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Abstract 
 

The primary aim of this study is to examine and analyze how different media 

(multimedia or mixed media) in the Eurovision Song Contest work togheter when 

combined. The expectation is to see if there are reocurring themes and patterns in the 

representation of the Nordic countries in the ESC with a main focus on gender bias and 

authority. Four different winning entries from the Eurovision Song Contest performed 

by the Nordic countries have been chosen and analyzed. The thesis in this essay is that 

there are patterns in the representation of different countries in the ESC, and that there 

also may occur stereotypical gender bias. Therefore the key questions have been the 

following: What does the multimodal impersonation of the latest four Nordic winners in 

the ESC look like? And: What does the representation of men and women look like? 

Youtube-videos have been used as material to analyse these performances by doing 

multimodal analyses. This study indicates that there are occuring gender bias and 

stereotypes in the ESC, and also reoccuring patterns in the representation of the Nordic 

countries as a geographical area. We can not see this by the first glimpse, but through 

deeper multiodal analyses. 
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Abstract 
 

Syftet med denna studie är att analysera de fyra senaste nordiska vinnarbidragen i 

Eurovision Song Contest, för att se om det föreligger återkommande mönster, normativa 

könsstereotyper och hur makt uttrycks i tävlingen. Genom multimodala analyser av 

dessa bidrag med fokus på kön och makt, kommer följande frågeställningar att besvaras: 

Hur ser den multimodala gestaltningen ut inom de fyra senaste nordiska vinnarbidragen 

i Eurovision Song Contest? Samt: Hur representeras kvinnor respektive män i de olika 

bidragen? Som material för analyserna har Youtube-klipp på samtliga bidrag använts, 

där det multimediala har analyserats genom multimodala analyser. Efter dessa analyser 

blir sammanfattningen att det finns återkommande mönster och könsstereotyper inom 

ESC, där männen ofta tilldelas makt medan kvinnor i stället är den mer försumbara. 

Dessa mönster och stereotyper ser vi inte givetvis vid första inblicken av ett bidrag, utan 

genom att göra djupare multimodala analyser. 

 
 
Nyckelord 
 

Eurovision Song Contest, ESC, Eurovisionsfestivalen, Bidrag, Kön, Könsroller, 

Könsnormer, Makt, Stereotyper, Multimodal Analys, Multimedia, Semiotik. 
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1 Inledning 
 
 
Det är något speciellt med Eurovision Song Contest. Ända sedan barnsben har jag haft 

ett brinnande intresse för Eurovisionsfestivalen – glitter och glamour, ett helt spektakel 

av musik, dans och fest, men framför allt musiken i tävlingen har alltid fascinerat. 

Könsnormer och stereotyper men samtidigt feminism och jämställdhet är personligen 

också några viktiga ämnen för mig. Dessa har blivit något av en självklarhet för många i 

dagens Norden, som ofta ses som ett av världens mest jämställda områden. Är det då så 

jämställt som vi tror? Eller finns det underliggande mönster som påvisar könsnormer 

och stereotyper även inom Eurovisonsfestivalen? 

 

ESC är något som många har en åsikt om, vare sig de brukar se på festivalen eller inte. 

På grund av det ser vi i dag ofta diskussioner i sociala medier kring festivalen varje år, 

inte minst då det gäller könsnormer. Twitter, Facebook och Instagram går heta under de 

tre festivaldagarna. Är detta då endast spekulationer eller ligger det något i dessa åsikter 

och anmärkningar? Genom detta arbete kommer de senaste fyra nordiska 

vinnarbidragen att undersökas genom multimodala analyser med fokus på kön och 

makt. 

 

”Kärt barn har många namn” brukar det sägas. Eurovisionen, Eurovision, 

Eurovisionsfestivalen - listan kan göras lång. På grund av detta har jag valt att i resten 

av arbetet använda mig av Eurovision Song Contest eller förkortningen ESC för 

tydlighetens skull. 

 
 
2 Bakgrund 
 

Att skriva om ESC är ett brett område och en avgränsning av ämnet har därför givetvis 

fordrats. Valet av ämne har till stor del att göra med bristen på likadan forskning på 

ESC. Det finns en stor mängd forskning kring ESC, men inte med fokus på kön och 

Norden som geografiskt område. Uppsatsen återkommer till detta i delen ”Tidigare 

forskning” i arbetet. Att välja fyra nordiska vinnarbidrag är en pragmatisk gallring från 

min sida för att kanske få se mer koncisa resultat i slutändan. Genom dessa analyser är 

förhoppningen att kunna se likheter och skillnader i de olika bidragen och hur vinnaren 
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representeras beroende på kön och land. Det finns många olika definitioner av semiotik 

och många ledande forskare inom teorin. Anders Marners teorier och definitioner 

kommer att användas eftersom de är mer aktuella (från år 1999/2000) än många andra 

teorier som är från 1960- och 70-talet. En mer ingående genomgång av hans definitioner 

kommer att göras under rubriken 4.1 ”Semiotik” i arbetet.  

