstret tydligast i text C, 

där meningarna främst är icke-negerande eftersom texten är en återberättande skvallerartikel. 
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Texterna A och B blandar negerande och icke-negerande meningar till större grad. Artikeln 

om Adele och Sam Smith har däremot många icke-negerande meningar då det argumenteras 

för varför man tror att det är på ett visst sätt. Artikeln om Spice Girls återförening innehåller 

många icke-negerande meningar av liknande anledningar som text C, nämligen att det är en 

återberättande nyhetstext. 

I både text A och B sammanbinds meningarna främst på ett garderande sätt. I text A görs 

detta genom i alla fall: 

I alla fall om man ska tro en ny konspirationsteori […] 

(Veckorevyn.com 2018) 

I text B görs detta genom orden enligt och än så länge: 

Än så länge finns det inget som tyder på att de ska släppa ny musik. 

(Veckorevyn.com 2018) 

Text C innehåller inga noterbara sambandord, men artikeln är också väldigt kort. 

 

Referenter och interaktioner 

Text B och C har gemensamt att du/ni fattas, vilket gör att läsarna inte tilltalas. Tidningen får 

dock komma till tals i båda artiklarna, genom vi. Detta vi används även på ett utvidgat sätt i 

text B för att inkludera andra som skulle kunna vara intresserade av informationen, även 

tillsammans med referensordet 90-talstjej som skapar en gemenskap med redaktionen: 

Däremot kan vi vänta oss sjukt grym merch under turnén, och vilken 

90-talstjej tackar nej till det? (Veckorevyn.com 2018) 

Text A, däremot, vänder sig direkt till läsaren redan tidigt i texten genom du/dig. Här är det 

istället tidningens röst som inte hörs, då vi inte används. Skribenten som individ träder fram 

genom jag och mig. Artisterna Sam Smith och Adele refereras till genom ord som två 

personer och dem, och även allmänheten refereras till genom man och andra personer.  

 

Socialt sammanhang 

Det sociala sammanhang som alla tre artiklarna delar är att de är publicerade på 

Veckorevyn.com under kategorin kändisar. Text A och B delar även sammanhanget att de 

handlar om musik som läsaren förväntas gilla, medan text C presenterar Löwengrip som en 

förebild genom hennes inkomst: 

Bra jobbat, Bella! Vi är inte alls avis… (Veckorevyn.com 2018) 

 Indirekta referenser är vanligast i Veckorevyns artiklar om kändisar. I text B refereras det till 

ett reportage om Spice Girls-turnén och i text C refereras det till Isabelle Löwengrip genom en 
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kommentar på hennes blogg. Text A är ett specialfall där det, i textform, refereras indirekt till 

Twitteranvändaren vars inlägg artikeln är baserad på. Dessutom delas dessa Twitterinlägg 

vidare i artikeln.  

I text C refereras det löpande till Isabelle Löwengrip på olika sätt, genom alter egot 

Blondinbella och smeknamnet Bella. Dessutom refereras det till hennes företag och 

bloggande. I text A målas det upp en bild av ’konspirationsteorin’ som sedan refereras till 

löpande genom texten: 

När han en stund senare la ut bevis nummer två, genom att dra ner 

takten på ytterligare än [sic] låt, var alla övertygade: DE MÅSTE 

VARA SAMMA PERSON! (Veckorevyn.com 2018) 

 När det gäller fenomen utanför texten refereras det till Twitter – dels genom en användare 

och dels genom hens tweets, som ett sätt att förmedla informationen på. I text B refereras det 

till omvärlden genom Spice Girls och deras turné, samt TMZ som nyhetskälla.  

 

Meningsstrukturer och funktioner 

Ingen av de tre texterna följer strukturen problem–lösning. Konstateranden är den vanligaste 

funktionen i texten om Adele och Sam Smith, som dessutom innehåller flertalet frågor: 

Har du någonsin sett Adele och Sam Smith i samma rum? 

(Veckorevyn.com 2018) 

Även artiklarna om Spice Girls och Isabelle Löwengrip innehåller varsin fråga, men byggs 

främst upp av konstateranden: 

Spice Girls ger sig ut på turné - och vi måste ha biljetter NUUU! 

(Veckorevyn.com 2018) 

 

Svaret är: så mycket att hon ekonomiskt sett verkligen inte skulle 

behöva fler inkomstkällor. (Veckorevyn.com 2018) 
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4.2.4 Sammanfattning  

Tabell 15 sammanfattar de viktigaste resultaten från analysen av artiklarna publicerade på 

Veckorevyn.com 

 

Tabell 15: Sammanfattning av resultat – Veckorevyn.com 

 Livsstil Relationer Kändisar 

Värderingar och 

antaganden 

Läsaren måste 

omvärdera konceptet 

planering. 

Viktigt att ens selfies 

blir bra, men 

läsarens antas inte 

bli nöjd. 

Viktigt att vara bra 

på romantik, men 

klyschiga gester är 

överskattade.  

Ingenting noterbart. 

Ideologiskt färgade 

ordval 

- - - 

Upprepningar Engelska ord och 

fraser, t.ex. Insta-

worthy. 

Retoriska frågor. 

Engelska ord och 

fraser, t.ex. 

awkward. 

Retoriska frågor. 

Kraftuttryck, t.ex 

NUUU. 

Engelska ord och 

fraser, t.ex reunion. 

Negerande/icke-

negerande 

Främst icke-

negerande 

Främst icke-

negerande 

Främst icke-

negerande 

Sammanbindningar Vägledande, 

kontrasterande, 

förklarande 

Kontrasterande Garderande 

Referenter och 

interaktioner 

Läsaren tilltalas 

löpande genom 

du/ni.  

Vi saknas till stor 

del, jag vanligare. 

Allmänna referenter 

vanliga. 

Du/dig saknas till 

stor del. 

Tidningens röst 

saknas till stor del.  

Allmänna referenter 

vanliga. 

Du/dig saknas till 

stor del. 

Tidningen hörs 

genom vi.  

Allmänna referenter 

vanliga. 

Socialt 

sammanhang 

Både direkta och 

indirekta citat.  

Många refereringar 

till omvärlden. 

Ett fåtal andra röster 

inkluderas. 

Många refereringar 

till omvärlden. 

Indirekta 

refereringar 

vanligast. 

Många refereringar 

till omvärlden. 

Meningsrelationer 

och funktioner 

Inget problem–

lösning. 

Konstateranden 

vanligast. 

Problem–lösning 

inte vanligt. 

Konstateranden 

vanligast. 

Inget problem–

lösning. 

Konstateranden 

vanligast. 
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4.3 Femina.se 

Femina.se har inte samma utvidgade meny som Frida.se eller Veckorevyn.com, och därför 

valdes analysobjekten istället ut från flödet på startsidan. Listformen, som är vanlig hos de två 

övriga tidningarna, förekommer även hos Femina.se. Av totalt 60 analyserade rubriker bestod 

14 av listor; dock förekommer detta fenomen inte bland någon av analysobjekten i 

kändiskategorin. För en sammanställning av artiklarnas rubriker, se bilaga 4.  

 

4.3.1 Livsstil 

Utifrån de rubriker som samlades in i den sekundära analysen skapades grupperingarna 

kropp/fysisk hälsa, fritid/hem samt självbild/mental hälsa. Två av de 20 rubrikerna passade 

inte in under någon av dessa grupperingar, och klassades därför som övrigt. I tabell 16 

presenteras hur många rubriker som varje gruppering innehåller. 

Tabell 16: Fördelning av rubriker över grupperingarna i Feminas livsstilsartiklar 

Kropp/fysisk hälsa Fritid/hem Övrigt Självbild/mental hälsa 

11 6 2 1 

 

Sjukdomar står i fokus i artiklarna om fysisk hälsa, såväl genom förkylningar som 

vinterkräksjuka. Här finns dessutom ett familjeperspektiv då läsaren förväntas ha barn, och 

här behöver man tips för att ta reda på ifall de är för sjuka för förskolan.  

Hos Femina handlar fritidsartiklarna i princip genomgående om hemmet: Läsaren använder 

husmorstips, sätter frön, lagrar vin och rensar garderoben. Det finns enbart en artikel om 

självbild/mental hälsa, som dessutom handlar om hur andra uppfattar en. Slutligen finns två 

artiklar under övrigt, varav den ena handlar om att få bättre ekonomi – ett ämne som även 

märkes hos Frida. Tabell 17 visar kodningen av de tre livsstilsartiklar som analyseras 

närmare. 

