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Abstract 

This essay is an analysis of mythologies in the Swedish women´s magazine VeckoRevyn. The 

magazine’s own explicit purpose is to break down the unhealthy opinion of what beauty is in 

their industry today. By content and linguistic analysis the results of this study are interconnected 

to the beauty myth as it was established by Naomi Wolf in 1991. The goal is to pinpoint how 

VeckoRevyn’s question and answer columns construct relationships to their readers, and the 

mythologies that they maintain. The columns mostly focus on the readers’ physical appearance, 

and the beauty myth is clearly an inevitable influence. The main conclusion that can be drawn 

from this is that the beauty myth is hard-wired into our society’s subconscious. VeckoRevyn is 

working to prevent this, and even though they have not fully succeeded, they are a part of 

bringing the phenomenon to the surface of society. 

Keywords: mythologies, the beauty myth, women’s magazines, VeckoRevyn, content analysis, 

linguistic analysis 
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1. Inledning 

Människan har i alla tider dragits till det som är vackert och skönhet har blivit ett universellt 

begrepp. Vad det egentligen betyder är dock inte nödvändigtvis allmängiltigt. Varje samhälle i 

världen har sina egna normer och ideal för vad som är att betrakta som vackert. Dessa normer 

och ideal varierar i sin tur dels efter varandra, men även dels efter vilka trender som för tillfället 

är etablerade. Det enda som inte är föränderligt är de rådande idealens påverkan på 

samhällsinvånarna – och samhällsinvånarnas påverkan på rådande ideal. 

Genom att granska omvärlden går det ganska snabbt att dra slutsatser kring vilka trender som 

för närvarande är gällande. Varje reklamannons berättar hur annonsörens produkt eller tjänst kan 

fullända läsarens vardag; varje tevekanal kastar sitt ljus på hur tittarens perfekta tillvaro kan se 

ut; varje tidsskrift instruerar sin läsare om vad hen behöver göra och konsumera för att uppnå 

fullkomlighet; varje människa uttrycker vem hen är och vad hen anser är det ideala beträffande 

stil och beteende. Detta sker både implicit och explicit, och mer eller mindre avsiktligt. Det är 

ständigt pågående processer som tillsammans berättar en historia om vilka tankegångar och 

värderingar som deras samhälle vilar på. Denna historia kan, om man så vill, formuleras i en 

eller flera myter som får illustrera ett samhälles berättelse. 

Att formulera en myt kan ge en unik vinkel och ett nytt perspektiv på hur en gemenskap är 

uppbyggd. En myt kan också förklara varför ett fenomen ser ut som det gör. När det kommer till 

frågan om vad som är vackert, och vad det betyder att vara vacker, ryms svaret inom en myt som 

formulerades av Naomi Wolf 1991, i hennes bok med den talande titeln The Beauty Myth – 

skönhetsmyten. I detta numera världskända alster resonerar Wolf kring hur kvinnan tuktas i 

samhället genom just myten om skönhet. Hon redogör för hur myten om den kvinnliga 

skönheten genomsyrar allt i en kvinnas liv; såväl i arbetet som i det privata präglas hennes 

tillvaro av normer för hur hon ska se ut och vilken roll hon ska inta genom sitt utseende. Hon 

möter det överallt. Vart hon än vänder sig får hon förklarat för sig vad hon bör sträva efter att 

uppnå när det kommer till vem hon ska vara. Det är ingen lätt tyngd att bära för någon. I sitt 

sökande efter en livlina i situationen vänder sig kvinnan kanske till en produkt som erbjuder ett 

ärligt, jämlikt stöd och som har rollen av en objektiv, välvillig väninna: kanske vänder hon sig 

till en damtidning. 

Sedan den etablerades på allvar har damtidningen fungerat som just den objektiva väninnan 

med svar på allehanda frågor och stöd och råd kring alla upptänkliga dilemman en kvinna kan 

tänkas möta i vardagen. Majoriteten av de aktuella ämnena kretsar kring utseende och identitet. 
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Från början låg fokus främst riktat på kvinnan som vuxen människa. Med tiden har dock en 

mängd ”tjejtidningar” etablerat sig på marknaden, med barn, ungdomar och ”unga vuxna” som 

målgrupp. Även om det således rör sig om vitt skilda mottagare, med sitt kön som enda 

gemensamma nämnare, är innehållet i damtidningarna och tjejtidningarna oftast detsamma. 

Språkstil och huvudämnen varierar givetvis, och olika tidningar har olika approach till det de 

skriver om. Det centrala är dock nästan undantagslöst den kvinnliga skönheten. Konsekvensen 

av detta blir att tjejtidningarnas unga läsare redan i tidig ålder får inpräntat att hon ska bry sig om 

hur hon ser ut. Redan i tidig ålder får hon lära sig vilka trender som hon för tillfället bör följa för 

att inte skilja sig från mängden. 

En av våra svenska tidningar tar uttryckligen avstånd från detta fenomen. VeckoRevyn 

startade för en tid sedan en kampanj som de kallar Size Hero, med vilken de syftar till att 

påverka hur deras läsare ser på sig själva och undvika att sända ut osunda idealbilder. De tar 

avstånd från sjuka ideal och strävar efter att skapa en hälsosam syn på vad som är vackert. Detta 

är helt klart något revolutionerande och annorlunda och gör VeckoRevyn till en udda fågel i 

mediebranschen. Dessutom betyder det sannolikt att de myter som VeckoRevyn vilar på är unika 

för just dem i förhållande till deras konkurrenter i branschen. 

Det följande är ett försök att plocka fram åtminstone några av de här myterna. För att göra det 

undersöker jag de sidor i tidningen som erbjuder en direktkontakt mellan läsaren och 

redaktionen, nämligen frågespalterna. Jag arbetar för att sedan relatera de myter jag lyckas 

belysa till den allmängiltiga skönhetsmyten så som den formuleras av Naomi Wolf. Mitt mål är 

att ringa in ett fenomen inom samhället i allmänhet och mediebranschen i synnerhet, för att ta 

reda på hur just VeckoRevyn med sin unika målsättning faktiskt kan påverka sina läsare. Genom 

min studie hoppas jag också kunna bredda förståelsen för doxa, myter och Chaïm Perelmans 

auditoriebegrepp inom retorikvetenskapen. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

I följande avsnitt redogör jag för mina syften med studien, samt för de frågeställningar jag valt 

att utgå från. 

 



3 

 

2.1. Syfte 

Det främsta syftet med detta arbete är att undersöka hur en veckotidning upprätthåller eller 

motarbetar den skönhetsmyt som Naomi Wolf (se ”3.3. Naomi Wolf och skönhetsmyten” nedan) 

behandlar. VeckoRevyn arbetar efter den explicita målsättningen att stärka unga tjejer och jobba 

mot sjuka skönhetsideal, vilket är ett av skälen till att jag valt just VeckoRevyn som 

undersökningsobjekt.  Det finns, som jag tar upp i mitt teoriavsnitt, åtskilligt material som 

diskuterar hur veckotidningen påverkar den kvinnliga läsarens syn på sig själv. Samtidigt som de 

flesta tidningar liksom VeckoRevyn uttrycker att de vill hjälpa sina läsare till starkare 

självförtroende, bättre självkänsla och pusha dem att ”vara sig själva”, är det snarare regel än 

undantag att de uppmanar till en viss klädsel, makeup och livsstil som närmast styr bort från den 

primära ambitionen. Därför har jag funnit det intressant att titta på hur veckotidningens skriftliga 

dialog bidrar till skapande och upprätthållande av myten om den unga kvinnans skönhet och 

självbild genom skapande och upprätthållande av vissa relationer mellan sändare (VeckoRevyn) 

och mottagare (VeckoRevyns läsare). 

Det sekundära syftet är att belysa hur en veckotidnings skriftliga dialog med sin läsare bidrar 

till skapandet och upprätthållandet av myter kring den unga kvinnan av i dag. Trots att det finns 

forskning som belyser veckotidningens påverkan från olika vinklar, är myten om skönhet i 

allmänhet och myten om kvinnlig skönhet i synnerhet i veckotidningars frågespalter ett 

outforskat område. Genom att koppla mina resultat till doxa och Perelmans auditorium syftar 

denna uppsats också till att bidra till retorikvetenskaplig forskning om myter i vårt svenska 

samhälle. Jag applicerar dessa teorier och begrepp på mitt ämne för att pröva hur 

retorikvetenskapen kan användas för att undersöka samhälleliga och sociala fenomen. 

 

2.2. Frågeställningar 

Utifrån mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar, där svaren syftar till att vara 

kopplade till varandra: 

 Vilken typ av relation skapar frågespalternas experter till sina läsare? 

 

 Vilka myter om den unga kvinnan skapas och upprätthålls genom frågespalterna? 

 

 Hur kan dessa myter kopplas till Wolfs skönhetsmyt? 
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3. Teori och tidigare forskning 

Det här avsnittet behandlar under rubrikerna 3.1.–3.4. de teorier som jag har valt att relatera mina 

studieresultat till. 3.3.1. berättar om hur damtidningen har utformats genom historien till vad den 

är i dag. Rubrikerna 3.5. respektive 3.7. omfattar tidigare forskning som jag funnit på området. 

 

3.1. Mats Rosengrens definition av doxa 

Ett av de mest centrala begreppen i följande studie är doxa. Mats Rosengren skriver i sin bok 

Doxologi – en essä om kunskap (2003) om olika perspektiv och definitioner av kunskap. Han 

resonerar utifrån antikens retoriska teorier och reflekterar bland annat kring begreppet doxologi i 

relation till epistemologi (2003:63–68). Det centrala i detta avsnitt är synen på kunskap och de 

begrepp som kopplas till den. Episteme är filosofins begrepp för den egentliga kunskapen om hur 

världen är beskaffad; det är ”verkligheten som den är, oberoende av människan”. Det handlar om 

verklighetens väsen, och det går endast att upptäcka genom förnuft, intuition eller vetenskaplig 

metod (2003:66f). Rosengren menar att epistemologi kopplat till retoriken som praktisk lära är 

starkt problematisk, eftersom den kunskap som retoriken arbetar med inte kunskap som är vare 

sig opersonlig, oföränderlig eller sann i epistemisk mening (2003:67). Därför, berättar 

Rosengren, kom Aristoteles tidigt att använda begreppet endoxa, vilket betecknar ”det som hålls 

för sant” (eller det sannolika), och det något vidare begreppet doxa. Doxa inbegriper ”de 

försanthållanden, trosföreställningar och förgivettaganden som är rådande inom en större eller 

mindre grupp människor” (2003:67). 

Doxa handlar, till skillnad från episteme, om föränderlig, intresserad och situerad kunskap 

(2003:68). Begreppet omfattar de kulturella normer och värderingar som ett samhälle, eller en 

mindre grupp människor inom detta samhälle, lever och agerar efter. Rosengren formulerar det 

som att en doxa befinner sig i ett socialt och historiskt sammanhang utifrån vilket den definieras 

(2003:68). Detta betyder att doxan inte berör allomfattande, världslig kunskap utan innefattar 

socialt och historiskt förankrad sådan. En nation kan exempelvis verka utifrån en grundläggande 

doxa baserad på dess invånare och historia. I en mindre grupp människor, till exempel en 

skolklass eller religiös organisation, kan nationens doxa vara en bas samtidigt som det återfinns 

egna värderingar och livsåskådningar inom gruppen. 

Jag utgår i detta arbete från Rosengrens definition av doxa. Jag betraktar då mig själv som 

representant för den doxa som vi i Sverige, och således även VeckoRevyns läsare och redaktion, 
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omfattas av. Samtidigt har jag i åtanke att jag egentligen enbart kan representera mina egna, 

subjektiva åsikter och värderingar, men jag strävar efter att ta hänsyn till andra uppfattningar i 

mitt fortsatta skrivande. De myter som jag formulerar i avsnitt 7.1.2. och sedan diskuterar i 

avsnitt 7.2. nedan bygger på hur jag resonerar utifrån den doxa som jag representerar. 

 

3.2. Roland Barthes syn på mytologier 

Som jag nämner i mitt inledningsavsnitt är det de myter som kan formuleras utifrån 

VeckoRevyns frågespalter som är intressant i min undersökning. Roland Barthes går i sin bok 

Mytologier (2007) igenom ett antal olika aktuella myter som kan återfinnas i vårt samhälle. 

Boken består av essäer som han skrivit under femtiotalet, där han reflekterar över så vitt skilda 

saker som Garbos ansikte, en utställning om plast och om olika maträtter. Det som binder 

samman alla dessa texter med varandra, är att de alla uttrycker myter som speglar en viss doxa. 

Barthes har även ett avsnitt som teoretiskt går igenom hur en myt, enligt semiologin, definieras. 

Hans huvudsakliga utgångspunkt är att myten är ett yttrande (2007:201). Dock är det inte ett 

yttrande i den enkla, påstående meningen: det är laddat med betydelser och berättelser rörande 

exempelvis ett samhälles historia. Således är myter starkt kopplade till doxa och de värderingar, 

tankegångar, erfarenheter och så vidare som ett samhälle bygger på. Det inledande stycket i 

Barthes text om marsmänniskor är ett exempel ur boken som väl illustrerar denna tanke:   

Mysteriet med de flygande tefaten var till att börja med enbart ett jordiskt mysterium: man 

trodde att tefaten kom från den okända sovjetiska delen av världen, från en värld som hade 

lika oklara motiv som en annan planet. Och redan denna form av myten innehöll i sitt frö 

en planetär utveckling; att ett sovjetiskt tefat så lätt blivit ett marsianskt beror på att 

västvärldens mytologi beskriver den kommunistiska världen som en värld som är lika 

egendomlig som en främmande planet: Sovjetunionen är en intermediär planet, som ligger 

mellan jorden och Mars. 

(2007:42) 

 

Här förklarar Barthes alltså logiken bakom den västerländska myten om att de flygande tefaten 

skulle komma från Sovjetunionen. Det handlar om politiska ideologier och värderingar, men 

också kulturella skillnader. Västvärldens doxa skiljer sig så från Sovjetunionens att den senare 

får ett utomjordiskt skimmer i västvärldens ögon. Samtidigt kan dessa tankegångar sammanfattas 

i ett enda yttrande bestående av en enda mening: De flygande tefaten kommer från Sovjet. En 

gång i tiden var denna myt etablerad i västerländska samhällen. 
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Myten som yttrande omfattar tre dimensioner, enligt Barthes: det betecknande, det betecknade 

och tecknet. Som exempel för att illustrera denna tankegång tar Barthes en bukett rosor. En 

bukett rosor kan beteckna passion, och blir alltså betecknande för den betecknade passionen. 