 

2.1 Eurovision Song Contest – Kort historia 

 

Den 25 maj år 1956 ordnades Eurovision Song Contest för första gången i Lugano i 

Schweiz (Eurovision Song Contest 3, History, hämtad 23/10/2015). Efter 60 år av denna 

”europeiska sångfest” och spektakel har deltagarna ökat från blyga 7 länder år 1956 till 

rekordantalet 43 länder år 2011 (Eurovision Song Contest 2, Facts & Figures, hämtad 

26/10/2015). Antalet tittare har också ökat markant från fyra millioner år 1956 till 197 

millioner år 2015 (Eurovision Song Contest 4, Nearly 200 million people, hämtad 

26/10/2015). År 2015 hade Eurovision Song Contest över 40 millioner fler tittare än 

amerikanska Super Bowl, ett rekord även här (Kaufman 2015). Eurovision Song 

Contest är ett av världens mest sedda TV-program och ett av de program som sänts i 

flest år, och kan därmed påstås vara ett av världens mest populära TV-program 

(Eurovision Song Contest 4, Nearly 200 million people, hämtad 26/10/2015).  

Här kan nämnas att Eurovisionsfestivalen från allra första början var en tävling i 

komposition och sång. Då fanns enbart sångtiteln på resultattavlan. Ökningen av 

deltagarländer resulterade i ett behov av effektivisering i röstningsprocessen, och så 

småningom byttes sångtitlarna ut mot landets namn. I dag ser vi även alla nationers 

flaggor på resultattavlan, vilket ökar nationalsymboliken i tävlingen och röstandet. 

Detta i sin tur har lett till att tävlingen har fått ett minskat fokus på låtarna och ett ökat 

fokus på nationella kulturer och därmed har musikens betydelse minskat (Wolther 2012, 

170). 

ESC var alltså till en början en sång- och kompositionstävling. Många länder hade till 

exempel samma sångare år efter år och rentav samma sångare uppträdde för fler länder 

per år de första gångerna festivalen anordnades. Detta ändrades dock då regeln att ingen 

artist får tävla för mer än ett land per år (Eurovision Song Contest 5, Rules, hämtad 
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29/04/2016). All annan instrumentation än sång är inspelad på förväg det vill säga 

musiken spelas inte live. Fram till år 1998 tillhandahöll värdlandet alltid en liveorkester 

för det årets tävling (Eurovision Song Contest 1, Changes in the contest, hämtad 

12/11/2015). Efter detta bestämdes att värdlandet själv får bestämma om de vill 

tillhandahålla en orkester. Alltsedan dess har inget värdland gjort detta, utan bestämt att 

vid önskan av en liveorkester till ett bidrag måste det tävlande landet tillhandahålla detta 

själv. Alla har använt sig av backingtrack (inspelad bakgrundsmusik) efter detta (ibid.).  

Eftersom Eurovision Song Contest har en lång historia finns det otroligt mycket man 

kunde skriva om ämnet. En närmare genomgång av dess historia kommer dock inte att 

göras eftersom syftet med arbetet inte är att göra en historisk överblick av programmet, 

utan att se på de stereotypa könsrollerna inom programmet i urval. Urvalet presenteras 

mer ingående under rubrik 5 ”Metod och material”. 

 
 
3 Syfte 
 

Det primära syftet med detta arbete är att undersöka hur olika medier inom Eurovision 

Song Contest samverkar för att se om det finns återkommande teman och mönster inom 

nordiska bidrag. För att få en så överskådlig bild som möjligt kommer en jämförelse av 

de fyra senaste nordiska vinnarbidragen inom ESC kommer att göras, för att hitta 

likheter och/eller skillnader i det multimediala och den multimodala gestaltningen, samt 

undersöka förhållandet mellan de olika medierna. Med ”den multimodala gestaltningen” 

syftas det på det visuella (gester, positioner, färger etc.), texten i verket samt det 

musikaliska (instrumentation, klang etc.). Dessa bildar en helhet genom att kombineras, 

som i sin tur bildar det i denna uppsats kallas för den multimodala gestaltningen. Minst 

fokus har lagts på det verbala språket (texten) i bidragen därför att (ett av fler) syftet i 

denna uppsats är att se hur det mer underliggande och ”inte självklara” blir 

meningsfullt. Vilka dessa meningar är kommer att lyftas fram i ett senare skede genom 

att jämföra resultaten med varandra. Mitt antagande i detta arbete är att det finns socialt 

förbestämda mönster inom vinnarbidragen av Eurovision Song Contest, inte minst då 

det gäller stereotypa könsnormer, och jag kommer genom mina analyser att försöka 

bevisa detta genom att bland annat leta efter tecken rörande makt. 
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3.1 Frågeställningar 
 

Frågeställningarna som ämnas besvara är: 

• Hur ser den multimodala gestaltningen ut inom de fyra senaste nordiska 

vinnarbidragen i Eurovision Song Contest? 