 

Tabell 17: Kodning av Feminas livsstilsartiklar 

Text A Text B Text C 

Förkylningsmyten du bör 

sluta tro på 

9 effektiva tips för att bli 

piggare 

Därför är inte fruktjuice så 

nyttigt som man kan tro 

 

 

 



43 
 

Värderingar och antaganden 

Ett fåtal värderingar gick att identifiera. I texten om förkylningsmyter framställs det som synd 

att det är en myt att man kan svettas bort sin förkylning. Här antas det att läsaren använder 

huskurer, tränar och bastar. I texten om fruktjuice framställs nyttigt som viktigt, och det antas 

att nyttigt är viktigt för läsaren: 

Så ska du dricka juice är grönsaksjuicer ett bättre val eftersom de 

oftast innehåller mindre socker och kalorier än frukt. 

(Femina.se 2018) 

I texten om trötthet identifierades inga utstickande värderingar, den är å andra sidan fylld av 

antaganden. Det antas att läsaren testat många olika knep för att hålla sig pigg samt att det ses 

som ett straff att sova utan sin partner. Dessutom är det mycket som ses som självklart i den 

artikeln – läsaren har koll på att fokusera på sin andning, tar ett glas vatten på morgonen, 

tränar för att bli piggare och vet att det är dåligt att sitta still för länge. Ett genomgående 

mönster är att trots att artiklarna behandlar så olika ämnen så är en nyttig livsstil ändå ett 

återkommande tema, genom såväl träning som kost.  

 

Ordval 

Inga ideologiskt färgade ordval finns i någon av artiklarna. I texten om trötthet upprepas det 

förstärkande ordet självklart flertalet gånger. Däremot upprepas även de garderande orden kan 

låta och kanske låter. Här används också engelska ord och fraser upprepat, med exempel som 

snoozas och powernaps. I texten som handlar om fruktjuice upprepas konceptet nyttighet 

genom olika ordval och på flera olika sätt, vilket gör det till ett övergripande tema. Texten om 

förkylningsmyten innehåller inga utstickande upprepningar. 

Texterna A och B som till stor del består av fakta är även till största delen icke-negerande. 

I texten om förkylningsmyten fungerar de negerande meningarna dessutom som ett sätt att 

ytterligare förstärka fakta: 

Men tyvärr är det inte så det fungerar. (Femina.se 2018) 

Även text C består till stor del av fakta, men här är användandet av negerande och icke-

negerande ordval blandat. De negeringar som förekommer där är dock liknande som i texten 

om förkylningsmyter, de förstärker fakta ytterligare genom att påpeka hur det inte är.  

I text A förekommer många utstickande sammanbindningar. Främst är texten 

kontrasterande genom exempelvis men och även: 

Även om du blir riktigt varm får du inte de effekter som febern för 

med sig. (Femina.se 2018) 
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Texten är även vägledande genom här och informerande genom bland annat dessutom. Även i 

text C är kontrasterande sammanbindningar vanligast, och här ses bland annat ordet trots. 

Utöver det är textens sammanbindningar också vägledande genom så samt informerande 

genom exempelvis dessutom: 

Dessutom är juice lättare att överkonsumera. (Femina.se 2018) 

Text B, slutligen, sammanbinder meningar på ett förklarande sätt flertalet gånger. Exempelvis 

på följande sätt:  

Även om man vet med sig att man fått mellan sex och åtta timmars sömn natten innan kan 

det finnas andra faktorer som påverkar din energinivå. (Femina.se 2018) 

Som nämnts tidigare upprepas garderingar flertalet gånger i text B, vilket märks även i hur 

meningar sammanbinds: 

Det kanske också låter självklart men […] (Femina.se 2018) 

 

Referenter och interaktioner 

I texterna om förkylningsmyter och trötthet används ordet vi på två olika sätt: dels som ett sätt 

att inkludera läsaren, dels som ett sätt att visa att det är dom (tidningen) som förmedlar 

kunskapen: 

När förkylningssymtomen kommer är vi många som gör allt vi kan för 

att bli av med symtomen. Huskurerna varierar – här tar vi kål på en av 

myterna. (Femina.se 2018) 

I texten om fruktjuicer, däremot, förekommer inget vi. I alla tre texter förekommer ordet du 

för att skapa ett direkt tilltal mot läsaren, istället för genom exempelvis ett generellt man, för 

att kunna vända sig direkt till läsaren och förklara problemet utan omvägar. Text A och B 

innehåller dessutom allmänna referenter – en del i text A och man/många i text B – för att 

skapa igenkänning och visa att läsaren inte är ensam. Text C innehåller en allmän referent, ett 

man, i en mening som dessutom senare vänder sig direkt till läsaren: 

två glas juice motsvarar ofta fler frukter än vad man vanligtvis hade ätit 

vid ett och samma tillfälle, vilket innebär att du får i dig mer kalorier och 

kolhydrater än vad kroppen kan förbränna. (Femina.se 2018) 

I övrigt saknar text C allmänna referenter. 
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Socialt sammanhang 

Alla tre artiklarna delar socialt sammanhang: De är alla publicerade på Femina.se under 

kategoriseringen hälsa. Artiklarna använder sig av det stilistiska draget att skribenten målar 

upp en bild för att presentera problemet, som det sedan refereras till genom texterna. 

Problemen och lösningarna återkopplas till under nästa rubrik. I texterna refereras det även till 

omvärlden i form av yttre referenter. Slutligen refereras det även till omvärlden, i artikel B, i 

form av läsarens jobb och gymmet som hen antas besöka. 

Andra röster inkluderas i alla tre texterna, men på varierade sätt. Syftet med alla 

referenserna är däremot att ge tyngd åt de fakta som presenteras. Indirekta referenser är 

vanligast, och de alla förekommer i texterna B och C: 

Trots att de är fullproppade med nyttoämnen för kroppen är 

juicedrickandet inte en så hälsosam vana, enligt en studie som 

publicerats i Journal of the American College of Cardiology. 

(Femina.se 2018) 

I texten om trötthet refereras det indirekt till en specialist och en studie. I texten om fruktjuice 

refereras det indirekt till två studier, men det är bara en av dem som ger en 

bakgrundsförklaring om var studien är genomförd eller av vem. Texten om förkylningsmyter 

innehåller ett direkt citat, men det förklaras aldrig vem personen är.  

 

Meningsstrukturer och funktioner 

I artikeln om trötthet är meningsrelationen problem-lösning tydligast förekommande: Här är 

problemet att man är trött eftersom det är så mörkt ute, och lösningen presenteras 

genomgående i form av en lista med tips på hur man kan göra sin situation bättre. I texterna A 

och C är däremot strukturen inte lika tydlig. I texten om förkylningsmyten är problemet just 

hälsomyten att man kan svettas bort febern, och lösningen är att man vilar istället – dock 

ägnas större delen av artikeln åt att förklara varför problemet är som det är, och lösningen får 

bara ett kort utrymme i slutet av texten. Likaså, i texten om fruktjuicer, är problemet att 

fruktjuice är dåligt och lösningen att man dricker grönsaksjuice istället. Dock ägnas större 

delen av artikeln åt att förklara varför problemet är som det är, och lösningen får bara ett kort 

utrymme i slutet av texten.  

I både text A och C är konstateranden den vanligast förekommande funktionen: 

Även om du blir riktigt varm får du inte de effekter som febern för 

med sig. (Femina.se 2018) 
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Men de är faktiskt inte riktigt så nyttiga när allt kommer till kritan. 

(Femina.se 2018) 

I text B förekommer många konstateranden, uppmaningar och förslag vilket är naturligt i och 

med att artikeln består av en lista med förslag: 

Skippa powernaps – ta en lång tupplur. (Femina.se 2018) 

 

4.3.2 Relationer 

Utifrån de rubriker som samlades in i den sekundära analysen skapades grupperingarna 

partner, familj/barn, kollega samt flört/dejt. Tre av rubrikerna passade in under den dubbla 

grupperingen flört och partner. Dessutom fanns en artikel som inte passade in under någon av 

grupperingarna och därför kategoriserades den som övrigt. I tabell 18 presenteras hur många 

rubriker som varje gruppering innehåller. 

Tabell 18: Fördelning av rubriker över grupperingarna i Feminas relationsartiklar 

Partner Familj/barn Kollega Flört/dejt Flört + partner Övrigt 

5 5 3 3 3 1 

 

Artiklarna utgår från ett vägledande perspektiv med fokus på misstag – vad som ska undvikas 

när man skapar sin dejtingprofil samt när man letar partner. De tre artiklarna som 

sammanflätas med grupperingen partner handlar alla om presenter till alla hjärtans dag. Här 

introduceras en heteronormativ diskurs genom ordvalen honom och mannen. 