Rosor blir ett tecken för passion (2007:205). I detta exempel symboliserar rosorna 

manifestationen av myten: en berättelse, eller bara ett påstående, som är ett tecken för ett 

samhälleligt fenomen eller händelse. Det är till denna definition av en myt som jag i denna 

uppsats valt att förhålla mig till. När jag talar om den skönhetsmyt som Naomi Wolf beskriver i 

sin bok The Beauty Myth (se avsnittet nedan) gör jag det i ljuset av Barthes teori: skönhetsmyten 

är en berättelse som härskar över alla kulturer, men som tar avstamp i deras respektive doxa och 

ideal. Den ryms i ett enkelt yttrande, bestående av en enkel mening. Ett tecken för 

skönhetsmyten kan i det här aktuella fallet vara frågespalter med fokus på det yttre. Här blir 

frågespalten ett betecknande tecken för den betecknade skönhetsmyten. 

 

3.3. Naomi Wolf och skönhetsmyten 

Naomi Wolfs bok The Beauty Myth (2002) diskuterar, som titeln antyder, den skönhetsmyt som 

kvinnan av i dag har att rätta sig efter. Wolf menar att skönhetsmyten (the beauty myth) berättar 

historien om ”skönhet” som en objektiv, universell kvalitet för kvinnor att eftersträva och för 

män att eftertrakta (2002:12). Vad som är ”skönhet” beror på rådande ideal, men konstanten i 

ekvationen är att kvinnan ska anstränga sig för att leva upp till dessa ideal. Ursprungligen 

handlade skönhetsmyten inte så mycket om ”skönhet” som om fertilitet. Det talades om ett 

”sexuellt urval”: fertilitet och fortplantning var då starkt förknippade med vad det innebar att 

vara en god kvinna. Under mitten av 1800-talet, i samband med de första nakenfotografierna och 

att kvinnan i allt större grad exponerades för andra kvinnor genom fotografi och liknande, kom 

myten att fokusera mer på ytlig skönhet.  Redan i bokens första kapitel (2002:9–19) fastslår Wolf 

att skönhetsmyten inte är något annat än en västvärldsbaserad myt som syftar till att 

vidmakthålla mansdominerade maktstrukturer i samhället.  

Myten om den kvinnliga skönheten genomsyrar allt i kvinnans omgivning och påverkar hela 

hennes existens. Så har det varit åtminstone sedan 1800-talet och den industriella revolutionen, 

men med tiden har mytens tecken (se avsnitt 3.2.) skiftat beroende på trender och strukturer i 

samhället. I sin bok arbetar Wolf för att belysa skönhetsmyten utifrån följande områden: arbete 

(2002:20–57), kultur (2002:58–85), religion (2002:86–130), sex (2002:131–178), hunger 

(2002:179–217) och våld (2002:218–269). Det handlar således om hur skönhetsmyten verkar på 

alla punkter i kvinnans tillvaro, och vilken form den visar sig i. Slutsatsen Wolf drar är att 
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skönhetsmyten ändrar form och uttryck när kvinnan ser igenom den och börjar vandra sin egen 

väg (2002:14). Detta eftersom skönhetsmyten är (det mansdominerade) samhällets metod för att 

hålla kvinnan tillbaka. Den skapar konkurrens mellan kvinnor; den uppmuntrar konsumtion av 

vissa produkter, apparater, kosmetiska ingrepp, tankegångar et cetera; den styr kvinnans 

beteende och tvingar henne att fokusera på sitt utseende i högre grad än exempelvis sin karriär. 

Alltså är det i grund och botten inte enbart stereotyper, ideal och doxa som spelar roll; även 

materiella företeelser ryms inom skönhetsmyten. Företagens önskan att sälja, och samhällets 

ekonomiska grund, är beroende av att kvinnan anpassar sig efter vad skönhetsmyten säger och 

konsumerar för att uppnå rådande ideal. 

Utifrån Barthes definition av myten som ett yttrande, kan skönhetsmyten såsom jag tolkat den 

formuleras som följer: Kvinnan ska eftersträva skönhet enligt rådande ideal. Det är denna 

mening – detta yttrande – jag utgår från när jag resonerar kring VeckoRevyns relation till 

skönhetsmyten kopplad till vår svenska doxa och de ideal som råder inom den. 

 

3.3.1. Om damtidningens historia kopplat till skönhetsmyten 

Som en aspekt av kulturområdet (2002:58–85) tar Naomi Wolf upp damtidningar (women’s 

magazines) och hur dessa genom historien har bidragit till att upprätthålla skönhetsmyten och 

satt upp regler och ramar för kvinnorollen (2002:61–80). ”The magazines […] reflect shifts in 

womens’ status” (2002:62). 

I alla tider har damtidningen fungerat som restriktion för kvinnan, menar Wolf, och så ligger 

det till även i dag. Den är ett sätt att styra kvinnans tankegångar och beteende i en riktning som 

främjar samhällets aktuella behov. Damtidningens huvudsakliga uppgift är att bestämma 

kvinnans konsumtion av de produkter som skönhetsmyten tillsammans med rådande kvinnoideal 

vill att hon ska konsumera. Samtidigt ska den rätta sitt innehåll efter rådande samhällsklimat: 

ekonomiskt läge, regering, trender et cetera. Ända sedan damtidningen kring förra sekelskiftet 

tog in annonsörer har den i allt högre grad anpassa sig till vad företagen säger. Dessa, i sin tur, 

spelar mer eller mindre implicit på skuldkänslor. På 1950-talet handlade det om skuldkänslor 

kring hem och hushåll och produkter för att ta död på dessa; när kvinnan började ta plats på 

arbetsmarknaden skiftade fokus från hemmet till utseendet och skönheten (2002:64–66). I slutet 

av 1960-talet skulle kvinnan skämmas över sin kropp, och damtidningen kom i allt större 

utsträckning att handla om dieter och andra metoder för att forma kroppen till ”perfektion” 

(2002:67).  
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I samband med den kvinnliga frigörelsen började löpsedlar och tidsskrifter diskutera kvinnans 

utseende på ett sätt som lät antyda att den kvinna som ville vara vacker inte kunde räkna med att 

göra karriär. Samma sak gällde dock den kvinna som ”var ful”. Denna kunde heller inte hoppas 

på att bli gift. Detta medförde att kvinnoförtrycket fortsatte på en annan nivå än före frigörelsen: 

skönhetsmyten fick ett fastare grepp även politiskt (2002:69). Samtidigt ledde en demonstration 

vid The Ladies’ Home Journal till att artiklar om kvinnofrågor som abort, förtryck och våldtäkter 

fick plats i damtidningen. Rubriker som ”Vad ska vi göra åt pornografin?”, ”Hur du kommer 

tillrätta med den kropp du har” och ”Fett är inte en synd” (2002:72) dök upp. Således började 

damtidningen, och kvinnan som läste den kritisera skönhetsmyten på ett sätt som inte skådats 

tidigare. Annonsörer och skönhetsideal fortsatte dock att dominera. Det är på sätt och vis denna 

skepnad som präglar damtidningen som den ser ut i dag. 

Wolf skriver att relationen mellan damtidningen och dess läsare inte är sådan att läsaren 

uppmuntras att vara kritisk till innehållet i tidningen. Det är inte aktuellt för henne att analysera 

det faktum att damtidningen i mångt och mycket styrs av annonsörer. Damtidningen intar rollen 

som mer än bara en tidning för kvinnan: den är en familjemedlem eller släkting, ett politiskt 

parti, en nyttoagent med hennes bästa i åtanke. Läsaren känner tillit till damtidningen då den 

talar till henne med en trygg, bekant röst (2002:74). I relation till detta fenomen sätter Wolf det 

faktum att dagens kvinna sällan per automatik hyser självklar tillit till andra kvinnor. Kvinnan är 

så starkt påverkad av skönhetsmyten att hon vid ett första möte undantagslöst dömer efter 

utseendet: blicken vandrar uppifrån och ner för att snabbt kunna grundlägga slutsatser om det är 

en vän eller ett potentiellt hot hon har framför sig (2002:75). I damtidningen möter hon en 

välvillig mentor snarare än en konkurrent. 

Det är till denna bild av damtidningen i relation till skönhetsmyten som jag förhåller mig när 

jag diskuterar mina analysresultat. En damtidning är en vänlig tillflykt, vars innehåll styrs av 

annonsörer och rådande trender och ideal. Jag betraktar VeckoRevyn som en damtidning riktad 

till yngre kvinnor. I och med att innehållet är baserat på redaktionens syften, erfarenheter, 

värderingar, och på övriga branschens implicita respektive explicita regler och normer, gäller det 

för frågespalterna att argumentera och tilltala sina läsare på ett sätt som övertygar dem om att 

deras kunskaper är korrekta trots påverkan av skönhetsmyten. 

 

3.4. Chaïm Perelmans auditorium 

En aspekt som är grundläggande för mig att ha i åtanke när jag resonerar kring hur VeckoRevyns 

frågespalter relaterar till skönhetsmyten och vår svenska doxa är hur de förhåller sig till 



9 

 

mottagarna. Chaïm Perelman förklarar i sitt verk Retorikens imperium (2004) sina tankegångar 

om vad retorik innebär, med fokus på argumentation. Han tar avstamp i klassik retorik men 

resonerar utifrån dennas brister, och skapar på så vis vad som definieras som den nya retoriken. 

Hans nya retoriska teorier fokuserar främst på skriftlig retorik och inkluderar alla som 

kommunicerar för att övertyga eller övertala, till skillnad från den klassiska retoriken, där 

talarens situation är central (2004:9). Han vill understryka att retorik inte enbart handlar om 

figurer och utsmyckningar, utan lika mycket om själva argumentationen. Att kommunicera med 

målet att påverka och övertyga handlar enligt honom om att förhålla sig till ett icke närvarande 

auditorium vid sammanställning av argument och författande av text eller tal. Detta auditorium 

består av ”alla dem som talaren vill påverka genom sin argumentation” (2004:41). Vilka dessa 

”alla” är varierar med situationen. Perelman talar främst om det universella auditoriet, vilket 

omfattar åtminstone den förnuftiga och kompetenta delen av mänskligheten som helhet. 

Gentemot dessa imaginära åhörare prövar talaren sin argumentation och söker medhåll eller 

avvisande. Denna process är delvis omedveten och sker egentligen utom talarens egen kontroll; 

hen kan anta att mottagarna accepterar argumentationen, men hen kan inte ta för givet att så 

verkligen är fallet (2004:10f). En talare kan också förhålla sig till en grupp med specifika 

intressen och särskilda kunskaper inom ett ämne. I så fall handlar det om ett specifikt auditorium 

(översättarens anmärkning, 2004:41f). 

VeckoRevyns frågespalter är, som jag nämnt tidigare, till viss mån argumenterande såtillvida 

att de vill övertyga sina läsare om att det de säger är det rätta, vilket är skälet till att jag kopplar 

mina analysresultat till Perelmans auditoriebegrepp. Experterna som har ordet i frågespalterna 

behöver ta hänsyn till ett auditorium väl insatt i den mytologi som omfattar VeckoRevyns läsare. 

De måste, medvetet eller omedvetet, pröva sina svar gentemot det universella auditoriet med den 

svenska doxan i åtanke. Även den västerländska skönhetsmyten som Wolf diskuterar (se avsnitt 

3.3.) utgör en viktig stöttepelare i sammanhanget. 

 

3.5. Anja Hirdman om genus och VeckoRevyn 

Anja Hirdman diskuterar i sin avhandling Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i 

VeckoRevyn och Fib aktuellt (2001) hur könen gestaltas i text och bild. Eftersom hon analyserar 

samma veckotidning som jag har jag valt att ta upp denna avhandling här. I samband med sin 

diskussion har hon tittat på hur två tidningar med olika målgrupper tilltalar sin tänkta publik. Det 

centrala hos Hirdman är jämförelsen mellan en herrtidning, Fib aktuellt, och VeckoRevyn som 

riktar sig till kvinnor. Detta har hon gjort genom en tematisk innehållsanalys av de olika 
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tidningarna indelad i de tre kategorierna ”Hon”, ”Han”, och ”Paret” som alltså betecknar 

förhållandet mellan de två förstnämnda (2001:23). Alltså går hon under varje årtal igenom hur 

kvinnan, mannen och de två som enhet framställs i de båda tidningarna. Hon har tittat på teman 

som urskilts efter hur maskulinitet, femininitet och deras relation diskuteras och problematiseras, 

samt formen som en visuellverbal helhet för hur temana redovisas med text och bild. Även tilltal, 

omtal och röster har varit centralt i hennes analysarbete. Genomgående ser hon text och bild som 

en visuellverbal helhet där de båda komponenterna samverkar med varandra för att skapa 

relationer till läsaren. Hon lyfter fram likheter och skillnader i hur kvinnor och män presenteras 

för det egna respektive det motsatta könet, och hur detta lägger grund för hur vi ser på varandra. 

Även förändringar genom tiden ligger i fokus för Hirdman, då hon går igenom årgångarna 1965, 

1970, 1975 och 1995. Jag har funnit kontrasterna mellan könen intressanta för min forskning och 

de frågor jag söker svar på, och går därför i det följande igenom Hirdmans slutsatser kring hur 

kvinnan respektive mannen skildras, och utelämnar hennes kommentarer om ”Paret”. 

Om de tre första åren skriver Hirdman inledningsvis: ”Vad är det då för idéer om Hon och 

Han vi möter […] under tre nedslagsår i den ’radikala’ tidsperiod som utmärker Sverige under 

sextio- och sjuttiotalet?” (2001:57). I avsnittet som följer definierar hon kvinnan, mannen och 

paret så som de framställs i VeckoRevyn respektive Fib aktuellt. Hennes analyser visar att 

VeckoRevyn 1965 framställer kvinnan som ”altruistisk och förförande” medan mannen skildras 

som ”äventyrlig och åtråvärd”. I Fib aktuellt tolkar hon kvinnan samma år som ”inbjudande och 

oskuldsfull” och mannen som en ”utmanande erövrare”. Hirdman sammanfattar temat för 1965 

med och under rubriken: ”Den nya moralen: befriade män och förförande oskulder” (2001:99–

102). 

1970 har något hänt: kvinnan har i VeckoRevyn blivit ”modern och kravlös” medan mannen 

är ”heroisk och domesticerad”. Samtidigt präglas Fib aktuellt av liknande tankegångar, men i en 

annan tappning: kvinnan är här ”inbjudande och naturlig”; mannen är ”tämjande och naturlig”. 

Det här året summerar Hirdman med och under rubriken: ”Den pedagogiska sexualiteten: 

uppmuntrade män och medgörliga kvinnor” (2001:143–145).  

1975 uppvisar VeckoRevyn en kvinna som är ”frigjord och förstående” och en man som är 

”frigjord och utsatt”. Fib aktuellt framställer kvinnan som ”villig och krävande” jämte en man 

som är ”drabbad och stympad”. Hirdmans summering lyder: ”Den frigörande njutningen: 

olustiga män och villiga kvinnor” (2001:184–187).  

Slutsatserna kring dessa tre årgångar ställer Hirdman sedan i jämförelse med 1995. Hon 

inleder avsnittet om detta år som följer: ”Hur ser det då ut […] tjugo år efter det könsmedvetna 

1975, efter att kvinnlig sexualitet blivit en del av ett accepterat medialt tilltal – både till kvinnor 
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och män?”. Hennes analys frambringar att VeckoRevyn nu framställer kvinnan som ”begärlig 

och älskansvärd” och mannen utmålas som ”erotiserad och efterforskad”. I Fib aktuellt är 

kvinnan ”gränslös och bejakande” medan mannen framställs som ”bekräftad och narcissistisk”. 

Hirdmans summering av årgång 1995 blir: ”Den autoerotiska njutningen: tillfredsställda män och 

tillfredsställande kvinnor” (2001:235–238).  

Hirdman upptäcker också att VeckoRevyn har ett instruerande perspektiv, med artiklar som 

talar om för sin kvinnliga läsare hur hon ska göra för att få till den rätta sminkningen, forma den 

snyggaste kroppen, var hon hittar de bästa kläderna et cetera. Även om Fib aktuellt har inslag 

som tar upp hur mannen ska göra för att åstadkomma något, är majoriteten av deras material rent 

underhållande och berättande. 

 

3.6. Naomi Wolf och Anja Hirdman i relation till varandra och Sveriges doxa 

Hirdmans avhandling är ett stöd för Wolfs teorier om skönhetsmyten och hur den omformas med 

tiden. Hennes analysresultat och slutsatser visar att kvinnan gestaltas på ett sätt som skiljer sig 

från mannen. Dessutom förändras denna gestaltning år för år, i takt med att värderingar och ideal 

ändrar form och fokus. I VeckoRevyn, som riktar sig just till kvinnan, återfinns mer instruerande 

material än i Fib aktuellt, som har en manlig målgrupp. Kvinnan uppmanas således i sitt eget 

magasin till att följa de regler och normer som är fastställda för henne: hon får 

makeupinstruktioner, träningsanvisningar, tips för garderoben och liknande livsstilsföreskrifter.  

Dessutom utmålas hon i varje årgång av båda tidningarna som underlägsen mannen. Hon står i 

bakgrunden av honom, och tar hänsyn till vem han för tillfället är och vad han gör. Hon är 

osjälvisk, kravlös, oskuldsfull och förförande; allt för att behaga den starke mannen och hans 

behov. Enligt Wolf är det exakt detta skönhetsmyten syftar till. Det är viktigt att kvinnan håller 

sig på sin plats, och därför är det viktigt att hon i exempelvis sin lektyr möter intryck som stärker 

den tanken hos henne själv. Samtidigt behöver även mannen stärkas i sin uppfattning om 

kvinnan som underordnad honom, vilket Fib aktuellt enligt Hirdman arbetar för. 

Eftersom de tidningar som Hirdman analyserar båda är svenska, drar jag slutsatsen att de kan 

kopplas till vår svenska doxa. Även om det rör sig om nu inaktuella årgångar ger de en bild av 

hur skönhetmyten har utvecklats och uttrycks i svenska tidsskrifter genom gestaltning av de båda 

könen: kvinnan gick mellan att år 1965 framställas som ”altruistisk och förförande” till att år 

1995 vara ”begärlig och älskansvärd”. Hirdman ringar också in hur de skapar roller åt kvinnan 

respektive mannen vilka sannolikt är baserade på grundläggande värderingar i den svenska 

doxan. 
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3.7. Johanna Hietanen och veckotidningen 

Johanna Hietanens kandidatuppsats ”Veckotidningars bild, kvinnors verklighet?” (2008) handlar 

om ett annat fenomen kopplat till veckotidningar: motsättningen mellan det explicita syftet att 

stärka tjejers självförtroende och det stora utrymme som läggs på hur de samtidigt ska justera sitt 

utseende och sin kropp. Hietanen intar ett kritiskt perspektiv redan från början och illusterar sin 

inställning genom att analysera artiklar, reportage och annonser ur tre olika veckotidningar för 

kvinnor, varav VeckoRevyn är en. Till skillnad från Wolf (se 3.3.) använder Hietanen sig själv 

som referens när hon resonerar kring sitt ämne. Hon talar inte så mycket om relationen till 

läsaren som om de budskap som skickas ut av tidningarna, och lyckas ringa in en viktig punkt av 

vårt mediala klimat, det vill säga hur veckotidningen tenderar att motsäga sitt explicita syfte. I 

och med att hon utgår från en egen hypotes blir uppsatsen en argumentation för att denna 

hypotes stämmer. Trots att hon saknar objektiva resonemang är det fenomen som hon tar upp 

relevant att belysa. Jag lyfter hennes uppsats här eftersom den relaterar till det ämne jag har valt 

att utforska. 

 

4. Bakgrund och material 

I det här avsnittet berättar jag om VeckoRevyn, deras Size Hero-kampanj och mina 

materialavgränsningar. 

 

4.1. Om VeckoRevyn 

VeckoRevyn är en damtidning, som riktar sig till läsare i åldrarna 18–25 år. Enligt de själva 

utgör deras tidning tillsammans med den tillhörande hemsidan ”Sveriges största forum för unga 

kvinnor”. Liksom andra tidsskrifter inom samma genre fokuserar VeckoRevyn på mode, 

skönhet, hälsa och relationer. De skriver träningsreportage, sätter ihop sidor med modefynd i 

olika stilar, testar sminkprodukter och publicerar frågespalter med expertsvar. Samtidigt skiljer 

de sig från andra i branschen genom sin Size Hero-kampanj.  

 



13 

 

4.1.1. Om Size Hero 

VeckoRevyn har i dag den övergripande målsättningen att bryta mot rådande ”sjuka och osunda 

ideal” som präglar modebranschen. Detta innebär att VeckoRevyn (enligt nr 02, 26/1 2013) ”inte 

är emot skönhetsideal, men”: 

 Använder modeller med varierande kroppstyper 

 Uppmärksammar temat skönhetsideal i tidningen 

 Inte publicerar annonser om exempelvis plastikkirurgi, bantningspreparat et cetera 

 Endast manipulerar de catwalkbilder där misstanke om ätstörning finns, det vill säga att 

de i så fall retuscherar modellerna större. Detta för att ”sätta press på modeskaparna att ta 

ansvar för modellernas hälsa” samt bidra till ett bredare och sundare ideal med alla 

kroppstyper representerade. 

 

4.2. Urval och avgränsningar 

Under följande rubriker motiverar jag varför jag avgränsat mitt material på det vis jag gjort. 

 

4.2.1. Varför VeckoRevyn från 2012? 

Jag har hållit mig till VeckoRevyn från år 2012. Anledningen till detta är att jag velat ha ett 

synkront forskningsresultat som vilar på en kvantitativ grund. Mitt intresse ligger i hur 

situationen ser ut i vårt samhälle i dag, och därför har jag avstått från att göra en historisk 

jämförelse. Samtidigt har det varit värdefullt att få ett brett underlag att analysera och dra 

slutsatser från. Därför valde jag att titta på frågespalterna i varje nummer från år 2012. Om jag 

under analysarbetet hittat skillnader från nummer till nummer har jag givetvis tagit hänsyn till 

detta och låtit dem nyansera mitt arbete, men mitt huvudsakliga fokus har inte varit att göra en 

komparativ analys utan att se och urskilja gemensamma mönster i de nummer jag studerar. 

 

4.2.2. Varför frågespalterna? 

Läsaren som skriver till en expert på ett visst område gör det för att hen vill ha råd från någon 

med större kunskap än vad hen själv besitter. Rollfördelningen i sammanhanget blir intressant 

såtillvida att den bygger på outtalade regler och normer för hur respektive roll ska kommunicera 

i och förhålla sig till sin situation. Det finns en expert och en lekman, och hur denna uppdelning 

tar sig uttryck beror på hur deltagarna väljer att uttrycka sig i frågespalterna. När frågorna 
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dessutom behandlar ämnen som kan vara känsliga, exempelvis hälsa och träning eller sex och 

relationer, blir det för experten viktigt att ikläda sig en roll som inte bara är allvetande på 

området utan också förstående och hänsynsfull gentemot personen som frågar. Hon (alla 

VeckoRevyns experter under 2012 är kvinnor) kan delvis styra över detta genom att välja vilka 

frågor hon vill besvara i och med att olika frågor kräver olika bemötande. Samtidigt måste hon 

ha i åtanke att det inte bara är läsaren som ställt frågan som kommer att ta del av svaret. I och 

med det behöver experten (o-)medvetet pröva sina svar mot auditoriet som Perelman beskriver 

(se 3.4.). De förhåller sig även till skönhetsmyten som den ser ut i dag. Av den anledningen, och 

genom frågespalternas direktkontakt med läsarna, väljer jag att lägga mitt fokus i analysen på 

just dem. 

De första fyra numren av VeckoRevyn som jag undersökt erbjuder fyra frågespalter: sex och 

relationer, träning och hälsa, jobb och pengar samt ”fråga sierskan om framtiden”. I nummer fem 

introduceras en femte spalt: den mentala coachen blev tillgänglig. Jag har valt att inte titta på 

spalten ”Fråga sierskan” då jag inte har funnit den relevant för mitt syfte. Den berör inte myten 

om den unga kvinnan på samma samhälleliga nivå som de övriga fyra spalterna gör. 

 

5. Metod 

För att besvara mina frågeställningar utifrån VeckoRevyns frågespalter har jag valt att 

genomföra textanalyser, bland annat enligt den metod som Ledin använder i sin avhandling 

Arbetarnes är denna tidning: Textförändringar i den tidiga socialdemokratiska pressen (1995). I 

denna bok har jag utgått från den sociosemiotiskt inspirerade analysen, det vill säga det som 

berör ämnet och vilka teman som förekommer i en text (1995:81). Metoden har den fördelen att 

den genom att studera konkreta språkliga element fångar bakomliggande tankar och idéer. Det 

jag tittat på är vilka teman som finns i frågornas rubriker. Ett tema är vad en text handlar om 

formulerat i en nominalfras. I analysen går det att urskilja såväl makro- och mikroteman. 

Makrotemat definierar textens, eller ett textstyckes huvudtema. Ett mikrotema är underordnat 

makrotemat och omfattar ”ämnen om ämnet”. Jag har genomfört temaanalyser eftersom det ger 

mig sammanfattningar om vad de respektive frågespalterna konkret handlar om. Skälet till att jag 

bara analyserat rubriksättningen är att rubrikerna är utsatta av VeckoRevyns redaktion, och alltså 

beror på hur de har tänkt kring sina läsare. Därmed får jag en bas att utgå från när jag resonerar 

om VeckoRevyns mottagare och auditorium. 
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Jag har också genomfört en interpersonell textanalys, där jag tittat på användningen av pronomen 

i experternas svar. Det centrala där har alltså varit hur experterna tilltalar sina läsare. Jag har 

under närläsning av tio svar – två från respektive frågespalt – granskat hur experterna skapar 

närhet eller distans till sina läsare genom sina val av pronomen. Detta eftersom jag varit ute efter 

hur de skapar genom närhet eller distans bygger upp relationen till läsaren, samt hur de refererar: 

till egna erfarenheter, eller generellt. Inspiration till metoden har jag fått av Anders Björkvall, 

som redogör för Faircloughs begrepp ”synthetic personalization” i sin avhandling Svensk reklam 

och dess modelläsare (2003:71). Detta är ett vanligt fenomen i medietexter som går ut på att 

avsändaren medvetet skapar en illusion av att mottagaren är en nära bekant genom tilltal i texten. 

Björkvall kombinerar denna analysmetod med att granska lexikon och syntax, det vill säga 

ordval och meningar. Han arbetar efter tanken att ”komplicerade, svåra eller abstrakta ord” 

skapar längre distans, liksom meningar med ”utbyggda nominalfraser och många 

underordningar” (2003:71). En text med korta meningar och vardagligt språk kan däremot skapa 

närhet. Jag har haft dessa aspekter i åtanke när jag gjort mina närläsningar och markerat ord som 

enligt min mening är att betrakta som komplicerade, svåra eller abstrakta. Den här delen av min 

analys bidrar med en bild av hur relationen mellan expert och läsare uttrycks i VeckoRevyn 

genom pronomen och ordval. 

Resultaten av mina båda analyser kopplar jag till Barthes mytbegrepp, Wolfs skönhetsmyt och 

Perelmans auditoriebegrepp, för att dra slutsatser kring myter i VeckoRevyns frågespalter och 

relatera till doxa. 