Innehållet i artiklarna om partners är väldigt blandat; dels behandlas intimitet genom hur 

man behåller gnistan i relationen, dels finns det en artikel som belyser mäns våld mot kvinnor. 

Alla hjärtans dag får utrymme även här, nu genom tips om var man kan gifta sig spontant den 

dagen. Slutligen finns en artikel som handlar om sorgen i att förlora sin partner.  

Vänskapsartiklar saknas och istället finns artiklar om kollegor. Dessa sänder ut tvetydiga 

budskap. Två av tre artiklar handlar om hur goda relationer på jobbet ökar produktiviteten 

samt att kollegorna är bättre än andra vänner. Samtidigt finns även en artikel som avslöjar 

tecken på att ens kollega är psykopat. 

Grupperingen familj sammanflätas med barn då detta är ett stort fokus bland rubrikerna. 

Dessa är både av seriös karaktär – hur man hjälper barnen efter skilsmässan samt forskning 

om hur bebisdoft kan hjälpa mot depression. Det finns även lättsammare artiklar i form av 

listor, exempelvis ”10 saker bara vi med många barn förstår”. Familjeartiklarna inkluderar 

även syskon, som gör läsaren till en bättre person. Slutligen fanns en rubrik som enbart 
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passade in under övrigt, och den handlar om hur man blir lycklig av att prata med främlingar. 

Tabell 19 visar kodningen av de tre relationsartiklar som analyseras närmare. 

 

Tabell 19: Kodning av Feminas relationsartiklar 

Text A Text B Text C 

Nytt test ska belysa mäns 

våld mot kvinnor 

Misstagen du ska undvika 

när du väljer profilbild till 

dejtingappen 

Din kontorsbästis gör dig 

framgångsrik 

 

Värderingar och antaganden 

Artikeln som innehåller flest värderingar är text B. Här värderas ensamhet som ett problem 

som går att lösa genom nätdejting. Det ses också som viktigt att välja en passande profilbild, 

som inte enbart visar utseendet utan även personligheten: 

Din profilbild säger mycket. Den visar inte bara upp ditt fysiska 

yttre – den berättar också mycket om hur du lever ditt liv. 

(Femina.se 2018) 

Här antas det att läsaren vill ha en dejt på alla hjärtans dag. Därifrån antas det att nätdejting är 

lösningen, vilket kräver en bra profilbild. Där antas det också att läsaren har problem med att 

ta en bra profilbild. 

Även text A innehåller värderingar: Vänskap värderas som positivt och ensamhet som 

negativt. Det antas att man, det vill säga personen som målas upp för läsaren att identifiera sig 

med, hade en bästis i skolan. Det antas även att människor är flockdjur. Slutligen antas det att 

läsaren för det första har ett jobb, och för det andra att detta jobb är socialt och trivsamt.  

 

Ordval 

Ideologiskt färgade ordval förekommer enbart i en artikel, nämligen artikel B som använder 

hen. I text A upprepas två närliggande idéer, nämligen att vänskap och gemenskap är viktigt 

och att vänskapsrelationer på arbetsplatsen ökar produktiviteten. I text B upprepas idén att det 

är viktigt med en välvald profilbild. Här upprepas även användandet av engelska ord och 

fraser så som just a pretty face och selfies. I text C, slutligen, upprepas faktumet att det kan 

vara svårt att dra en gräns mellan kärlek och destruktivt beteende. 

Icke-negerande meningar är vanligast i artiklarna A och C. Artikeln som handlar om 

vänskap på jobbet domineras av konstateranden som går i tonen ’så här är det och det är bra’: 

Människan är ett flockdjur, det är sen gammalt. Det visar sig även på 

arbetsplatsen, därför att vi alla delar någonting vi kan kalla en ”vi gör 
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det här tillsammans”-mentalitet. (Femina.se 2018) 

I texten som handlar om testet som belyser mäns våld mot kvinnor presenteras mycket fakta, 

vilket motiverar att meningarna främst är icke-negerande: 

Mäns våld mot kvinnor beräknas kosta staten minst 13 miljarder 

kronor om året […] (Femina.se 2018) 

Texten med tips inför att välja profilbild till dejtingsiten är främst negerande då den består av 

lista med tips om hur man inte borde göra. 

Alla tre texterna har gemensamt att de sammanbinder meningar på ett refererande sätt, 

genom ordet enligt. Texterna A och B är dessutom vägledande. Text A gör detta genom ordet 

så och text B genom ordet då: 

Då kan det kanske vara värt att chansa. (Femina.se 2018) 

Texterna B och C är även kontrasterande, båda genom ordet men. Ordet men används även 

uppmanande i text B: 

Men glöm då inte att satsa på en bra profilbild. (Femina.se 2018) 

 

Referenter och interaktioner 

I text A och B används du för att vända sig till läsaren direkt i inledningen, samt även senare i 

texten för att dessutom intala läsaren att denne behöver ta del av dessa tips: 

[…] om du har en bästis på jobbet är det sju gånger så sannolikt att du 

hänger dig fullständigt till dina arbetsuppgifter. (Femina.se 2018) 

 

Här är detaljerna nätdejtarna letar efter när de kollar på din profilbild – 

och misstagen du bör undvika: (Femina.se 2018) 

I texten om profilbilder fortsätts sedan du att användas för att fortsätta koppla läsaren till 

problemet och dess lösningar. I text C finns däremot inget du. Vi saknas till stor del i texterna 

– i texten om vänskap på jobbet förekommer det inte alls. I texterna om profilbilder och 

allemanstestet används vi enbart en gång vardera i ett direkt citat, så det är med andra ord inte 

tidningens egen röst som kommer fram. 

Den allmänna referenten man används i text A som en bild som målas upp för läsaren att 

relatera till: 

När man gick i skolan var det alltid riktigt trist när ens bästa kompis 

var hemma sjuk. Det kändes som att man var ensammast i hela 

världen och skolan var inte alls lika kul när ens kompis var borta. 

(Femina.se 2018) 
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I text C används den allmänna referenten man för att förklara fenomenet våld i en nära 

relation, troligtvis för att både göra fenomenet mer lättåtkomligt men också för att visa hur 

utbrett problemet är: 

Det kan se sunt ut i ett förhållande, och man kan tro att man gör vissa 

saker av kärlek, till exempel att man inte vill att ens partner ska gå ut 

med kompisar utan vara hemma, man kanske kollar sms och 

kontrollerar vad ens partner gör, säger Christina Ericson, 

utvecklingsledare mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen i 

Stockholm till Femina. (Femina.se 2018) 

Slutligen finns det en rad övriga referensord. I texten om profilbilder används ordet singlar 

som en återkommande referenspunkt för att visa att tipsen är vettiga. I texten om 

allemanstestet används män respektive kvinnor för att belysa det problem som mäns våld mot 

kvinnor är. 

 

Socialt sammanhang 

Det sociala sammanhang som alla texterna delar är att de är publicerade på Femina.se. Text A 

ingår därutöver i sammanhangen arbetsliv, vänskap och gemenskap. Text B ingår i 

sammanhanget (nät)dejting, och text C ingår i sammanhangen förhållanden och våld i nära 

relationer. I texterna A och B används det stilistiska draget att en bild av situationen målas 

upp för att leda in läsaren i ämnet. Texten som handlar om vänskap på arbetsplatsen inleds 

med en bild av hur tråkigt det var i skolan när ens vän var sjuk, för att visa att detsamma 

gäller i arbetslivet. I texten som handlar om profilbilder illustreras det hur alla hjärtans dag är 

populärt i Sverige, för att leda upp till varför läsaren skulle vilja ha en önskvärd bild på 

profilen på dejtingsidan.  

Indirekta refereringar och direkta citat får nästan lika mycket utrymme i de tre texterna. I 

text A refereras det till forskning om vänskap på arbetsplatsen, och ett företag som gjort en 

liknande undersökning citeras. Dessutom refereras det till en forskare om lycka som även får 

komma till tals genom ett direkt citat. Denna blandning förekommer även i text B – det 

refereras till en undersökning som Match.com gör, och deras marknadschef citeras. Text C, 

slutligen, innehåller främst refereringar till olika delar av samhället som arbetar mot mäns 

våld mot kvinnor: Allemanstestet, BRÅ och Operation Kvinnofrid. Det förekommer även 

direkta citat från utvecklingsledaren mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen i Stockholm.  
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Meningsstrukturer och funktioner 

Två av artiklarna följer strukturen problem–lösning. I text C är problemet att dra gränsen 

mellan vad som är kärlek och när ett förhållande blir ohälsosamt, vilket Allemanstestet, 

Projekt Kvinnofrid och Länsstyrelsen försöker lösa. I text B löses problemet med att skaffa en 

bra profilbild för dejtingappen genom att löpande lista exempel på misstag som bör undvikas. 

Text A, däremot, bryter mönstret och följer inte strukturen problem–lösning. Här tas istället 

någonting positivt upp – vänskap på arbetsplatsen –  som sedan behandlas genom artikeln. 

Konstateranden är vanligast bland alla tre artiklarna och text C består genomgående av 

konstateranden: 

Men det är inte hela bilden: kostnader för kvinnor som får betala med 

sina liv är svårare att beräkna. (Femina.se 2018) 

I text A och B är även uppmaningar vanliga, och i text B förekommer dessutom utfrågningar 

– såväl retoriska som direkta frågor: 

Så var inte rädd för att visa de här resultaten för din chef nästa gång 

hen tycker att fikarasterna med kollegorna börjar bli för långa! 

(Femina.se 2018) 

 

Att posera med en gullig hund då? Det är väl oemotståndligt? 

(Femina.se 2018) 

 

4.3.3 Kändisar 

Utifrån de rubriker som samlades in i den sekundära analysen skapades grupperingarna 

skvaller, nyheter samt intervju/reportage. Tabell 20 presenterar hur många rubriker som varje 

gruppering innehåller: 

Tabell 20: Fördelning av rubriker över grupperingarna i Feminas kändisartiklar 

Skvaller Intervju/reportage Nyheter 

10 7 3 

 

Ett återkommande ämne bland skvallerartiklarna är det (då) stundande kungliga bröllopet. 

Många av artiklarna fungerar även vägledande då det skrivs om kända personer som använder 

sin position för att lyfta stora samhällsfrågor. Slutligen finns det även skvallerartiklar om bråk 

och klänningsval. De tre nyhetsartiklarna som finns har alla ett produktfokus. Det handlar om 

ett album, en klädkollektion samt hur en barbiedocka skapats utifrån Alicia Vikanders 

medverkan i filmen Tomb Raider. 
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Alla intervju/reportage-artiklarna fyller funktionen att de behandlar tunga ämnen för att 

visa läsaren att hen inte är ensam, i detta fall skilsmässa och depression.  Precis som i 

artiklarna om familj så är barn ett stort fokusområde, som tas upp i resterande artiklar. Dessa 

behandlar såväl barnlöshet och barnlängtan som komplicerade förlossningar och sorgen i att 

förlora sitt barn. Tabell 21 visar kodningen av de tre kändisartiklar som analyseras närmare. 

 

Tabell 21: Kodning av Feminas kändisartiklar 

Text A Text B Text C 

Jessica Alba hyllas för sina 

ärliga amningsbilder 

Jennifer Lawrence ryter ifrån 

mot klänningskritiken: 

”Extremt förolämpad!” 

Camilla Läckberg hyllas på 

Instagram för sin 

tandställning 

 

Värderingar och antaganden 

Alla utstickande värderingar som görs i de tre artiklarna rör kvinnokroppen. I text A värderas 

offentlig amning som positivt, och det ses också som bra att Jessica Alba använder sitt 

kändisskap för att hjälpa till att normalisera frågan. Likaså i text C ses det som bra att Camilla 

Läckberg använder sitt kändisskap för att försöka få bort stigmat kring tandställning. I text B, 

slutligen, värderas det som sexistiskt att kvinnan är mer lättklädd medan männen är mer 

påklädda. 

I både text A och C är ett antagande att det är viktigt att kända personer använder sin status 

för att lyfta jobbiga frågor. Där antas det även att tandställning är ett problem för många och 

att amning behöver normaliseras. I text B antas det att lättklädda bilder automatiskt är 

sexistiska.  

 

Ordval 

I text B förekommer flera ideologiskt färgade ordval: sexistisk, kvinnofrågor och feminism. 

Det utstickande konceptet offentlig amning, som är en stor samhällsfråga, omtalas i text B. I 

text C förekommer inga utstickande ordval. Flera upprepningar görs i texterna: I text A 

upprepas konceptet att Albas bilder ”är ärliga” samt att offentlig amning behöver 

normaliseras. Dessutom refereras det upprepade gånger till varuhuset Target. I text B nämns 

Versace-klänningen flera gånger, likväl som konceptet feminism. Text C upprepar att det är 

bra att Läckberg visar upp sin tandställning samt konceptet att tandställning kan behövas även 

i vuxen ålder.  
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De icke-negerande meningarna är allra vanligast i alla tre texterna, särskilt i text A som 

innehåller genomgående icke-negerande meningar. I de andra två artiklarna finns det totalt tre 

negerande meningar. I text B används en kontrasterande sammanbindning genom ordet men: 

Men den uttalade feministen Jennifer Lawrence har ett helt annat sätt 

att se på saken. (Femina.se 2018) 

Varken text A eller text C innehåller några utstickande sammanbindningar.  

 

Referenter och interaktioner 

Ingen av de tre texterna använder sig av något av pronomenen vi eller du/ni – tidningens röst 

träder inte fram och läsaren inkluderas inte. Istället refereras det till de kända personerna 

genom deras namn och referensord så som hon och sig. Även människor i deras omgivning 

refereras till. I texten om Jessica Alba skrivs det om exempelvis sonen Hayes och hennes 

följare. I texten om Jennifer Lawrence inkluderas hennes manliga motspelare och i texten om 

Camilla Läckberg skrivs det om Camillas tandläkare.  

Alla tre texterna inkluderar dessutom allmänna refereringar. I text A finns exemplet: 

Target […] upplåter sina omklädningsrum om mammor vill amma 

mer ostört. (Femina.se 2018) 

I text B skrivs det: 

[…] ett tecken på att kvinnor förväntas se sexiga ut oavsett väder. (Femina.se 2018) 

I text C, slutligen, står det: 

Vuxna som behöver tandreglering […] (Femina.se 2018) 

Gemensamt för alla tre texterna är att dessa allmänna refereringar används för att skapa 

situationer som läsaren kan identifiera sig med och för att visa läsaren att hen inte är ensam. 

De allmänna refereringarna i text A och B visar också att det rör sig om utbredda 

samhällsfrågor.  

 

Socialt sammanhang 

Det sociala sammanhang som alla tre artiklarna delar är att de är publicerade på Femina.se 

under kategorin kändisar. Omvärlden refereras till flitigt i de tre artiklarna. I text A läggs 

störst fokus vid olika aspekter av Albas liv: hennes Instagramkonto och följare på sociala 

medier samt hennes företag. Det refereras även till varuhuset Target som ett exempel på ett 

företag med en öppen och välkomnande amningspolicy. I text B inkluderas omvärlden genom 

de sociala medierna Twitter och Facebook; dessutom refereras det till populärkultur genom 

filmen Red Sparrow samt till modevärlden genom Versace-klänningen som skapat kontrovers. 
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I text C, slutligen, hänvisas det till Läckbergs privatliv genom hennes författarskap och 

Instagram-konto. Omvärlden inkluderas även genom referenser till tandvården. 

Flera andra röster inkluderas i texterna. I text A finns indirekta refereringar till Alba genom 

att beskriva bilder som hon lagt ut. Dessutom inkluderas direkta citat i form av 

följarkommentarer, som visar att beslutet att vara öppen med sin amning har mottagits 

positivt. I text B förekommer direkta citeringar av Lawrence som förmedlar sin syn på 

debatten om klänningen, såväl som indirekta refereringar till arga reaktioner på Twitter. I text 

C förekommer såväl direka citat som indirekta refereringar om Läckbergs tandställning, samt 

direkta citat från hennes följare som hyllar beslutet att visa upp tandställningen.  

 

Meningsstrukturer och funktioner 

Text A och C följer strukturen problem–lösning, och gör dessutom detta på ett mer outtalat 

sätt än i andra analysobjekt. Båda dessa texter följer dock samma mönster: Problemet är en 

samhällsfråga (tabun med offentlig amning, stigmat i att bära tandställning) och lösningen är 

att en person med kändisstatus visar upp detta för att normalisera. De funktioner som setts i 

tidigare analysobjekt märks inte lika tydligt i dessa tre artiklar. Istället är texterna främst 

återberättande: 

Inte minst har hon visat den aktivitet som upptar större delen av tiden: 

att mata bebisen. (Femina.se 2018) 

 

Iklädd en djupt urringad, svart Versace-klänning med hög slits 

fotograferades skådespelerskan Jennifer Lawrence tidigare i veckan, 

under en pressdag i London för sin kommande film Red Sparrow. 