 

5.1. Metodkritik 

Att göra en textanalys på det vis som jag gjort har både fördelar och nackdelar. Mina 

temaanalyser är ytterst subjektiva i den bemärkelsen att jag skapat kategorier och sorterat 

frågespalternas rubriker under dessa utifrån vad jag själv ansett vara lämpligt och relevant. Jag 

har jobbat för att skapa en konkret bild av frågespalternas innehåll genom de makroteman jag 

formulerat. Således är jag högst medveten om att resultatet av undersökningen kunde ha sett 

annorlunda ut om jag formulerat temana och kategoriserat dem på ett annat sätt. Om jag 

dessutom valt att göra temaanalyser på texterna under rubrikerna, och alltså genomfört 

närläsningar för temanas skull, hade jag sannolikt hittat ytterligare aspekter att diskutera. Jag står 

dock för de påståenden jag kommer med och de slutsatser jag drar eftersom jag arbetat för att ta 

hänsyn till och diskutera andra perspektiv. 
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Den andra delen av mitt analysarbete, där jag räknat pronomen och komplicerade, svåra eller 

abstrakta ord, kan kritiseras för att den är relativt ytlig. Resultatet blir siffror och antal som inte 

utgör statistiskt säker fakta i och med att materialet inte är så omfattande. Dessutom är det min 

klassificering av de svåra orden, vilket innebär att resultaten hade blivit annorlunda om jag tänkt 

på ett annat sätt. Jag har dock gjort mitt bästa för att förhålla mig till min egen förförståelse och 

koppla mina analysresultat dels till mina temaanalyser men också till det större sammanhanget.  

Trots de ovan nämnda bristerna med anlysmetoderna har de gett tillfredsställande resultat. Min 

valda kombinaton av metoder har gett mig en bra grund att utgå från när jag besvarat mina 

frågeställningar. Jag har hittat stöttepelare för mina slutsatser även i den mer säkra 

tilltalsanalysen. Mitt material i sig är så stort att jag kan tänka mig att flera analysmetoder skulle 

ge ytterligare relevanta resultat. Jag upplever dock att mitt val var det bästa för mig i mitt arbete. 

 

6. Analys och resultat 

Jag har valt att dela upp mina analyser och resultat efter metod. Först kommer därför en 

tilltalsanalys tillsammans med en analys av ordval utifrån två svar ur varje spalt, vilket blir 

sammanlagt tio svar, med tillhörande, sammanfattande resultatdel. Därefter följer en temaanalys 

av rubrikerna i samtliga nummer och spalter. I samma avsnitt redovisas ett resultat. 

Samtliga resultat är här bara översiktligt sammanfattade. Jag diskuterar de först i slutsats- och 

diskussionsavsnittet nedan. 

 

6.1. Tilltal och ordval 

Det följande är en analys hur experterna tilltalar, eller omtalar, sina läsare. Svaren är utvalda 

efter närläsning, där jag valt ut texter som jag funnit intressanta utifrån mina frågeställningar. I 

varje svar är ord som jag funnit komplicerade, svåra eller abstrakta i sitt sammanhang 

fetmarkerade och följda av en kommentar. Det som redovisas är endast experternas svar, och 

aktuella pronomen och omnämningar är understrukna. I bilagorna 1, 2, 3 och 4 återfinns även 

frågorna. 
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6.1.1. Sex & Relation 

#6: ”Skäms för min A-kupa!” Simone, 17 år 

”Åh, jag blir ledsen när jag läser ditt brev, för är det något som är dumt så är det att ha komplex. 

Det tar bara en massa onödig energi som du istället kan lägga på annat. Jag vet att du inte är 

ensam med dessa tankar, jag hade också samma tankar som du för några år sen, tills jag en dag 

fick nog! Jag orkade inte oroa mig, vara ledsen och slösa den energi jag la ner på att klanka ner 

på min egen kropp. Så jag slutade. För mig funkade det genom att så fort jag hade någon negativ 

tanke om min kropp – vände jag på det och började överösa mig själv med komplimanger. Det 

kanske låter fånigt, men det funkade faktiskt! Och sen, det är faktiskt himla hett med små bröst 

och väldigt skönt och bekvämt också. Ta hand om dig!” 

 

Tabell 1. Pronomen i #6 

Pronomen Antal 

Jag/mig 13 

Min/mitt 2 

Du/dig 4 

Ditt 1 

 

#9, Sex & Relation: ”Hjälp, jag är oskuld!” Isa, 20 år 

”Den senaste statistiken visar att åldern för första gången är 16–17 år för både killar och tjejer. 

Statistiken [abstrakt] visar att det är vanligast då, men det betyder ju inte att det är rätt och bäst 

för alla. Du och enbart du bestämmer när och ens om du vill ligga. Om du vill vänta tills hjärtat 

är med i leken är något som enbart du kan avgöra. Det viktiga är att det känns bra och rätt för 

dig. Att dina vänner har haft sex tidigare än du spelar noll roll. En dag kanske du kommer vilja 

ligga med någon som det känns bra med, och då är det bra. Men stressa inte bara för att få det 

gjort. Kram på dig!” 

 

Tabell 2. Pronomen i #9 

Pronomen Antal 

Du/dig 9 

Dina 1 

Alla 1 
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6.1.2. Träning & Hälsa 

#2: ”Hur blir jag nöjd med mig själv?” Alicia, 18 år 

”Vad ledsen jag blir av att läsa att du mår så dåligt. Jag känner igen både kroppsnojan och 

känslan av att ’alla andra har allt’. Vi är tyvärr experter på att kritisera oss själva. Jag har själv 

alltid varit kroppsfixerad [abstrakt] och jobbat oerhört mycket med att älska min kropp, precis 

som den är. Det bästa du kan göra är att ställa dig framför spegeln och se dig själv och din vackra 

kropp. Studera, beundra, le, vrid och vänd och verkligen se hur du ser ut från alla möjliga håll 

och kanter. Lär dig att gilla, tycka om och till slut älska det du ser eftersom det är du. Jag säger 

alltid att vi bara kan göra det bästa av det vi har fått och bli en superversion av oss själva. 

Självklart är rätt kost och träning en stor del i det hela eftersom det får dig att blir piggare, 

gladare och starkare, men vi får samtidigt inte glömma att lära oss att se det vi har. Platt eller 

putig mage, stora eller små bröst, lång eller kort… vad spelar det egentligen för roll? Försök att 

lägga fokus på det som får dig att må bra! Lycka till!” 

 

Tabell 3. Pronomen i #2 

Pronomen Antal 

Jag/mig 4 

Min/mitt 1 

Du/dig 10 

Din/ditt 1 

Vi/oss 8 

Alla 1 

 

#12: ”Jag är utbränd” Anonym 

”Du är absolut inte ensam och är det något jag lärt mig under den här perioden av 

utmattningssyndrom [komplicerat och abstrakt] så är det att vi är många som råkar ut för detta. 

Det är inget att skämmas för och det är absolut inget du ska behöva vara tyst om. Vänd dig till 

din familj, dina vänner och din husläkare. Med andra ord så ta hjälp! Vågar vi inte prata mer om 

det så kommer det fortsätta vara tyst och pinsamt. Berätta för dina nära och kära, kräv att din 

läkare ska lyssna och hjälpa och var öppen med hur du mår. Det är helt okej att må dåligt ibland 

och det är en naturlig del av livet. Det är starkt att vara svag och du kommer att klara dig igenom 

det här, även om det känns hopplöst ibland.” 
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Tabell 4. Pronomen i #12 

Pronomen Antal 

Jag/mig 2 

Du/dig 6 

Din/dina 5 

Vi 2 

 

 

6.1.3. Jobb & Pengar 

#4: ”Behöver nya utmaningar!” Emma, 19 år 

”Vad spännande att du är sugen på nya utmaningar! Fundera på vad som triggar [abstrakt] dig 

extra och vad du tycker är roligt. Vill du inte söka jobb på traditionellt sätt tycker jag att du kan 

kika runt i ditt personliga nätverk, bekanta, syskon och föräldrar. Kanske finns det någon i din 

bekantskapskrets som behöver förstärkning? Du kan också registrera dig på karriärsajter som till 

exempel Linked in och Branch out, för att utöka ditt nätverk och öka din synlighet på 

arbetsmarknaden.” 

 

Tabell 5. Pronomen i #4 

Pronomen Antal 

Jag/mig 1 

Du/dig 7 

Din/ditt/dina 4 

Någon 1 

 

#8: ”Hur får jag kontakt med mina nya kollegor?” Angelica, 24 år 

”Grattis till nya jobbet! Det kan ta lite tid att komma på plats på ett nytt jobb men med en öppen 

attityd och ett glatt humör kommer du långt. Var positiv och håll dig informerad om vad som 

händer på arbetsplatsen. Visa uppskattning mot dina nya kollegor som hjälper dig på plats. Dela 

med dig av dina tidigare erfarenheter, men kanske allra viktigast: lyssna på dina nya kollegor. Se 

det inte som något negativt att vara lite nervös den första tiden, det visar att du bryr dig och tar 

det nya jobbet på allvar. Stort lycka till!” 
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Tabell 6. Pronomen i #8 

Pronomen Antal 

Du/dig 6 

Din/dina 3 

 

 

6.1.4. Mentala coachen 

#8: ”Hur flörtar jag?” Sara, 19 år 

”Vilket spännande utvecklingsområde [komplicerat och abstrakt]! Hela flörteriet [abstrakt] går 

ju ut på att bjuda på den man är – och bjuda in till lekfull nyfikenhet på mer. 

Tänk inte så mycket på hur du gör. Ju mer du funderar över vad du håller på med – ju mer 

uppmärksamhet har du på dig själv och mindre på den andra. 

Sänk garden [abstrakt]. Kolla av kroppsspråk [abstrakt] – sänk händer och armar. Öppna upp 

hjärtat både fysiskt och psykiskt! 

Var äkta. Hitta ett sätt att få den andra personen att känna sig sedd, uppskattad och intressant – 

på riktigt. Öva på att vara nyfiken på personer, men också på själva stunden. Det är lätt att låsa 

sig i tankar på hur det ’brukar’ gå, försök öppna upp för att det kan hända något nytt. Lek, busa 

och stå kvar med äkta nyfikenhet. Så mycket gott kan komma av det här förhållningssättet 

[abstrakt] oavsett om du får ragg eller ej… Lycka till!” 

 

Tabell 7. Pronomen i #8 

Pronomen Antal 

Du/dig 6 

Man/sig 3 

Den andra 2 

 

#11: ”Rädd för att bli lämnad” Annah, 19 år 

”Nojor som den här bygger oftast på en rädsla och som du beskriver det är din rädsla att bli 

lämnad. Mekanismen som slår till är en jämförelsemani [svårt] som syftar till att räkna ut ditt 

eget värde. Av någon anledning ger du dig själv mycket låga värdepoäng [abstrakt] vilket 

betyder att du inte är så viktig, och är du inte viktig kan du lämnas. Varje gång du ser en snygg 

tjej får du din egen idé bekräftad. Ofta uppstår den här typen av ångest i en period i livet då man 

inte riktigt vet vem man är och upplever höga krav från flera håll. Se över din livssituation och 

rensa bort onödiga krav och gör mer av det du mår bra av. Du kan även träna på att tänka på 
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något annat än utseende när du ser en snygg tjej och att intressera dig för nya människor istället 

för att se dem som potentiella hot.” 

 

Tabell 8. Pronomen i #11 

Pronomen Antal 

Du/dig 12 

Din/ditt/dina 4 

Man 2 

De/dem 1 

 

 

6.2. Resultat av tilltals- och ordvalsanalys 

Jag har sammanlagt hittat 116 pronomen, varav 109 är definita och 7 är indefinita. Pronomenen 

”du/dig” är mest frekvent förekommande och återfinns 60 gånger i de åtta svar jag analyserat. 

”Jag/mig” hittar jag 20 gånger. Adderat med antalet possessiva pronomen blir summorna 75 

”du/dig/din/ditt/dina” respektive 23 ”jag/mig/min/mitt/mina”. 

Antalet ”komplicerade, svåra eller abstrakta ord” jag hittat är baserat på min subjektiva 

uppfattning om vilka ord som, i sammanhanget, kan definieras som så. Av sammanlagt 1078 ord 

som utgör samtliga åtta svar har jag klassat 10 som ”komplicerade, svåra eller abstrakta”. De 

flesta av dessa, 6 stycken, återfinns under ”Mentala coachen”. 

 

6.3. Teman 

Spalternas makroteman uttrycks genom rubrikerna, vilka också anger makrotemana för frågorna. 

Därefter anger rubriksättningen på frågorna spalternas mikroteman. Dessa mikroteman anger 

samtidigt de besvarade frågornas makroteman. Jag har i denna analys utgått endast från 

rubrikerna, vilka är 171 stycken, eftersom dessa är utsatta av VeckoRevyns redaktörer och inte 

av läsarna. Det är viktigt för mig eftersom det jag letar efter är hur VeckoRevyn formulerar sig. 

En fullständig förteckning över rubrikerna under samtliga fem frågespalter, vilka jag alltså 

betraktar som explicita makroteman, samt de implicita makroteman jag anser att de uttrycker 

återfinns i bilaga 5, 6, 7 och 8. Det följande är sammanfattningar av de kategorier jag har satt 

samman utifrån rubrikernas teman. I samtliga fall har flera av frågorna kunnat placeras i fler än 

en kategori, men jag har valt att endast räkna varje rubrik till en kategori. Jag är medveten om 

subjektiviteten i detta, som gör att läsaren av detta arbete kanske inte instämmer i eller helt 
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förstår hur jag har tänkt vid kategoriseringarna. Därför kommer jag att resonera kring vissa 

rubriker som jag varit obeslutsam gentemot. 

 

6.3.1. Sex & Relation 

Sammanlagt besvaras 67 frågor i spalten ”Sex & Relationer” under år 2012. När jag analyserade 

dessa hittade jag ett flertal olika teman, vilka jag delade in i de fem kategorier som jag redovisar 

i tabellen nedan. 

 

Tabell 9. Tema i ”Sex & Relation” 

Tema/kategori Antal Exempel 

Sex, sexleksaker 20 ”Hur rider man?” (#4), ”Tips 

på bra vibrator!” (#12) 

Kroppsliga/medicinska funderingar 16 ”Jag har illaluktande 

flytningar” (#3), ”Vad är det i 

en fontänorgasm?” (#5) 

Förhållanden/samliv 19 ”Varför har han slutat vara 

romantisk?” (#1), ”Jag vill 

inte vara KK!” (#7) 

Självbild och identitet 5 ”Skäms för min A-kupa!” 