(Femina.se 2018) 

 

I ett nytt inlägg visar hon prov på sin självdistans med flera bilder på 

tandställning. (Femina.se 2018)  
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4.3.4 Sammanfattning  

Tabell 22 sammanfattar de viktigaste resultaten från analysen av artiklarna publicerade på 

Femina.se. 

 

Tabell 22: Sammanfattning av resultat – Femina.se 

 Livsstil Relationer Kändisar 

Värderingar och 

antaganden 

Att leva nyttigt är 

viktigt. 

Ensamhet är 

negativt. 

Viktigt med en bra 

profilbild.  

Viktigt att kända 

personer använder 

sin position för att 

normalisera frågor. 

Ideologiskt färgade 

ordval 

- hen (förekommer i 

en text) 

sexistisk, 

kvinnofrågor, 

feminism 

(förekommer i en 

text) 

Upprepningar Nyttighet (Text C) 

Förstärkande 

självklart, 

garderande kan låta 

(Text B) 

Gemenskap viktigt. 

Bra profilbild 

viktigt. 

Viktigt att kända 

personer använder 

sin position för att 

normalisera frågor. 

Negerande/icke-

negerande 

Främst icke-

negerande 

Främst icke-

negerande 

Främst icke-

negerande 

Sammanbindningar Kontrasterande Refererande Ingenting noterbart 

Referenter och 

interaktioner 

Läsaren tilltalas 

löpande genom du.  

Vi förekommer till 

stor del. 

Allmänna referenter 

vanliga. 

Läsaren tilltalas 

löpande genom du. 

Vi saknas till stor 

del.  

Allmänna referenter 

vanliga. 

Tidningen hörs inte 

och läsaren 

inkluderas inte i 

någon av texterna.  

Socialt 

sammanhang 

Indirekta 

refereringar 

vanligast. 

Många refereringar 

till omvärlden. 

Indirekta 

refereringar och 

direkta citat blandas.  

Många refereringar 

till omvärlden. 

Indirekta 

refereringar och 

direkta citat blandas.  

Många refereringar 

till omvärlden. 

Meningsrelationer 

och funktioner 

Problem–lösning 

inte tydligt. 

Konstateranden 

vanligast. 

Problem–lösning 

vanligt. 

Konstateranden 

vanligast. 

Problem–lösning 

inte tydligt. 

Inga tydliga 

funktioner, främst 

återberättande. 
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5. Diskussion 

Artiklarnas roll som informationsförmedlare märks bland alla tre tidningarna genom hur såväl 

konstateranden som uppmaningar är vanligt förekommande funktioner. Artiklarnas innehåll 

framhävs därmed som en sanning som tidningen vet om och som läsaren ska få berättad för 

sig. Återknyter vi detta till Fornäs (1991), som konstaterar hur medier har inverkan på 

individens – läsarens – identitetsskapande, är det nödvändigt att se vad tidningarna uppmanar 

om och konstaterar. Frida och Femina exemplifierar denna ställning ytterligare genom att till 

stor del bygga upp sina artiklar kring strukturen problem-lösning. Detta mönster förekommer 

enbart i en av Veckorevyns artiklar. 

I detta kapitel jämförs mönstren hos de tre tidningarna och sammankopplas med 

forskningsbakgrunden. Diskussionen utgår från frågeställningarna ”Behandlar de tre 

kategoriseringarna livsstil, relationer och kändisar liknande ämnen i de tre tidningarna, och 

omtalas liknande fenomen på samma sätt oavsett ålder på målgruppen?” och ”Vilka kriterier 

tillskrivs det kvinnliga könet och varierar detta beroende på var i livet flickan eller kvinnan 

befinner sig?”. Kapitlet är strukturerat utifrån de tre kategoriseringarna relationen till sig själv 

(livsstil), relationen till andra (relationer) samt relationen till förebilder (kändisar) och 

avslutas med en metoddiskussion. 

 

5.1 Relationen till sig själv 

Den lagstadgade åldern som både Närvänen (2009: 22–23) och Ambjörnsson (2010: 12) 

diskuterar märks hos Frida i såväl det primära som det sekundära materialet. Här ges tips om 

hur läsaren kan tänka när hen ska välja skola, och dessutom finns artiklar som handlar om jul- 

och sportlovet. En stor del av läsarkretsen är nämligen mitt uppe i den obligatoriska 

skolgången, till skillnad från Veckorevyn och Feminas läsare som visserligen också kan 

studera men då av fri vilja. I livsstilsartiklarna märks även den socialt konstruerade livslinjen, 

då fritid är ett återkommande tema i Frida och Veckorevyn, men i Femina smälter fritiden 

ihop med hemmalivet. Likaså märks detta i artiklarna om kropp och fysisk hälsa: Frida 

innehåller till stor del artiklar som har med puberteten att göra, vilket går att motivera ur ett 

biologiskt perspektiv. I Femina, däremot, får läsaren tips om hur man vet att barnet är för 

sjukt för förskolan samt hur man undviker vinterkräksjuka. Denna sociala livslinje 

konstrueras och följs alltså av tre separata tidningar från tre separata förlag. 

När det kommer till artiklar om mental hälsa och självbild skapas olika 

identifikationsmöjligheter beroende på vilken åldersgrupp läsaren tillhör, precis så som 
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Winther Jørgensen & Phillips (2000: 52) skrev. Frida behandlar främst ämnet självbild och att 

trivas med sin kropp, vilket även förekommer i Veckorevyn. Detta märks i det primära 

materialet som genom både antaganden och värderingar framhäver selfies som någonting som 

behöver bli bra. Bland Veckorevyns sekundära material fokuseras det även på mental hälsa, 

särskilt genom de många artiklar som handlar om stress. Hos Femina, däremot, handlade bara 

en av tjugo analyserade rubriker om mental hälsa eller självbild – och här låg fokus på hur 

man får andra att uppfatta en bättre. 

Mediernas inverkan på identitetsskapandet (Fornäs 1991: 22–24) framträder i hur alla tre 

tidningarna tar en vägledande position i sina livsstilsartiklar. Icke-negerande meningar som 

förmedlar fakta och förslag är genomgående vanligast; dessutom sammanbinds meningar ofta 

på ett vägledande och förklarande sätt. Läsaren inkluderas i allt det primära analysmaterialet, 

främst genom referensord men även i vissa fall genom retoriska frågor som är till för att skapa 

eftertänksamhet. Till vilken grad som tidningens röst hörs varierar dock: I Frida kommer 

tidningen inte till tal alls, i Femina förekommer vi i två artiklar och i Veckorevyn används 

såväl vi som jag löpande. Tidningarna använder alltså sin position på varierande sätt för att 

förmedla information och skapa identifikationsmöjligheter åt sina läsare. 

 

5.2 Relationen till andra 

Det märks en skillnad i till vilken grad som tidningarna är könsneutrala: Exempelvis blir den 

heteronormativa diskursen mer framträdande i de två äldre målgrupperna. Hen, exempelvis, 

förekommer i alla Fridas relationsartiklar, men enbart i en av Feminas och inte alls hos 

Veckorevyn. I Fridas relationsartiklar benämns läsarens potentiella partner genomgående med 

könsneutrala pronomen och referensord. Det enda könskodade referensordet som förekommer 

hos Frida är att läsarens vän, i en av artiklarna, antas vara en tjej. Veckorevyn, däremot, tar en 

heteronormativ position i alla sina relationsartiklar, och enbart en av dem inkluderar 

könsneutrala refereringar. Slutligen förekommer heteronormen även hos Femina, som även 

inkluderar ett par könsneutrala ord. Vi återkopplar här till del-Teso-Craviottos idé om kön 

som en process som pågår genom hela livet (2005: 2000) och ser hur Frida skapar större 

möjlighet än Veckorevyn och Femina för sina läsare att identifiera sig med de bilder som 

skapas. 

Liknande tendenser märker vi i analysen av grupperingarna. Även här märks ett tydligt 

mönster mellan åldersgrupperna, då könsneutraliteten är starkast för de yngsta läsarna men 

försvagas allt eftersom målgruppen blir äldre. Fridas relationsrubriker är genomgående 
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könsneutrala, med ord så som kärleken, partner, crush, BFF och hen. I Veckorevyn är det 

mer blandat: De använder sig av såväl personen och partner som killar och män. Detta gäller 

inte enbart inom romantik utan även vänskap, då de skriver såväl om tjejgäng som vänner. 

Femina innehåller visserligen könsneutrala referensord, men det allra flesta förekomsterna är 

heteronormativa. Här finns en förekomst av partner, och resten är mannen, honom och män. 