(#6), ”Är jag bisexuell?” (#9) 

Normer och preferenser 7 ”Hånglade med 

’familjemedlem’” (#1), ”Fel 

att kolla porr?” (#6) 

 

Eftersom sex och relationer är väldigt personliga – och subjektiva – ämnen är det svårt att 

generalisera. I nummer tre finns ett exempel som jag hade svårt att kategorisera. En läsare frågar 

huruvida hon kan förlåta sin pojkvän hans otrohet (”Kan jag förlåta hans otrohet?”). Denna fråga 

räknade jag till kategorin ”Förhållanden/samliv”, men jag anser att den handlar lika mycket om 

självbild och identitet; den återkopplar till hur läsaren ser på sig själv och vem hon anser sig 

vara. Den platsar även i kategorin ”Normer och preferenser”, då den söker en diskussion kring 

vad som är ”rätt och fel” i en relation. 

 

6.3.2. Träning & Hälsa 

Under 2012 besvaras sammanlagt 56 frågor i spalten ”Träning & Hälsa”. Utifrån rubrikerna har 

jag delat in frågorna i sex olika kategorier. De frågor som är riktade till experten själv (Sofia 
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Sjöström) har, som synes, fått en helt egen kategori. Detta eftersom det inte förekommer frågor 

personligt adresserade till experten i någon av de andra spalterna. 

 

Tabell 10. Teman i ”Träning & Hälsa” 

Tema/kategori Antal Exempel 

Kost(-hållning) 14 ”Varför är vitt bröd onyttigt?” 

(#1), ”Nyttig (och god) dessert?” 

(#10) 

Kropp och hälsa 11 ”Jag blir alltid sjuk när jag 

tränar!” (#3), ”Räkna kalorier” 

(#5) 

Träning 15 ”Bygga muskler, inte tappa i 

vikt” (#4), ”Hur fungerar 

militärträning?” (#7) 

Identitet och självkänsla 4 ”Hur blir jag nöjd med mig 

själv?” (#2), ”Hur ska jag kunna 

älska mig själv?” (#5) 

Livsstil och tänk 6 ”Behöver motivation!” (#4), 

”Hjälp mig komma ur min 

depression!” (#6) 

Frågor om och till experten (”PT-

Fia”) 

6 ”Vad har du i ditt kylskåp?” 

(#2), ”Hur vågar du vara så 

privat?” (#8) 

 

Då ämnena träning och hälsa i mitt tycke berör ungefär samma områden, var flertalet av frågorna 

svåra att kategorisera. ”Är det farligt med träningsvärk?” i nummer elva handlar om huruvida 

träningsvärk är att se som något hälsovådligt. Därmed finns det tydliga kopplingar till både 

träning och metoder för detta, samtidigt som det berör läsarens kroppsliga hälsa. 

 

6.3.3. Jobb & Pengar 

I spalten ”Jobb & Pengar” besvaras två frågor per nummer under 2012, vilket alltså innebär att 

totalt 24 frågor besvaras under året. Jag har delat in de teman jag hittat i fem kategorier, vilka jag 

redovisar i följande tabell. Skälet till att det inte finns någon kategori för frågor rörande pengar 

och ekonomi – vilket kan anses anmärkningsvärt då spalten kallas ”Jobb & Pengar” – är att jag 

inte hittat en enda fråga som direkt berör dessa områden. 
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Tabell 11. Teman i ”Jobb & Pengar” 

Tema/kategori Antal Exempel 

Yrkesrelaterad nyfikenhet 5 ”Vad gör en coach?” (#1), 

”Kommunikatör eller informatör?” 

(#8) 

Väg till yrke 7 ”Hur blir jag webbexpert?” (#2), 

”Jobba på BUP” (#5) 

Framtidsdröm 3 ”Jag vill jobba inom 

musikbranschen!” (#2), ”Jag vill 

jobba med bröllop” (#11) 

Arbetslivet 4 ”Får jag semesterersättning?” (#3), 

”Utfryst av kollegan” (#5) 

Tankesätt 5 ”Behöver nya utmaningar!” (#4), 

”Hur vågar jag mer?” (#12) 

 

Anledningen till att jag låtit ”Väg till yrke” och ”Framtidsdröm” fungera som separata kategorier 

är att vissa frågor är mer abstrakta och uttryckt en önskan om precisering, medan andra är 

konkreta och uttrycker en färdig tanke men ändå ett behov av information. De mer abstrakta 

frågorna, till exempel ”Vill jobba med något kreativt!” i nummer tolv, är formulerade kring en 

tanke eller känsla; en dröm. De konkreta frågorna, som ”Hur blir jag webbexpert?” i nummer 

två, söker efter hur vägen till ett specifikt yrke kan se ut. ”Yrkesrelaterad nyfikenhet” omfattar 

frågor som är konkreta och abstrakta på en och samma gång; de uttrycker en undran kring hur 

vägen till ett yrke ser ut, men är mer allmänt formulerade än frågorna i kategorin ”Väg till yrke”. 

 

6.3.4. Mentala coachen 

Denna frågespalt startade i nummer fem, vilket innebär att den omfattar åtta nummer à tre frågor 

per nummer. Det totala antalet frågor blir därmed 24 under år 2012. Eftersom samtliga frågor 

berör den psykiska hälsan och problematik kring denna, har jag valt att dela in dem i 

situationsspecifika kategorier. Dessa finns redovisade i följande tabell. 
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Tabell 12. Teman i ”Mentala coachen” 

Tema/kategori Antal Exempel 

Generella dilemman 12 ”Känner mig otillräcklig!” (#5), 

”Jag vill bli mer självständig!” (#8) 

Relationer 6 ”Varför vill inte mina vänner lära 

känna nya människor?” (#8), ”Hur 

lappar vi ihop det?” (#11) 

Kroppsliga komplex 2 ”Alla andra är så snygga…” (#9), 

”Hjälp, jag är så kort!” (#12) 

Sociala svårigheter 4 ”Hur flörtar jag?” (#8), ”Hur börjar 

jag prata med folk?” (#10) 

 

”Generella dilemman” samlar frågor om allmänna tillstånd, som inte berör specifika situationer. 

”Relationer” och ”Sociala svårigheter” hänger ihop med varandra, men jag har valt att dela upp 

dem eftersom frågorna under ”Sociala svårigheter” handlar om generella, sociala situationer, 

som ”Jag vill men vågar inte gå på fest!”. 

 

6.4. Resultat av temaanalyser 

Jag baserar följande resultat på min subjektiva kategorisering utifrån rubriksättningarna och vad 

jag kunnat utläsa utifrån dessa. 

Som synes får spalterna ”Sex & Relation” och ”Träning & Hälsa” mer än dubbelt så stort 

utrymme som ”Jobb & Pengar” och ”Mentala coachen”. Den förstnämnda får störst utrymme 

med sina 67 frågor, och även om den sistnämnda hade varit med redan från första numret, och 

tilldelats samma utrymme och samma antal frågor per nummer, hade den inte besvarat fler än 36 

frågor. Det är dock ”Jobb & Pengar” som får minst utrymme per nummer år 2012. 

Alla fem frågespalterna tar upp den unga kvinnans inre välmående, men de belyser det ur 

olika perspektiv. Varje expert får frågor som berör självkänsla, självbild och identitet som kan 

sättas i samband med den specifika frågespaltens makrotema. Enligt min temaanalys och 

kategorisering besvaras sammanlagt 44 frågor som behandlar den unga kvinnans psykiska hälsa. 

Här räknar jag in samtliga 24 frågor som mentala coachen besvarar, samt både kategorierna 

”Självbild och identitet” (”Sex & Relation”), ”Identitet och självkänsla” och ”Livsstil och tänk” 

(”Träning & Hälsa”), och ”Tankesätt” (”Jobb & Pengar”). Detta är alltså en fjärdedel av de 

sammanlagt 171 frågor som de fyra spalterna besvarar. Många av frågorna som handlar om 

förhållanden, kost, kropp, hälsa och framtid kan dock kopplas till självkänsla och det mentala 
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måendet. 25 frågor behandlar relationer och samliv. Här har jag räknat in kategorin 

”Förhållanden/samliv” (”Sex & Relation”) samt ”Relationer” (”Mentala coachen”). 

64 av frågorna handlar om fysiska aspekter och attribut. Hit räknar jag ”Sex, sexleksaker”, 

”Kroppsliga/medicinska funderingar” (”Sex & Relation”), ”Kropp och hälsa”, ”Träning” 

(”Träning & Hälsa”) och ”Kroppsliga komplex” (”Mentala coachen”). Således får funderingar på 

detta område mer utrymme än frågor gällande det psykiska välbefinnandet. 

 

7. Slutsats och diskussion 

Jag diskuterar i det följande de två analyser jag gjort i relation till mina formulerade 

frågeställningar och valda teorier. De senare är alltså Rosengrens doxologi, Barthes mytbegrepp 

och Wolfs skönhetsmyt. I mitt diskussionsavsnitt återknyter jag till Perelmans auditoriebegrepp. 

Jag börjar med ett slutsatsavsnitt, där jag en i taget svarar på mina tre frågeställningar. Därpå 

följer ett avsnitt där jag diskuterar mina slutsatser. Till sist diskuterar jag ett uppslag till fortsat 

forsking. 

 

7.1. Slutsatser 

I följande avsnitt besvarar jag mina frågeställningar baserat på mina analysresultat och mina 

egna subjektiva åsikter. Jag reflekterar i egenskap av representant för vår svenska doxa i 

sammanhanget. 

 

7.1.1. Experternas relation till läsarna 

I följande avsnitt söker jag besvara min första frågeställning: Vilken typ av relation skapar 

frågespalternas experter till sina läsare? 

Genom personligt, direkt tilltal och ett vardagligt språk intar VeckoRevyns experter rollen av 

en jämlik väninna till sina läsare. De håller sig på mottagarnas språkliga nivå och refererar gärna 

till egna erfarenheter snarare än till utomstående experter. Språket är präglat av närhet och bidrar 

till att intimisera förhållandet mellan expert och läsare. Det finns dock vissa skillnader mellan de 

olika frågespalterna i fråga om i vilken mån respektive expert hänvisar till sig själv, vilket jag 

talar om i följande stycken.  

”Sex & Relation” och ”Träning & Hälsa” svarar för 22 av de 23 ”jag/mig/min/mitt” som 

återfinns i de svar jag analyserat. Av dessa står ”Sex & Relation” för 15, och ”Träning & Hälsa” 
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står således för 7. Då den förstnämnda dessutom endast svarar för 1 av de 10 ord jag klassat som 

”komplicerade, svåra eller abstrakta” tyder på att experten med ansvaret för denna spalt strävar 

efter att hålla sig så personlig och enkel som möjligt. Mitt antagande är att detta beror på att 

ämnet i allmänhet är känsligt och personligt. Läsaren som skriver är ofta osäker på sitt sexliv, sin 

kropp eller sin relation, och vänder sig till VeckoRevyn för att få ett svar som hen kan förstå och 

som visar att hen inte är ensam eller ”onormal” i sin situation. Samma osäkerhet omfattar i viss 

mån läsaren som skriver till ”Träning & Hälsa”. I denna spalt berör osäkerheten kostvanor, 

träningsmetoder, och den egna kroppen. Även i den här spalten verkar experten jobba för att 

hålla en vänskapligt personlig ton utan komplicerat språk och omfattande generaliseringar av 

fenomen. Vikten ligger på att uppmuntra läsaren och tala om vad som kan vara rätt sätt att tänka 

och agera för att fullända och älska den egna kroppen, i vilken form den än må vara. Experten 

som svarar på frågorna arbetar som personlig tränare utanför VeckoRevyn, vilket sannolikt 

medför att hon lånar egenskaper från den yrkesrollen även när hon jobbar med frågespalten. 

Experterna med ansvar för ”Jobb & Pengar” respektive ”Mentala coachen” refererar inte till 

egna erfarenheter överhuvudtaget. I ”Jobb & Pengar” förekommer ” tycker jag att…” (se ”6.3.3. 

Jobb & Pengar” ovan) vilket jag inte räknar som en personlig hänsyftning likt dem som 

förekommer i ”Sex & Relation” och ”Träning & Hälsa”. ”Mentala coachen” hänvisar till 

”man/sig” 5 gånger. Avsaknaden av personliga referenser tolkar jag som att dessa båda experter 

är mindre fokuserade på identifikation och mer inriktade på att lösa sina läsares respektive 

problem med direkta råd och svar. De riktar sig båda direkt till sina läsare genom 

”du/dig/ditt/dina” och upprätthåller därmed en personlig relation, medan de kan kopplas till 

rollen av utomstående sakkunnig. Samtidigt uttrycker de en viss integritet i och med att de inte 

refererar till sig själva. Liksom i fallet med de två andra spalterna beror det sannolikt på 

spalternas respektive teman och experternas yrkesroller utanför VeckoRevyn, även om det här 

visar sig på motsatt sätt. ”Mentala coachen” arbetar som psykolog, coach, skribent och utbildare 

inom hälsopsykologi och prestationspsykologi (enligt VeckoRevyn #5, s. 105: ”Mentala 

coachen”), vilket präglar hennes uttryck i frågespalten. Antagligen är hon van vid att sätta sin 

klient i centrum och ringa in hens egenskaper för att lösa problem utifrån dem. Därför skapar hon 

delvis en coach-till-klientrelation även i VeckoRevyn. Då blir hon inte personligt förtrolig med 

läsaren, trots att frågorna hon besvarar är öppna och känsliga. 

 Ytterligare en aspekt i det här sammanhanget är auditoriet. De fyra experterna har tydliga 

avsikter med sina uttryck och sitt tilltal gentemot läsarna, men de har säkerligen formulerat sina 

svar med vetskapen att informationen kommer att nå även utanför läsarkretsen. Mer eller mindre 

omedvetet har de arbetat för att bygga en viss relation till dessa icke-närvarande mottagare 



28 

 

också. Denna relation blir dock inte ömsesidigt personlig på samma sätt; snarare handlar det för 

experterna om att övertyga om sina kunskaper och sina personligheter. De argumenterar för sig 

själva.  

Som summerande svar på min egen frågeställning konstaterar jag att de fyra experterna alla 

skapar en personlig relation till sina läsare genom du-tilltal och avsaknad av generaliseringar och 

komplicerade uttryck. Experterna bakom ”Sex & Relation” och ”Träning & Hälsa” tar hänsyn 

till sina teman och refererar gärna till egna erfarenheter, vilket bygger gemenskap och bidrar till 

en vardaglig, vänskapligt intim dialog med läsarna. De blir väninnor. Experterna bakom ”Jobb & 

Pengar” respektive ”Mentala coachen” intar snarare rollen av peppande, personliga rådgivare 

samtidigt som de håller kvar sin egen integritet. Samtidigt har alla de fyra experterna gemensamt 

att de omedvetet argumenterar för sig själva och sina roller som just experter gentemot de 

mottagare som befinner sig utanför läsarkretsen. 

 

7.1.2. Myter i VeckoRevyns frågespalter 

I det här avsnittet besvarar jag min andra frågeställning: Vilka myter om den unga kvinnan 

skapas och upprättshålls genom frågespalterna? 

När jag resonerar kring den här frågan utgår jag från Barthes definition av en myt. Han ser den 

som ett yttrande, en enkel mening, som omfattar ett samhälles värderingar i en viss fråga, baserat 

på den aktuella doxan: den är ett meddelande (2007:201). För att förtydliga vill jag tillägga att 

jag med ”fysisk hälsa” i det följande syftar på både utseende och kroppsliga faktorer, samt det 

faktiskta hälsotillståndet. När jag skriver ”må bra fysiskt” menar jag alltså ”må bra och vara nöjd 

med kroppen och utseendet”. Jag vill också förtydliga att jag syftar på den unga svenska 

kvinnan, eftersom jag baserar mina resonemang på mina svar med förankring i vår svenska doxa. 

Jag konstaterade ovan att frågespalternas experter skapar en vänskaplig relation till sina läsare 

genom du-tilltal och vardagligt språkbruk. Experterna bakom de två spalterna ”Sex & Relation” 

och ”Träning & Hälsa” refererar gärna till egna erfarenheter för att visa förståelse och betona att 

läsarna inte är ensamma. Samtidigt får dessa två spalter mer än dubbelt så stort utrymme som 

”Jobb & Pengar” och ”Mentala coachen”. Jag har också kunnat konstatera att 64 av de 171 

frågor som besvaras i de fyra frågespalterna under år 2012 berör fysiska aspekter och attribut. 

Det kan dock handla om läsarens psykiska mående kopplat till dessa områden. Faktum kvarstår 

dock att kroppen och den fysiska hälsan får störst utrymme i frågespalterna. 

Ovan listade faktorer lägger tillsammans en grund för en myt om den unga kvinnan med fokus 

på sina fysiska attribut och dilemman. Hon är i behov av stöd, uppmuntran och igenkännande på 
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dessa områden, då hon är osäker på sig själv och söker bekräftelse på att hon inte avviker från 

rådande normer och ideal i alltför hög grad. Hon vänder sig till VeckoRevyn för att hon behöver 

en väninnas goda, omtänksamma råd, samtidigt som hon inte vill visa sig svag för sina 

närstående innan hon fått det bekräftat att hon inte är konstig eller fel. Hon ser också ett samband 

mellan sin fysiska och sin psykiska hälsa, och hon tänker att förhållandet ser ut som så att hon 

behöver må bra fysiskt för att kunna må bra psykiskt. Denna bild är skapad utifrån de frågor och 

svar jag analyserat, vilka i sin tur är utvalda av VeckoRevyns redaktion. Därmed är redaktionen 

en bidragande faktor till de slutsatser jag dragit av min studie. 

Utifrån ovanstående korta resonemang har jag formulerat följande myter: 

 Fysisk hälsa är viktigare än psykiskt välbefinnande. 

 Det psykiska välbefinnandet är beroende av den fysiska hälsan.  

 En jämlik, objektiv väninna kan ge stor trygghet och säker bekräftelse. 

Samtliga av dessa tre myter berör skönhet, och kan således kopplas till Wolfs skönhetsmyt. Jag 

diskuterar denna koppling i följande avsnitt. 

Ytterligare en myt, som inte berör skönhet, handlar om hur den unga, kvinnliga läsaren mår i 

sina vänskaps- och kärleksrelationer. ”Sex & Relation” och ”Mentala coachen” besvarar 

sammanlagt 25 frågor på detta område. Att det får en femtedel av det sammanlagda utrymmet 

kan ligga till grund för följande myt: 

 Det finns normer och ideal för relationer. 

Även om detta inte berör skönhet, beskriver det en aspekt av innehållet i VeckoRevyns 

frågespalter. Dessutom finns det en koppling mellan den och skönhetsmyten, vilket jag 

diskuterar i följande slutsatsavsnitt. 

 

7.1.3. Frågespalternas myter i koppling till skönhetsmyten 

I det följande besvarar jag min tredje frågeställning: Hur kan dessa myter kopplas till Wolfs 

skönhetsmyt? 

Jag har alltså (se avsnitt 3.3.) formulerat Wolfs skönhetsmyt såhär: Kvinnan ska eftersträva 

skönhet enligt rådande ideal. Det är med denna som utgångspunkt som jag resonerar i följande 

stycken. Grunden för diskussionen är de tre sammanfattande myter jag formulerat utifrån mina 

analyser. Dessa står listade i ovanstående avsnitt. 
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Jag tänker att mina tre formulerade myter är en effekt och en konsekvens av skönhetsmyten 

såsom Wolf beskriver den. Det råder ett orsak-verkanförhållande mellan dem. I mitt 

diskussionsavsnitt ska jag förklara detta påstående mer i detalj, men i följande stycken diskuterar 

jag en i taget av mina myter och motiverar deras respektive koppling till skönhetsmyten.  

Skönhetmyten säger att kvinnan ska fokusera mer på sitt yttre än på hur hon mår mentalt. 

Därmed ser jag en tydlig koppling mellan skönhetsmyten och den första av mina tre myter: 

Fysisk hälsa är viktigare än psykiskt välbefinnande. Frågespalterna skapar och upprätthåller 

bilden av en ung kvinna vars osäkerhet handlar om hur attraktiv hon anses vara. Detta är helt i 

enlighet med skönhetsmyten. Således kan denna myt betraktas som en form av parafrasering av 

den ursprungliga skönhetsmyten, men att den belyser en aspekt specifikt gällande den unga 

kvinnans psykiska välmående. 

Min andra myt är en tydligare konsekvens av skönhetsmyten: Det psykiska välbefinnandet är 

beroende av den fysiska hälsan. Detta yttrande berättar att den unga kvinnan tänker att ett yttre 

som lever upp till rådande ideal hänger ihop med psykiskt välmående och god självkänsla. 

Skönhetsmyten antyder att en kvinna som av omvärlden betraktas som vacker är trygg och nöjd 

med vem hon är. Den unga kvinnan som skriver till någon av VeckoRevyns frågespalter vill 

antingen ha råd om hur hon ska göra för att ”bli vacker” eller tips på hur hon kan känna sig nöjd 

trots ett utseende som inte överensstämmer med gällande normer. VeckoRevyns experter i sin tur 

bemöter dessa frågeställningar utifrån vad det gäller. Läsare med kroppsliga komplex får på sina 

frågor nästan undantagslöst i de 56 frågespalter jag läst igenom svaret att de ska vara nöjda med 

sig själva som de är; de får tankesätt och perspektiv att utgå från i arbetet med att lära sig trivas 

med sig själva och sina utseenden. Läsare som inte uttryckligen formulerar missnöje utan söker 

verktyg för att exempelvis bli kvitt sin uppblåsta mage eller träna för att få starkare armar, får 

sina konkreta önskemål uppfyllda. 

Min tredje myt kan kopplas till skönhetsmyten som grund till konflikt och konkurrens mellan 

kvinnorna som omfattas av den (Wolf 2002:75): En jämlik, objektiv väninna kan ge stor trygghet 

och säker bekräftelse. Kvinnor tenderar att, vid ett första möte, instinktivt granska varandra 

uppifrån och ner för att utifrån utseendet avgöra huruvida de har att göra med ett potentiellt hot 

eller en jämlik väninna. Damtidningen får rollen som just en välvilligt inställd väninna, samtidigt 

som den inte på någon punkt utgör ett hot. Samma sak händer mellan VeckoRevyn, 

frågespalternas experter och läsarna, vilket jag konstaterat ovan (se avsnitt 7.1.1.). 

Jag har även formulerat en fjärde myt som visserligen inte berör skönhet, men som jag ändå 

funnit intressant i sammanhanget: Det finns normer och ideal för relationer. Detta yttrande 

anspelar på skönhetsmytens syfte att hålla tillbaka kvinnan i samhället till mannens förmån. Jag 
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inser att unga män har lika mycket funderingar kring relationer, men eftersom VeckoRevyn är ett 

forum främst för kvinnor väljer jag att fokusera på dem. Den unga kvinnan vänder sig till 

VeckoRevyns frågespalter, just eftersom de erbjuder ett objektivt perspektiv och samtidigt 

kommer med ärliga råd i egenskap av kvinnliga, välvilligt inställda mentorer eller väninnor. 

VeckoRevyns läsare är mån om att följa de normer som ryms inom vår svenska doxa gällande 

hur det ideala förhållandet ska se ut. Hen vill vara självständig, självsäker och ge sig själv det 

utrymme hen förtjänar utan att göra ner på sin partner, oavsett hur denna beter sig. Om hen inte 

lyckas med detta vänder hen sig till frågespalternas experter för råd, stöd och bekräftelse. 

 

7.2. Diskussion 

Det följande är ett resonemang som bygger på de svar jag formulerat till mina frågeställningar, i 

förhållande till de teorier jag valt att utgå från. Jag belyser även perspektiv som inte får så stort 

utrymme i mitt arbete i övrigt. 

Frågespalternas experter har en specifik målgrupp som de riktar sig till när de skriver sina 

svar. Denna består dock av flera grupper av läsare. Dels inkluderas de läsare som ställt frågorna, 

eftersom de fungerar som direkta mottagare. Dels inräknas de som läser sidorna av intresse och 

kanske av egen osäkerhet och söker svar på liknande frågeställningar som de själva har. Även de 

läsare som kanske bläddrar förbi sidorna medan de läser rubriker och väljer att läsa igenom de 

frågor som fångar deras intresse innefattas i den specifika målgruppen. Kanske kan det vara så 

att denna grupp känner igen sig i ämnena som tas upp; att de plötsligt hittar en fråga som helt 

eller delvis beskriver en situation som de – medvetet, omedvetet eller undermedvetet – själva 

befinner sig i. Ytterligare en grupp läsare som läser av ren nyfikenhet, och inte är på jakt efter 

något specifikt, räknas till målgruppen. Således ser jag den tilltänkta målgruppen som väldigt 

bred i den bemärkelsen att den inbegriper flera skilda avsikter med läsningen. Dessa avsikter 

hålls dock samman av det faktum att de alla inkluderar läsning av VeckoRevyns frågespalter. 

Med Perelmans begrepp är de grupper jag listat ett specifikt auditorium: tillsammans utgör de en 

målgrupp med särskilda kunskaper och specifika intressen (2004:41f). 

Som jag nämner i avsnittet om Perelmans auditorium (se avsnitt 3.4.) väljer jag att koppla 

mina analysresultat och slutsatser till hans teori för att jag tycker att VeckoRevyns frågespalter är 

argumenterande till viss mån. Experterna bakom dem argumenterar implicit för att det de säger 

är sant och för sina respektive ämnens relevans i förhållande till vår svenska doxa. De behöver 

också argumentera för sina respektive personligheter och för de relationer som de bygger med 

sina läsare. I och med det måste de, medvetet eller omedvetet, pröva sina svar gentemot det 
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universella auditoriet samtidigt som de behöver ha vår svenska doxa i åtanke. Trots att de har en 

explicit, specifik målgrupp måste de ta hänsyn till att de egentligen inte har någon makt över 

vilka som faktiskt tar del av innehållet i tidningen. Detta faktum relaterar jag till det universella 

auditoriet som jag beskrivit det i mitt teoriavsnitt utifrån Perelman (2004:10f & 41). Experterna 

arbetar för att påverka och övertyga vem som än öppnar ett nummer av VeckoRevyn och hittar 

till frågespalterna, oavsett om hen är en del av tidningens valda målgrupp eller inte. De måste 

räkna med att de eventuellt kan få ta emot beröm eller kritik från någon som tillhör en annan 

grupp än den som de främst riktar sig till. 

Jag har i mina analyser och i mina resonemang utifrån resultaten utgått från att VeckoRevyn 

som tidning är baserad på, och anpassad till, den doxa som vi i Sverige lever och agerar utefter. 

Jag tar för givet att tidingens läsare är en del av denna doxa; så även det utomstående, icke-

närvarande auditorium som experterna tar hänsyn till. I och med det är samtliga mottagare 

berörda av de myter som återfinns inom vår svenska doxa. En del av dessa myter beror på 

skönhetsmyten. 

Jag tänker att de fyra myter jag sammanfattat i mitt slutsatsavsnitt ovan är effekter och 

konsekvenser av skönhetsmyten. Om den inte hade varit rådande i den doxa som vi lever efter i 

Sverige, så hade en ung kvinna inte känt sig osäker och mått sämre om hon avvek från gällande 

ideal. Jag tror dock att skönhetsmyten härskar i det fördolda. Den är självklar, och i sin 

självklarhet har den blivit en del av vårt samhälles undermedvetna. Frågespalternas läsare 

omfattas undermedvetet av skönhetsmyten eftersom den ingår i vår svenska doxa. Därmed kan 

skönhetsmyten betraktas som strukturellt inlärd. Den ligger till grund för utseende- och 

kroppsfixering och bidrar till att dagens unga kvinnor är så pass osäkra och måna om att inte 

framstå som avvikande. 

Frågespalternas existens överlag är ett underlag för myten om människans osäkerhet – eller 

den unga kvinnans, i det här fallet. Det finns frågor som vi inte vill eller vågar ställa till de som 

står oss nära. Det kan också vara så att vi har frågat dem, men att vi söker input från någon som 

inte känner oss eller vet vilka vi är. När vi då bläddrar igenom sidorna med frågespalter i en 

tidning kanske vi hittar en rubrik och en fråga som uttrycker våra egna tankar och känslor. 