Dessutom används män för att referera till Allemanstestet, ett test som även Veckorevyn 

skriver om men då genom att använda ordet partner istället. West & Zimmerman (2002: 5) 

förklarade hur könsnormer sätter ramar för förväntat beteende. Därför är könsneutraliteten, 

eller bristen på sådan, relevant för identifikationskänslan och inkluderingen av den 

individuella läsaren in i målgruppen och texternas gemenskap.  

 

5.3 Relationen till förebilder 

Alla tre tidningarna tar positionen att förmedla till läsaren vad denne hen intressera sig för. 

Detta märks i det sekundära materialet – de rubriker som samlades in för analys – då alla 

återkommande rapporterar om något särskilt. Fridas återkommande ämnen är 

Melodifestivalen och pojkgruppen Marcus & Martinus, Veckorevyn intresserar sig för 

Kardashianfamiljen och Femina rapporterar löpande om det kungliga bröllopet i England. 

Kändiskategoriseringen är den mest homogena mellan tidningarna, då alla främst skriver om 

skvaller. Även bland skvallerartiklarnas ämnen går det att se mönster: Frida skriver om kända 

personers relationer, Veckorevyn om deras ekonomi, och Femina inkluderar flera artiklar där 

kända personer gör ställningstaganden. Dessa trender återfinns även i det primära 

analysmaterialet för alla tre tidningarna. Här blir Jenkins sociala identifikation (2000: 9) 

tydlig, då varje tidning skapar egna bilder av vad läsaren förväntas vara intresserad av. 

Feminas artiklar om kändisars ställningstaganden fungerar som ett sätt att skapa 

igenkännande åt läsaren och därifrån ge vägledning. Detta märks inte enbart i 

skvallerartiklarna utan även i intervju- och nyhetsartiklarna, där ämnen som depression och 

skilsmässa berörs. Barn är också ett stort tema, då såväl barnlängtan som barnlöshet tas upp. 

Samma typ av texter förekommer hos Veckorevyn, på temat utbrändhet. Där ser vi även en 

koppling till livsstilsartiklarna som fokuserade mycket på stress. Här inkluderas även samma 

artikel om depression som förekommer i Femina, trots att tidningarna ges ut av olika förlag. I 

det primära materialet är Frida och Veckorevyn främst rollsättande. Båda presenterar 

kontexter för läsarna som dessa förväntas identifiera sig med. Hos Frida är det viktigt att hålla 

koll på kändisars relationer, vilket märks i såväl värderingar och antaganden som 
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upprepningar. I Veckorevyn presenteras artister som läsaren förväntas gilla, vilket även det 

uttrycks i värderingar och antaganden. Dessutom märks det i kraftuttryck som vääääldigt och 

NU. 

 

5.4 Diskussionssammanfattning 

Tidningarna har gemensamt att de utgår från en vägledande position, bland annat genom att 

vända sig direkt till läsaren genom pronomen som du och dig samt att referera till sig själva 

genom exempelvis vi eller jag, för att skapa en känsla av ett direkt samtal mellan tidningen 

och läsaren. Det märks även i att konstateranden och uppmaningar är vanliga funktioner, samt 

att strukturen problem–lösning förekommer i majoriteten av artiklarna.  

I fråga om vanligt förekommande ämnen märks en skillnad i vad tidningarna väljer att 

vägleda sina läsare inom. I livsstilsartiklarna fokuserar Frida på kroppen, främst genom frågor 

som hör till puberteten, vilket är relevant ur ett biologiskt perspektiv. Även hos Femina står 

fysisk hälsa i centrum, men här är det snarare en konstruerad än en naturlig livslinje som följs. 

Det antas bland annat att läsaren bildat familj, då det inkluderas artiklar om barn. Veckorevyn 

skriver främst om läsarens mentala hälsa. 

Även i relationsartiklarna skapas ett normerande mönster; målläsarna som Frida och 

Veckorevyn skapar flörtar och dejtar främst, medan Femina skapar bilden av att kvinnan har 

en etablerad partner. Det saknas artiklar som uttryckligen handlar om sex bland de 

analyserade rubrikerna hos Femina, men sådana artiklar förekommer flera gånger i 

analysmaterialet från Veckorevyn och Frida. En heteronormativ diskurs märks dessutom 

bland de två äldre målgrupperna, medan Frida skriver könsneutralt. Den vägledande rollen 

märks inte lika tydligt bland kändisartiklarna. Däremot förekommer det artiklar i alla tre 

tidningarna där kända personer använder sin position för att göra ett ställningstagande i 

viktiga frågor så som depression eller utbrändhet.  

 

5.5 Metoddiskussion 

Precis som med all annan forskning behöver vi ha i åtanke vilken position jag genomfört 

undersökningen från. Bland annat påpekar Krekula, Närvänen och Näsman (2005: 82) att 

”forskarens egen ålder kan påverka val av frågor och teoretiska antaganden”. Då jag redan 

fastslagit att ålder är en maktstruktur sida vid sida med bland annat kön och så blir det även 

relevant att påpeka att jag genom min könstillhörighet och ålder platsar inom målgruppen som 

ett av analysobjekten, Veckorevyn, satt upp. Därmed ingår jag i gruppen potentiella läsare, 
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vilket kan tänkas leda till att jag uppfattar Veckorevyns artiklar annorlunda än Frida eller 

Feminas eftersom dessa är skrivna för att tilltala just ”min” åldersgrupp. 

När det kommer till analysmetod så är det nödvändigt att påpeka att jag genomfört flertalet 

urval när det kommer till vilka frågor som tillämpades i analysen. Någon annan hade kanske 

valt andra frågor och därmed kommit fram till annorlunda resultat, men samtidigt har jag varit 

noggrann med att välja de frågor som varit relevanta och sålla bort de som inte hade tillfört 

någonting till undersökningen. Dessutom fastslår Fairclough (2010: 6–7) att kritisk 

diskursanalys är ett analysverktyg där olika metoder går att blanda, vilket är vad jag har gjort. 

Slutligen vill jag tillägga att metoden jag valde fungerade väl för analysen av mitt material. 

 

6. Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vilka normer och kriterier för femininitet som medier i 

form av livsstilsmagasin förmedlar till sin målgrupp, i sina artiklar publicerade online. 

Målgruppen i fråga är tredelad, och består av flickor i åldrarna 12–18, unga kvinnor i åldrarna 

16–29 samt kvinnor i åldrarna 30–80. Detta bidrog till att de två maktaspekterna genus och 

ålder var relevanta att undersöka. Analysmaterialet bestod av artiklar från kategoriseringarna 

livsstil, relationer och kändisar publicerade på Frida.se, Veckorevyn.com och Femina.se. Tre 

artiklar per kategorisering per tidning analyserades genom utvalda frågor från Faircloughs 

kritiska diskursanalys. Dessutom genomfördes en innehållsanalys på ytterligare 17 rubriker 

per kategorisering per tidning, för att få en bredare bild av vilka typer av ämnen som de tre 

webbaserade tidningarna behandlar. I analysen märktes mönster så som att tidningarna tar en 

vägledande position genom att de till stor del använder sig av konstateranden och följer 

strukturen problem–lösning. Ämnesvalen varierar mellan tidningarna och därmed även 

åldersgrupperna, och Femina och Veckorevyn var normerande till större grad än Frida. 

 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

Ett intressant upplägg för fortsatt forskning inom ämnet skulle vara att utöka undersökningen 

genom att även inkludera pappersupplagorna av tidningarna. På så sätt går det att undersöka 

om, och i så fall hur, ämnesvalen varierar mellan den fysiska tidningen och de webbaserade 

artiklarna. Här finns då möjligheten att täcka in en bredare målgrupp, eftersom vissa läsare 

kan föredra papperstidningen över webbversionen och tvärtom. Dessutom kan tidningarnas 

faktiska målgrupp bestå av läsare som väljer att läsa såväl papperstidningen som 

webbartiklarna, vilket ökar intresset av att analysera båda dessa upplagor.  
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Bilaga 1: Sammanställning av analysfrågorna 

Nedan presenterar jag de frågor ur Faircloughs olika modeller för CDA som jag valt ut till 

min undersökning. Observera att frågorna ursprungligen är skrivna på engelska och att det är 

jag som har översatt dem till svenska. Dessutom är detta bara en bråkdel av Faircloughs 

analysfrågor, det är enbart ett urval av de frågor som jag ansåg vara relevanta för 

undersökningen.  

 

Frågor ur Language and power (Fairclough, 2001) 

Nedan följer mitt urval av frågor från Faircloughs modell. Dessa är alltså inte alla de frågor 

som Fairclough formulerat, utan enbart de som jag valt ut som passande för min 

undersökning.  

 

- Vilka olika typer av värderingar finns i textens ordval? 

- Finns det ideologiskt färgade ordval i texten? 