Beroende på vilken tidning vi läser, återfinns frågespalter som fokuserar på varierande ämnen 

och teman. Jag har hittills främst belyst VeckoRevyns två frågespalter med direkt koppling till 

skönhetsmyten: ”Sex & Relation” samt ”Träning & Hälsa”. Dessa två innefattar sammanlagt 123 

av 171 frågor. De återstående 48 är jämnt fördelade mellan ”Jobb & Pengar” respektive 

”Mentala coachen”. Personligen ser jag en viss påverkan av skönhetsmyten bakom detta. 
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Jag har nämligen, utifrån Wolfs bok med inledningskapitlet som främsta referens (2002:9–19), 

dragit slutsatsen att skönhetsmyten är västvärldens metod för att låta männen komma först. Den 

härskar och håller ett hårt grepp om oss kvinnor, trots att dagens samhälle blir alltmer jämlikt på 

andra plan. Det faktum att ”Jobb & Pengar” får så litet utrymme i förhållande till ”Sex & 

Relation” respektive ”Träning & Hälsa” menar jag stärker denna tanke. Trots att kvinnans 

yrkesliv bereds plats och framställs som relevant att diskutera och uppmuntras, får det inte ta 

fokus från den fysiska hälsan. En vision och en önskan om ett jämnlikt Sverige där kvinnor och 

män verkar på lika villkor finns och präglar vårt samhälle till viss mån, vilket är ett skäl till att en 

frågespalt som syftar till att stötta den studerande och yrkesverksamma unga kvinnan faktiskt har 

en given plats i VeckoRevyn. Denna vision är dock inte framträdande och strukturellt inlärd på 

samma sätt som skönhetsmyten. 

En sista aspekt jag vill ta upp för reflektion är VeckoRevyns eventuella avsikter. De driver 

uppenbarligen sin Size Hero-kampanj för att de själva ser hur deras bransch, och de branscher 

som de samverkar med (här tänker jag främst på mode och skönhet), påverkar mottagarna till det 

negativa. Det är sannolikt också därför de introducerade ”Mentala coachen” som frågespalt i 

nummer 5 2012. De vill möta sina unga läsares intressen vilket gör att innehållet i tidningen 

består av mode- och skönhetsreportage, hälsotips och kändisskvaller. Samtidigt uppmärksammar 

de att de bilder som de sänder ut med sitt innehåll kan bidra till skeva kroppsuppfattningar, 

utseendefixering, dåligt självförtroende och bristande självkänsla hos läsarna. Genom ”Mentala 

coachen” skapade de en plattform för diskussion av denna problematik där läsarna själva får 

komma till tals. Må så vara att denna frågespalt får det näst minsta utrymmet av den 

frågespaltskvartett jag analyserat: den finns där och ger läsarna en ventil där d ekan fokusera på 

insidan också. Att VeckoRevyn, även om de kanske inte är helt ensamma om just det, erbjuder 

den här typen av plattform är i deras fall ännu ett steg på vägen till medvetenhet och förändring. 

 

7.3. Uppslag till vidare forskning 

En majoritet av VeckoRevyns innehåll utgörs av annonser för allehanda produkter som 

framställs som det senaste hjälpmedlet på vägen till ett fulländat yttre. Om jag relaterar detta 

fenomen till Wolfs tanke om att skönhetsmyten är en metod för samhället att vidmakthålla 

ekonomiska strukturer och hålla kvinnan tillbaka genom att styra hennes konsumtionsbeteende 

(se avsnitt 3.3.) blir annonsörernas och samhällets inflytande över damtidningen – VeckoRevyn 

– tydligt. I och med att läsaren på i stort sett varje uppslag möts av kosmetik-, hårvårds-, mode- 

och liknande annonser stärks hen i sin tro på skönhetsmyten. Där finns tydliga instruktioner för 
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vad hen ska konsumera. Omedvetet styrs hen alltså av annonsörernas önskan om att sälja sina 

produkter och tjänster – och av samhällets strävan att hålla kvinnan tillbaka genom att just styra 

hur hon konsumerar. Just annonsörernas påverkan på veckotidningars innehåll är ett område som 

kunde vara gynnsamt för vidare forskning inom det område jag studerat. 

8. Slutord 

Medias inflytande på människan i allmänhet, och på den unga kvinnan i synnerhet, är ett nästan 

outsinligt ämne. Jag har i mitt arbete strävat efter att belysa ett perspektiv i frågan, men jag är 

medveten om att det går att säga så mycket mer. Jag har bara ringat in en liten del av helheten 

genom retorikvetenskapen. Jag förstår också att det kanske är omöjligt att åstadkomma 

förändringar i fenomenet eftersom all media bygger på rådande normer, trender och ideal inom 

samhället. De speglar situationen som den för närvarande ser ut. I och med det är det mycket 

svårt för dem att inte i sin tur spegla hur situationen ”bör” se ut och hur samhällsinvånarna ”ska” 

se ut och bete sig. Det är svårt för dem att inte utvidga och bygga vidare på aktuella trender. 

Jag menar ändå att det är viktigt att uppmärksamma problematiken i det här. Även om det 

kanske inte går att totalförändra fenomenet kan medvetande och insikt bidra till att sänka graden 

av påverkan och sprida ett visst kritiskt tänkande. Ett annat skäl till att jag fann det nödvändigt 

att genomföra detta arbete är att det inte har funnits retorisk forskning kring just det här 

fenomenet. De myter som kan formuleras utifrån doxa berättar ett samhälles historia på ett unikt 

sätt, och de rymmer outtalade värderingar och undermedvetna tankegångar som det är viktigt att 

åskådliggöra. Om myterna får fortsätta att härska i det fördolda finns det inte en chans att 

någonsin åstadkomma förändring. 
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Bilaga 1: Utvalda frågor ur ”Sex & Relation” 
 

#6: ”Skäms för min A-kupa!” 

Fråga: Jag är jätteosäker på mina bröst. De är väldigt små och jag skäms så mycket. En gång sa 

min kompis i ett provrum ”Gud, vilka små bröst du har!” och sen hörde jag någon skratta i 

provrummet bredvid. Jag sa åt kompisen att gå ut, sen började jag gråta och stannade kvar i 

provrummet. Jag vill verkligen inte ha såhär små bröst. Finns det något sätt att få dem större utan 

operation? 

/Simone, 17 

Svar: Åh, jag blir ledsen när jag läser ditt brev, för är det något som är dumt så är det att ha 

komplex. Det tar bara en massa onödig energi som du istället kan lägga på annat. Jag vet att du 

inte är ensam med dessa tankar, jag hade också samma tankar som du för några år sen, tills jag 

en dag fick nog! Jag orkade inte oroa mig, vara ledsen och slösa den energi jag la på att klanka 

ner på min kropp. Så jag slutade. För mig funkade det genom att så fort jag hade någon negativ 

tanke om min kropp – vände jag på det och började överösa mig själv med komplimanger. Det 

kanske låter fånigt, men det funkade faktiskt! 

Och du, det är faktiskt himla hett med små bröst och väldigt skönt och bekvämt också. Ta hand 

om dig! 

 

#9: ”Hjälp, jag är oskuld!” 

Fråga: Alla mina vänner har haft sex, men det har inte jag. Jag känner lite pressad att ha det 

samtidigt som jag faktiskt vill ha det. Jag vill ha det gjort. Fast jag vet inte med vem, eller om jag 

vill vara kär i den jag har sex med. Jag har aldrig haft ett förhållande heller. När har folk sex 

första gången? 

/Isa, 20 

Svar: Den senaste statistiken visar att åldern för första gången är 16–17 år för både killar och 

tjejer. Statistiken visar att det är vanligast då, men det betyder ju inte att det är rätt och bäst för 

alla. Du och enbart du bestämmer när och ens om du vill ligga. Om du vill vänta tills hjärtat är 

med i leken är något som enbart du kan avgöra. Det viktiga är att det känns bra och rätt för dig. 

Att dina vänner har haft sex tidigare än du spelar noll roll. En dag kanske du kommer vilja ligga 

med någon som det känns bra med, och då är det bra. Men stressa inte bara för att få det gjort. 

Kram på dig! 
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Bilaga 2: Utvalda frågor ur ”Träning & Hälsa” 

#2: ”Hur blir jag nöjd med mig själv?” 

Fråga: Jag mår väldigt dåligt över hur min kropp ser ut eftersom jag inte har en platt mage och 

allt det där. Alla säger att ”du ska vara nöjd med hur du ser ut” och jag försöker, men jag kan 

inte. Det blir inte lättare när alla mina vänner är smala och tränar och har snygga kroppar. Jag 

försöker att äta mindre och sluta småäta men när jag mår dåligt så äter jag bara mer för att sen 

må ännu sämre för att jag har ätit. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag vill bara bli nöjd med 

mig själv och få en platt och snygg mage. Jag vill inte må såhär längre. /Alicia, 18 

Svar: Vad ledsen jag blir av att läsa att du mår så dåligt. Jag känner igen både kroppsnojan och 

känslan av att ”alla andra har allt”. Vi är tyvärr experter på att kritisera oss själva. Jag har själv 

alltid varit kroppsfixerad och jobbat oerhört mycket med att älska min kropp, precis som den är. 

Det bästa du kan göra är att ställa dig framför spegeln och se dig själv och din vackra kropp. 

Studera, beundra, le, vrid och vänd och verkligen se hur du ser ut från alla möjliga håll och 

kanter. Lär dig att gilla, tycka om och till slut älska det du ser eftersom det är du. Jag säger alltid 

att vi bara kan göra det bästa av det vi har fått och bli en superversion av oss själva. Självklart är 

rätt kost och träning en stor del i det hela eftersom det får dig att bli piggare, gladare och 

starkare, men vi får samtidigt inte glömma att lära oss att se det vi har. Platt eller putig mage, 

stora eller små bröst, lång eller kort… vad spelar det egentligen för roll? Försök att lägga fokuset 

[sic, förf. anm.] på det som får dig att må bra! Lycka till! 

 

#12: ”Jag är utbränd” 

Fråga: Du har skrivit en del om utbrändhet och utmattning i din blogg. Jag känner igen mig och 

blir alltid lika lättad när du skriver något nytt om det. Det känns skönt att veta att det finns fler 

som går igenom samma sak och att jag inte är knäpp. Har du några tips på hur jag kan göra för 

att överleva det här? Ofta känns det bara hopplöst och jag vet inte till vem jag ska vända mig. Jag 

orkar inte vara svag och ensam mer. Hjälp mig, snälla! /Anonym 

Svar: Du är absolut inte ensam och är det något jag lärt mig under den här perioden av 

utmattningssyndrom så är det att vi är många som råkar ut för detta. Det är inget att skämmas för 

och det är absolut inget du ska behöva vara tyst om. Vänd dig till din familj, dina vänner och till 

din husläkare. Med andra ord så ta hjälp! Vågar vi inte prata mer om det så kommer det fortsätta 

vara tyst och pinsamt. Berätta för dina nära och kära, kräv at din läkare ska lyssna och hjälpa och 

var öppen med hur du mår. Det är helt okej att må dåligt ibland och det är en naturlig del av livet. 

Det är starkt att vara svag och du kommer att klara dig igenom det här, även om det känns 

hopplöst ibland. 
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Bilaga 3: Utvalda frågor ur ”Jobb & Pengar” 

#4: ”Behöver nya utmaningar!” 

Fråga: Jag skulle vilja ta nästa steg i karriären, frågan är var jag ska börja. Hur gör man? Jag är 

inte så sugen på att börja söka en massa random jobb. /Emma, 19 

Svar: Vad spännande att du är sugen på nya utmaningar! Fundera på vad som triggar dig och vad 

du tycker är roligt. Vill du inte söka jobb på traditionellt sätt tycker jag att du kan kika runt i ditt 

personliga nätverk, bland dina vänner, bekanta, syskon och föräldrar. Kanske finns det någon i 

din bekantskapskrets som behöver förstärkning? Du kan också registrera dig på karriärsajter som 

Linked in och Branched out, för att utöka ditt nätverk och öka din synlighet på arbetsmarknaden. 

 

#8: ”Hur får jag kontakt med mina nya kollegor?” 

Fråga: Snart börjar jag mitt första riktiga jobb och jag är nervös. Jag är inte så social av mig. 

Hur ska jag komma in i gänget? /Angelica, 24 

Svar: Grattis till nya jobbet! Det kan ta lite tid att komma på plats på ett nytt jobb men med en 

öppen attityd och ett glatt humör kommer du långt. Var positiv och håll dig informerad om vad 

som händer på arbetsplatsen. Visa uppskattning mot dina nya kollegor som hjälper dig på plats. 

Dela med dig av dina tidigare erfarenheter, men kanske allra viktigast: lyssna på dina nya 

kollegor. Se det inte som något negativt att vara lite nervös den första tiden, det visar att du bryr 

dig och tar det nya jobbet på allvar. Stort lycka till! 



40 

 

Bilaga 4: Utvalda frågor ur ”Mentala coachen” 

#8: ”Hur flörtar jag?” 

Fråga: Jag har länge tänkt att killar inte är så intresserade av mig, ända tills en kompis sa till mig 

att jag aldrig flörtar. Då slog det mig – jag har ingen aning om hur man gör när man flörtar! Det 

känns konstlat och oäkta att fladdra md ögonfransarna och fnittra, det är inte för mig. Dessutom 

är jag alldeles för blyg för att säga saker rakt ut. Hur gör man om man är som jag? /Sara, 19 

Svar: Vilket spännande utvecklingsområde! Hela flörteriet går ju ut på att bjuda på den man är – 

och bjuda in till lekfull nyfikenhet på mer. 

Tänk inte så mycket på hur du gör. Ju mer du funderar över vad du håller på med – ju mer 

uppmärksamhet har du på din själv och mindre på den andra. 

Sänk garden. Kolla av ditt kroppsspråk – sänk händer och armar. Öppna upp hjärtat både fysiskt 

och psykiskt! 

Var äkta. Hitta ett sätt att få den andra personen att känna sig sedd, uppskattad och intressant – 

på riktigt. Öva på att vara nyfiken på personer, men också på själva stunden. Det är lätt att låsa 

sig i tankar på hur det ”brukar” gå, försök öppna upp för att det kan hända något nytt. Lek, busa 

och stå kvar med äkta nyfikenhet. Så mycket gott kan komma av det här förhållningssättet 

oavsett om du får ragg eller ej… 

Lyckat till! 

 

#11: ”Rädd för att bli lämnad” 

Fråga: Jag har ett stort problem som håller på att ställa till det för mig och min pojkvän. Jag har 

blivit totalt utseende- och kroppsfixerad. Inte angående mig själv, jag kan inte släppa fixeringen 

vid andra tjejer och deras utseende. Jag kan inte se en lättklädd, eller bara rent av snygg tjej, utan 

att känna en klump i halsen. Jag hatar när min pojkvän bara ser en annan tjej, inte för att han ens 

kollar. Han blir arg varenda gång och säger åt mig att sluta. Han säger att han bara har ögon för 

mig men det går tydligen inte in i mitt huvud. Jag vet att jag måste sluta med detta för annars 

kommer det inte hålla mellan oss. Hur ska jag kunna ändra på mitt tankesätt? Vad är mitt 

problem egentligen? Känslan är något ångest-liknande [sic, förf. anm.]. Jag är så rädd att han ska bli 

less på mig. /Annah, 19 

Svar: Nojor som den här bygger oftast på en rädsla, och som du beskriver det är din rädsla att bli 

lämnad. Mekanismen som slår till är en jämförelsemani som syftar till att räkna ut ditt eget 

värde. Av någon anledning ger du dig själv mycket låga värdepoäng vilket betyder att du inte är 

så viktig, och är du inte viktig kan du lämnas. Varje gång du ser en snygg tjej får du din egen idé 

bekräftad. Ofta uppstår den här typen av ångest i en period i livet då man inte riktigt vet vem 

man är och upplever höga krav från flera håll. Se över din livssituation och rensa bort onödiga 

krav och gör mer av det du mår bra av. Du kan även träna på att tänka på något annat än 
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utseende när du ser en snygg tjej och att intressera dig för nya människor istället för att se dem 

som potentiella hot. 
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Bilaga 5: Förteckning över teman i ”Sex & Relation” 
Tabell #1:  

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Varför har han slutat vara romantisk?” Förhållande och kärlek 

”Vågar inte köpa kondomer” Blygsel och osäkerhet 

”Klamydia av tafs?” Sexuellt överförbara sjukdomar 

”När är det onormalt att vara oskuld?” Självbild, identitet 

”Hånglade med ’familjemedlem’” Normer 

 

Tabell #2:  

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Vet inte om jag älskar eller hatar henne!” Förhållande och kärlek 

”Hur har tjejer sex?” Sexuell nyfikenhet 

”Jag blir aldrig kåt” Sexuell frustration 

”Vad är pegging?” Nytt begrepp 

”Vad är det bruna strecket?” Kroppslig undran 

 

Tabell #3: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Kan jag förlåta hans otrohet?” Förhållandekris 

”Hjälp, jag är hårig!” Kroppsligt besvär 

”Jag har illaluktande flytningar” Kroppsligt/medicinskt besvär 

”Vill ha längre orgasmer” Önskan om sexuell förbättring 

”Ska vi vara ihop?” Förhållande och kärlek 

 

Tabell #4: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Han bara struntar i min orgasm!” Problematiskt samliv 

”Matolja vid sex?” Praktisk sexuell detalj 

”Vill att vi ska bli tillsammans…” Förhållande och kärlek 

”Hur rider man?” Samlagsteknik/-ställning 
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”Guide till bra oralsex” Praktiskt sextips 

”Det är ’för’ skönt” Sexuell problematik 

 

Tabell #5: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Jag blir kissnödig när jag har sex” Kroppsligt besvär 

”Vad är det i en fontänorgasm?” Kroppsligt fenomen 

”Njutningen är borta!” Sexuell frustration, oro 

”Orgasm vid analsex?” Sexuell njutning 

”Ogillar oralsex” Sexuell problematik, osäkerhet 

”Jag kommer för tidigt” Sexuellt besvär 

 

Tabell #6: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Facebook-crush!” (Problematisk) kärlek 

”Skäms för min A-kupa!” Kroppslig självbild, identitet 

”Kan Geishakulorna försvinna?” Sexleksaker 

”Fel att kolla porr?” Normer, självbild 

”Mödomshinnemysterium” Kroppslig/medicinsk undran 

”4 sekunder, underbart är kort…” Sexuell frustration 

 

Tabell #7: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Jag fantiserar om min kompis kille” Vänskap, normer, självbild 

”Var sitter G-punkten?” Kroppslig undran 

”Ont av sex!” Kroppsligt/medicinskt besvär 

”Jag vill inte vara KK!” Förhållande och kärlek 

”Jag vill få orgasm” Sex 
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Tabell #8: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Är vi tillsammans?” Förhållande och kärlek 

”Är livrädd att han ska göra slut!” Förhållande och kärlek, rädsla 

”Varför kallas tjejer slampor?” Dubbelmoral 

”Min kille använder mina trosor” Avvikelse i relation 

”Är min kille homosexuell?” Förhållande och kärlek, identitet 

”Gillar tjejer rakade killar?” Normer, kvinnliga preferenser 

  

Tabell #9: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Jag tänker på andra…” Förhållande och normer 

”Det blir för intensivt” Sexuell frustration 

”Är jag bisexuell?” Sexuell identitet 

”Hjälp, jag är oskuld!” Normer och identitet 

”Det hänger ’nåt’ där nere” Kroppsligt/medicinskt besvär 

 

Tabell #10: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Spanar in andra…” Förhållande och normer 

”Behandling mot svamp” Kroppsligt/medicinskt besvär 

”Kan inte komma av ’vanligt’ sex” Problematiskt sexliv 

”Hans känslor har svalnat!” Förhållande och oro 

”Göra fantasi till verklighet” Experimentlusta 

”Varför tappar jag lusten?” Sexuell problematik 

  

Tabell #11: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Han var otrogen, men ångrar sig nu…” Förhållandekris 

”Det känns obehagligt!” Sexuell problematik 

”Hur får jag bättre smak där nere?” Intimvård 

”Ska jag stanna eller gå?” Förhållandekris 
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”När är det okej att ligga?” Normer 

”Jag har aldrig kysst någon” Normer och erfarenheter 

 

Tabell #12: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Min kille ställer höga krav i sängen” Problematiskt samliv 

”Tips på bra vibrator!” Sexleksaker 

”Varför var den röd och knottrig?” Medicinsk oro 

”Hur ska man se ut där nere?” Kroppslig osäkerhet 

”Ska jag lämna honom igen?” Problematisk kärlek 

”Vill slippa röda prickar” Intimvård 
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Bilaga 6: Förteckning över teman i ”Träning & Hälsa” 
Tabell #1: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Jag äter massor men jag går inte upp i vikt, vad 

ska jag göra?” 

Kosthållning och kropp 

”Är det bra med frossardagar?” Hälsosam kosthållning 

”Tränar två gånger om dagen!” Träningsrutiner, livsstil 

”Varför är vitt bröd onyttigt?” Hälsosam kosthållning 

”Vad gör man som PT?” PT-yrket 

  

Tabell #2: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Hur blir jag nöjd med mig själv?” Identitet och självkänsla 

”Går jag upp i vikt av stress?” Kropp och hälsa 

”Stannar förbränningen av energidryck?” Kosthållning, kropp 

”Har du några tips på bra skor?” Träningskläder 

”Vad har du i ditt kylskåp?” Expertens/Fias kosthållning 

”Jag vill också bli PT, hur gör jag?” PT-yrket 

 

Tabell #3: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Tipsa om smarriga smoothies!” Kostinspiration 

”Känner mig fel på gymmet” Problematisk gymträning 

”Måste jag äta sex gånger om dagen?” Hälsosam kosthållning 

”Jag blir alltid sjuk när jag tränar!” Hälsa och rutiner 

 

Tabell #4: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Hur ofta ska jag äta?” Hälsosam kosthållning 

”Mår inte bra av extremdieter” Hälsosam kosthållning och livsstil 

”Snygga muskler, inte tappa i vikt” Träningsmetoder och kropp 
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”Vill ha större bröst” Träningsmetoder och kropp 

”Behöver motivation!” Tankesätt 

  

Tabell #5: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Övertränar jag?” Träningsrutiner och livsstil 

”Bloggtips!” Inspiration och underhållning 

”Vad är skillnaden på powerwalk och 

promenad?” 

Träningsmetoder och motion 

”Hur ska jag kunna älska mig själv?” Självkänsla och identitet 

”Räkna kalorier” Vikt och kropp 

 

Tabell #6: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Vill bli morgonpigg!” Livsstil och rutiner 

”Blir alltid sjuk när jag börjar träna!” Hälsa och rutiner 

”Vilka nötter är nyttiga?” Hälsosam kost 

”Hjälp mig komma ur min depression!” Identitet, rutiner och psykisk hälsa 

 

Tabell #7: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Hur fungerar militärträning?” Träningsmetoder 

”Tips på snabb frukost!” Kosthållning och livsstil 

”Tipsa om bra sport-behå!” Träningskläder 

”Är frukt onyttigt?” Hälsosam kosthållning 

”Varför ska jag träna på morgonen?” Livsstil och rutiner 

 

Tabell #8: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Hur hittar jag motivationen?” Tankesätt 

”Hur fixar jag dina frukostar?” Expertens/Fias kosthållning 
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”Jättehungrig när jag kommer hem” Livsstil, rutiner och kosthållning 

”Hur tränar jag rumpan?” Träningsmetoder och kropp 

”Hur vågar du vara så privat?” Expertens/Fias tankesätt 

 

Tabell #9: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Sockerfritt fredagsmys!” Hälsosam kosthållning 

”Tipsa om bra träningskläder!” Träningskläder 

”Jag vill intervallträna” Träningsmetoder 

”Nybörjare i gymmet – hjälp mig!” Träningsmetoder och tankesätt 

 

Tabell #10: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Tips på cirkelträning!” Träningsmetoder 

”Vill slippa bli sjuk i höst” Hälsa; livsstil, kosthållning, rutiner 

”Hur värmer jag upp?” Träningsmetoder och rutiner 

”Nyttig (och god) dessert?” Hälsosam kosthållning 

”Ge mig kostinspiration!” Kosthållning 

 

Tabell #11: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Har jag tränat alldeles för hårt?” Träningsrutiner 

”Ont i magen av äpple!” Kosthållning 

”Är det farligt med träningsvärk?” Träningsrutiner och hälsa 

”Jag vill träna, men har ryggproblem!” Träningsmetoder och hälsa 

 

Tabell #12: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Jag vill börja rida igen” Träningsmetoder och tankesätt 

”Har du några bra julklappstips?” (Julklappar) Experten/Fia 

”Vill ha starka armar” Träningsmetoder och kropp 
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”Jag är utbränd” Hälsa och livsstil 

”Var finns kokosolja?” Kosthållning 
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Bilaga 7: Förteckning över teman i ”Jobb & Pengar” 
Tabell #1: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Vad gör en coach?” Yrkesrelaterad nyfikenhet 

”Hur fungerar mediebranschen?” Yrkesrelaterad nyfikenhet 

 

Tabell #2: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Hur blir jag webbexpert?” Väg till yrke 

”Jag vill jobba i musikbranschen!” Framtidsdröm 

 

Tabell #3: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Får jag semesterersättning?” Arbetsvillkor 

”Hur blir jag röstskådis?” Väg till yrke 

 

Tabell #4: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Hur mycket tjänar en redaktör?” Yrkesspecifik lön 

”Behöver nya utmaningar!” Tankesätt och framtid 

 

Tabell #5: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Jobba på BUP” Framtidsyrke 

”Utfryst av kollegan” Problematik på arbetsplatsen 
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Tabell #6: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Hur blir jag skådis?” Väg till yrke 

”Ny på jobbet – vad ska jag tänka på?” Arbetsplatsen 

 

Tabell #7: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Hur startar jag eget?” Väg till yrke, framtidsdröm 

”Hur blir jag mindre nervös?” Tankesätt 

 

Tabell #8: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Hur får jag kontakt med mina nya kollegor?” Arbetsplatsen 

”Kommunikatör eller informatör?” Yrkesrelaterad nyfikenhet 

 

Tabell #9: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Hur blir jag stylist?” Väg till yrke 

”Planlös höst!” Framtid och inspiration 

 

Tabell #10: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Personal shopper?” Yrkesrelaterad nyfikenhet 

”Bättre självkänsla” Tankesätt och självkänsla 

 

Tabell #11: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Hur blir jag journalist?” Yrkesrelaterad undran, framtidsdröm 

”Jag vill jobba med bröllop” Yrkesrelaterad framtidsdröm 
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Tabell #12: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Vill jobba med något kreativt!” Yrkesrelaterad framtidsdröm 

”Hur vågar jag mer?” Yrkesrelaterad frustration, undran; självbild 
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Bilaga 8: Förteckning över teman i ”Mentala coachen” 
Tabell #5: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Känner mig otillräcklig!” Självbild och identitet 

”Jag hetsäter!” Rutiner och hälsa 

”Mår dåligt inför prov” Situationsspecifikt tankesätt 

 

Tabell #6: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”’Galet’ svartsjuk!” Relationsproblem 

”Vad är perfektionism?” Begreppsdefinition 

”Tampas med höga krav” Tankesätt och självkänsla 

 

Tabell #7: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Behöver hjälp att slappna av” Tankesätt och rutiner 

”Skillnad på självförtroende och självkänsla?” Utredning av begrepp 

”Min ’perfekta’ tvillingsyster” Familj och identitet 

 

Tabell #8: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Varför vill inte mina vänner lära känna nya 

människor?” 

Vänskapsproblematik, sociala rädslor 

”Jag vill bli mer självständig!” Förbättring av karaktär och tankesätt 

”Hur flörtar jag?” Relationer och kontakt 
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Tabell #9: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Jag vågar inte gå ut” Livsstil och tankesätt, sociala rädslor 

”Alla andra är så snygga…” Kroppsliga komplex 

”Jag känner mig orolig” Tankesätt 

 

Tabell #10: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Hur börjar jag prata med folk?” Relationer och kontakt 

”Mitt psyke ger snart upp” Psykisk hälsa och tankesätt 

”Katastroftankar gör mig galen” Situationsspecifikt tankesätt 

 

Tabell #11: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Rädd för att bli lämnad” Relationer, tankesätt 

”Hur lappar vi ihop det?” Relationer 

”Vill förverkliga en dröm” Tankesätt och framtid 

 

Tabell #12: 

Fråga/rubrik Mikrotema för spalten/makro för fråga 

”Min syster ger mig skuldkänslor” Problematisk familjerelation 

”Hjälp, jag är så kort!” Kroppsliga komplex 

”Jag vill men vågar inte gå på fest!” Sociala rädslor och kontakt 

 

 