- Förekommer det ord som omformuleras eller upprepas flertalet gånger i texten? 

- Vilka olika processer och deltagare är vanligast i texten? 

- Är texten främst aktiv eller passiv och är ordvalen negerande eller icke-negerande 

(förekommer exempelvis ordet inte)? 

- Används pronomenen vi och du/ni? På vilka sätt?  

- Hur binds meningar samman, och vilka sambandsord används? 

- På vilket sätt refereras det såväl inom texten som till fenomen utanför texten? 

- Vilka olika interaktionsnormer tillämpas i texten? 

 

 

Frågor ur Analysing discourse – Textual analysis for social research (Fairclough, 2003) 

Dessa frågor är främst till för CDA ur ett sociologiskt perspektiv, med mindre fokus på 

språket i sig än i den förra boken. Trots det har jag valt att inkludera några av dessa frågor, då 

de passar in i undersökningen.  

 

- Vilket socialt sammanhang ingår texten i? 

- På vilket sätt inkluderas andra röster i texten; ingår de exempelvis genom direkta citat, 
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och vilken plats får de i textens sociala hierarki? 

- Vilka typer av antaganden görs i texten? 

- Förekommer särskilda meningsrelationer i texten, exempelvis relationen problem – 

lösning?  

- Vilka funktioner fyller de yttranden som görs; är det mestadels påståenden, frågor, 

krav, erbjudanden; fakta, antaganden, hypoteser, utvärderingar; konstateranden, 

utfrågningar, befallningar? 

- Vilken eller vilka diskurser finns i texten – om de är flera, hur samspelar de? 
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Bilaga 2: Översikt av Fridas rubriker 

Livsstil 

Rubrik Kategorisering 

Fem saker som kan hända om du har i en tampong för länge Kropp/fysisk hälsa 

Sju tecken på att du använder fel BH-storlek Kropp/fysisk hälsa 

16 saker att göra på sportlovet Fritid 

Därför kan dina bröst göra ont när du har mens Kropp/fysisk hälsa 

Guide: Så väljer du rätt gymnasieprogram Skola 

11 stadier du går igenom när du ska skriva prov Skola 

10 tips för att välja rätt gymnasium Skola 

Sju saker du borde göra om du får ångest Självbild/mental hälsa 

Tio podcasts att lyssna på när du behöver pepp Självbild/mental hälsa 

Därför bajsar du mer när du har mens Kropp/fysisk hälsa 

10 steg till att älska din kropp Självbild/mental hälsa 

Vill du pierca dig? Här är allt du behöver veta Kropp/fysisk hälsa 

Den här kommunen ger alla ungdomar gratis mensskydd i ett år Kropp/fysisk hälsa 

Tips! Så blir du mer organiserad Övrigt 

Så sparar du pengar inför sommaren Övrigt 

Därför fiser du så mycket – trots att du inte vill Kropp/fysisk hälsa 

Så påverkas vi av porr – och därför vill vi titta på det Kropp/fysisk hälsa 

13 saker som räknas som sexuella övergrepp – fast du inte trodde 

det 

Kropp/fysisk hälsa 

10 saker du gör i hopp om att det snart ska bli vår Fritid 

Sex anledningar till att jullovet borde vara längre Fritid 

 

Relationer 

Rubrik Kategorisering 

Åtta olika sätt att göra slut på Partner 

Sju tecken på att du (äntligen) har kommit över ditt ex Partner 

Så flörtar du på nya sätt i skolan (få din crush på fall!) Flört/dejting 

Sex saker du aldrig ska säga till din partner i sängen Sex  

Test: Var kommer du träffa kärleken 2018? Flört/dejting 

Sex tecken på att hen är en player Flört/dejting 

Heta saker att göra med din partner när ni är ensamma hemma Sex  

11 saker om dig själv som du bara skulle erkänna för din BFF Vän 

Tips! Så överraskar du den du tycker om på Alla hjärtans dag Partner + flört 

Så gör ni det skönt för varandra i sängen Sex 

Sex vanliga sexmissar du gör innan du fyller 20 Sex 

Så bjuder du ut din crush (utan att fråga rakt ut) Flört/dejting 

Sex heta saker att göra som förspel Sex 

Sex saker som kan gå fel när du har sex första gången Sex 

Sju anledningar till att den du gillar aldrig har känslor tillbaka Flört/dejting 

Kärleksmisstagen du kommer göra – enligt ditt stjärntecken Flört/dejting 

11 galna saker alla som har en crush på någon gör Flört/dejting 

Sex saker du gör som förstör ditt förhållande Partner 

11 tankar du går igenom när din crush inte svarar på sms Flört/dejting 
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Tipsen du behöver för att ha sex och mysa i duschen Sex 

 

Kändisar 

Rubrik Kategorisering 

Så får du Cole Sprouse att svara på dina DM Skvaller 

Cheryl Cole svarar på ryktet om att hon och Liam Payne ska ha 

gjort slut 

Skvaller 

Här går Justin Bieber och Selena Gomez på bröllop tillsammans Skvaller 

Se alla bilder från röda mattan på Brit Awards 2018 Skvaller 

Felix Sandman om mello-låten: ”Den handlar om en person som 

betyder mycket” 

Intervju/reportage 

Sju anledningar till att Millie Bobby Brown och Jacob Sartorius är 

relationshipgoals 

Skvaller 

Elias Abbas om Melodifestivalen: ”Det är en fördel att vara yngst” Intervju/reportage 

Det här gör Disney channel-stjärnorna i dag Skvaller 

Så långa är kändisarna Skvaller 

Sju kändisar som är veganer – och varför Skvaller 

Så bra var Marcus & Martinus konsert i Globen Nyheter 

Här är alla som tävlar i Melodifestivalen deltävling 3 på lördag Nyheter 

19 stadier du går igenom på Marcus & Martinus konsert Övrigt 

Jelenas kärlek är stark – firade alla hjärtans dag ihop Skvaller 

Hov1 berättar allt i ny dokumentär-serie Intervju/reportage 

Allt du behöver veta inför Marcus & Martinus konserter i helgen Nyheter 

Så firade kändisarna alla hjärtans dag Skvaller 

Malec är starkare än någonsin i senaste trailern till Shadowhunters Nyheter 

Nio saker du inte visste om Why Don’t We Skvaller 

Se Zac Efrons stora förvandling – inför hans nya film 

 

Skvaller 
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Bilaga 3: Översikt av Veckorevyns rubriker 

Livsstil 

Rubrik Kategorisering 

5 saker du inte skriver men verkligen borde skriva in i din 

kalender 

Självbild/mental hälsa 

Därför tycker du att du ser så olika ut i spegeln och på selfien Självbild/mental hälsa 

Så många selfies tar man i genomsnitt innan man blir nöjd Självbild/mental hälsa 

6 saker du ska äta som hjälper mot bakfylla Kropp/fysisk hälsa 

15 saker att göra när du vill hänga med dig själv Självbild/mental hälsa 

4 enkla saker du kan göra för att leva i nuet Självbild/mental hälsa 

9 mysiga saker som borde stå på din bucketlist i vinter Fritid 

6 sätt dina drömmar påverkas av stress Självbild/mental hälsa 

5 nyårslöften du verkligen borde ge dig själv Självbild/mental hälsa 

3 enkla saker du kan göra för att livet ska bli mindre stressigt Självbild/mental hälsa 

4 appar som hjälper dig att sova bättre Kropp/fysisk hälsa 

5 sätt att börja gilla ditt jobb igen – perfekt i en jobbsvacka Jobb 

Detta betyder det när du drömmer att du har mens Kropp/fysisk hälsa 

Januarikalender: en bra lucka för varje dag i januari! Fritid 

7 anledningar till att det är nice att stanna hemma på nyår Fritid 

Flytta till ett annat land – så gör du Övrigt 

7 steg till att hålla ditt nyårslöfte (och ha kul på vägen!) Fritid 

5 teorier om vad som händer när vi dör – enligt vetenskapen Övrigt 

Forskning: ett glas rödvin är lika med en timme på gymmet Kropp/fysisk hälsa 

Därför är julen det perfekta tillfället att lära dig att säga ”nej” Självbild/mental hälsa 

 

Relationer 

Rubrik Kategorisering 

20 mest romantiska gesterna enligt studie Flört + partner 

Studie visar: Par som sover i den här sovställningen har mest sex Partner + sex 

8 anledningar till varför din syster är världens bästa resesällskap Familj 

Experter: Därför blir du avtänd när någon visar för mycket intresse Flört/dejting 

Försöker din partner kontrollera dig? Här är testet som kan hjälpa 

dig få svar 

Partner 

5 traditioner ditt tjejgäng borde börja med NU Vän 

Psykolog: Därför är hotellsex hetare än hemma Sex 

Den stora skillnaden mellan varför kvinnor och män ljuger i ett 

förhållande 

Partner 

Psykologen: Så ofta ska du umgås med en person du dejtar Flört/dejting 

Detta är dagen på året då flest singlar vill börja dejta Flört/dejting 

”Min partner är polyamorös” – tre läsare berättar om deras 

relationer 

Partner 

”Hur säger jag nej till killar utan att få dåligt samvete?” Flört/dejting 

Forskning: Att hänga med dina vänner är bra för hälsan Vän 

6 dejtinglöften att ge dig själv inför 2018 Flört/dejting 

Många män blandar ihop sexuellt intresse med samtycke – men det 

är inte samma sak 

Sex 
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6 tips på hur du blir en bättre lyssnare Övrigt 

7 typer av misshandel i en nära relation som inte är fysiskt våld Partner 

7 mysiga dejter som är perfekta för vintern Flört/dejting 

36 frågor som leder till kärlek – därför vet jag att det funkar Flört/dejting 

Detta spås bli dagen som flest par förlovar sig i år (och den närmar 

sig med stormsteg!) 

Partner 

 

 

Kändisar 

Rubrik Kategorisering 

Här är konspirationsteorin om Adele och Sam Smith ALLA snackar 

om 

Skvaller 

Spice Girls ska på turné – och vi MÅSTE se dem Nyheter 

Så mycket tjänar Isabella Löwengrip på sin blogg Skvaller 

Selena Gomez: Jag kommer kämpa mot min depression hela livet Intervju/reportage 

Kylie Jenner har avslöjat namnet på sin dotter – och det är inte vad 

vi trodde 

Skvaller 

Fansen är övertygade: det här kommer Kylie Jenners dotter heta Skvaller 

Kylie Jenner har fått barn – se videon från graviditeten Skvaller 

Melodifestivalen 2018: Debutanten Olivia Eliasson intervjuar 

veteranen Kikki Danielsson 

Intervju/reportage 

Happy Jankell: Jag sålde mitt ex kläder och drack bubbel för 

pengarna 

Intervju/reportage 

Modellen Karlie Kloss har en rejäl morgonrutin: innehåller isbad (!) Skvaller 

Så mycket tjänade Kendall Jenner under 2017 (det är sjuuukt!) Skvaller 

Timberlakes ”SexyBack” handlar egentligen om ett djur – vi är 

SHOOK 

Skvaller 

Jay-Z avslöjar: ”Därför var jag otrogen mot Beyoncé” Intervju/reportage 

Beyoncé och Jay-Z jobbar på ett album ihop (!) Nyheter 

Här avbryter Drake sitt framträdande för att skälla ut tafsande man Nyheter 

Här är bilden som bekräftar att Selena och Justin är tillsammans 

igen 

Skvaller 

Artisten ISA blev utbränd: ”Jag ville vara bäst på allt” Intervju/reportage 

Äntligen är Pink med i Carpool Karaoke – och det är allt vi kan 

önska oss 

Nyheter 

Rihannas drömmiga lägenhet i New York är till salu – se bilderna 

här 

Skvaller 

Kris Jenner besöker en dollar store – Och Ellen DeGeneres gör allt 

för att skämma ut henne 

Skvaller 
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Bilaga 4: Översikt av Feminas rubriker 

Livsstil 

Rubrik Kategorisering 

Förkylningsmyten du bör sluta tro på Kropp/fysisk hälsa 

9 tips för att bli mer pigg Kropp/fysisk hälsa 

Därför är inte fruktjuice så nyttigt som man kan tro Kropp/fysisk hälsa 

Studie: Därför blir du sugen på choklad innan mens Kropp/fysisk hälsa 

5 saker alla kvinnor vill ha i handväskan Fritid 

Studie: Vin och några extrakilon gör att du lever längre Kropp/fysisk hälsa 

Sover du oroligt under mensen? Här är 6 knep som hjälper! Kropp/fysisk hälsa 

Elaine Eksvärd: 11 knep som gör dig mer omtyckt av andra Självbild/mental 

hälsa 

Studie: därför bör mannen sköta städningen hemma Kropp/fysisk hälsa 

Ovanan som ökar risken att bli förkyld med 400 procent Kropp/fysisk hälsa 

6 frön du med fördel sätter redan nu Fritid 

Gert Wingårdh: Så får du ett personligare hem Fritid 

Ny tjänst hjälper dig avgöra när barnet är för sjukt för förskolan Kropp/fysisk hälsa 

Så vet du om du är koffeinist Kropp/fysisk hälsa 

Så får du bort fläckarna: 16 smarta husmorstips Fritid 

Så kan du förebygga att bli smittad av vinterkräksjuka Kropp/fysisk hälsa 

7 smarta appar att ladda ner – för bättre ekonomi Övrigt 

Studie: Soffpotatisar gör världen lite bättre Övrigt 

Rensa garderoben en gång för alla – proffsets bästa tips! Fritid 

Så lagrar du ditt vin – 6 smarta tips Fritid 

 

Relationer 

Rubrik Kategorisering 

Nytt test ska belysa mäns våld mot kvinnor Partner 

Misstagen du ska undvika när du väljer profilbild till dejtingappen Flört/dejting 

Din kontorsbästis gör dig framgångsrik Kollega 

Ny forskning: dina syskon gör dig till en bättre människa Familj/barn 

Barnpsykologen: Så hjälper du barnen efter skilsmässan – 5 tips Familj/barn 

Experten: Så hårt får din kropp jobba för att du ska bli kär Flört/dejting 

5 enkla knep för att behålla gnistan i er relation Partner 

Helenas man omkom i en olycka: ”Att ta farväl är det svåraste jag 

gjort” 

Partner 

5 härliga alla hjärtans dags-presenter – som inte kostar ett öre! Flört + partner 

5 vanliga misstag vi gör när vi letar efter en partner Flört/dejting 

Forskare: Bebisdoft kan användas mot depressioner Familj/barn 

10 saker bara vi med många barn förstår Familj/barn 

Här kan du gifta dig spontant på alla hjärtans dag 2018 Partner 

11 typer av alla hjärtans dag-presenter som passar honom Flört + partner 

Att prata med främlingar kan göra dig lycklig Övrigt 

Därför är dina kollegor bättre än dina andra vänner Kollega 

5 tecken på att din kollega är en psykopat Kollega 

Alla hjärtans dag: 9 saker till mannen som redan har allt! Flört + partner 
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9 saker som förändras när du får ditt andra barn Familj/barn 

Det avslöjar ert mys om er relation – enligt experten Partner 

 

 

Kändisar 

Rubrik Kategorisering 

Jessica Alba hyllas för sina ärliga amningsbilder Skvaller 

Jennifer Lawrence ryter ifrån mot klänningskritiken: ”Extremt 

förolämpad!” 

Skvaller 

Camilla Läckberg hyllas på instagram för sin tandställning Skvaller 

Michael Bindefeld om surrogatprocessen: ”Vi hade en enorm 

barnlängtan” 

Intervju/reportage 

Serena Williams om sin förlossning: ”Jag var nära att dö” Intervju/reportage 

Caroline Winberg släpper kollektion med Ellos – se alla plagg! Nyheter 

Därför ska Jennifer Lawrence ta en paus som som skådespelare Skvaller 

Alicia Vikander har blivit barbiedocka – inför Tomb Raider-

premiären 

Nyheter 

Då släpps Robyns nya album – det första på 8 år! Nyheter 

Malin Arvidssons dotter dog i magen: ”Sorgen är bortom allt som 

existerar” 

Intervju/reportage 

Därför blev Kate Middletons klänning på Bafta-galan en 

jättesnackis 

Skvaller 

Lena Dunhams gripande text om operationen: ”Vet att jag vill ha en 

bebis” 

Intervju/reportage 

Amy Schumer har gift sig – se de vackra bröllopsbilderna! Skvaller 

Jennifer Anistons första ord om sin skilsmässa: ”Vill berätta 

sanningen” 

Intervju/reportage 

Pia Johansson om barnlösheten: ”Ett trauma” Intervju/reportage 

Ny musikstjärna klar inför kungliga bröllopet! Skvaller 

Selena Gomez: Jag kommer aldrig besegra min depression Intervju/reportage 

Meghan Markle uppges ha valt sin brudklänningsdesigner Skvaller 

Uppgifter: Superstjärnan ska spela på kungliga bröllopet i vår! Skvaller 

Sex and the City-stjärnornas gräl efter dödsfallet: ”Behöver inte din 

kärlek!” 

Skvaller 

 

 