• Hur representeras kvinnor respektive män i de olika bidragen? 

Viktigt är även att lyfta fram om vi kan se några återkommande mönster eller 

stereotyper i bidragen. Genom att göra en multimodal analys är avsikten att besvara 

dessa frågor. Problemet med så breda frågeställningar kan vara att man inte får något 

konkret svar. Det kan dock samtidigt bidra till en fri tolkning av bidragen. För att få en 

bredare bild av hela samtida Eurovision Song Contest skulle man kunna göra en mycket 

bredare och mer täckande undersökning där man till exempel analyserar alla 

vinnarbidrag mellan 2000 och 2015. Möjligheten till detta finns inte på grund av 

tidsramarna och det förväntade omfånget på detta arbete. På grund av detta blev valet att 

endast analysera fyra nordiska bidrag. 

 
 
 
3.2 Tidigare forskning 

 

3.2.1 A Song For Europe 

Som tidigare forskning bör nämnas antologin A Song For Europe – Popular Music and 

Politics in the Eurovision Song Contest (2007). Antologin består av 15 kapitel varav 

kapitlet ”Return to ethnicity: The cultural significance of musical change in the 

Eurovision Song Contest” av Alf Björnberg är direkt anpassningsbar i analysdelen av 

detta arbete. Björnbergs text handlar i korthet om hur musiken i ESC efter år 1989 har 

ändrats och fått en så kallad ”etnisk vändning”.  Han menar bland annat att de 

musikaliska stilarna har blivit fler och fått mer influenser av popmusik. Bidragen har 

även fått mer politiska influenser då många länder använder sig av etniska stilar för att 

visa fram sin nationella kultur genom sina bidrag (Björnberg 2007, 13–23). ESC har 

enda sedan dess början varit mer populärt i de länder som står för Europas ”periferi”, 

med andra ord Norden, än i de kulturellt och geografiskt mer ”centrala” länderna. De 

nordiska länderna bildar därmed en homogen region (ibid). Björnberg påstår att många 
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nordiska bidrag också är väldigt lika varandra, ibland med etniska inslag, och att de ofta 

är popmusik som kan klassas som ”mainstream”. De etniska inslagen i vissa bidrag 

behöver dock inte vara etablerade kulturellt i landet som använder sig av detta, utan kan 

vara en del av en helt annan kultur som blandas med landets egna. Som exempel kan 

ges Finlands bidrag ”Reggae O.K” från år 1981 framfört av Riki Sorsa, som namnet 

säger är en reggaelåt. Musikstilen reggae kommer ursprungligen från Jamaica medan 

språket i låten är finska. Andra exempel på bidrag med etniska influenser är Turkiets 

vinnarbidrag år 2003 ”Every Way That I Can” samt Ukrainas vinnarbidrag år 2004 

”Wild Dances”. Stilen i båda dessa låtar kan kallas ”etnopop”. Ett svenskt bidrag som 

kan klassas som etnopop är Roger Pontare med låten ”När vindarna viskar mitt namn” 

från år 2000 (ibid.). Bidraget innehåller etniska influenser som inte bara är nordiskt 

etniska. Exempel på detta är Pontares klädsel (en blandning mellan en indiankostym och 

en samisk folkdräkt) tillsammans med exempelvis introt i låten som innehåller en 

jojkliknande sång och en shamantrumma i bakgrunden. Tillsammans med dessa 

instrument används en vanlig banduppsättning för ett rockband (elgitarr, elbas, trumset 

etc.). Sången och shamantrumman kan sägas vara svenskt etniska medan 

indiankostymen inte är det, men tillsammans med rockbandsuppsättningen bildar de en 

helhet som kallas etnopop. 

 

3.2.2 More than just music 

En väsentlig artikel för detta arbete är ”More Than Just Music – the Seven Dimensions 

of the Eurovision Song Contest” skriven av Irwin Wolther (2012). Artikeln handlar i 

korthet om de uppenbara nationella skillnaderna i användningen av programmet 

(showen) som ett instrument för representationen av nationell kultur (Wolther 2012, 

165). Genom att dela in och bryta ned komplexiteten i spektaklet i sju sammanbundna 

dimensioner av betydelse vill Wolther konkretisera tävlingens uppbyggnad på ett 

kulturellt plan. Wolther menar med andra ord att det finns nationella skillnader på 

representationen av ett bidrag inom ESC. Han menar att ESC är ett ”media-staged 

pseudo-media event” (ibid.). Med detta menas att evenemanget är imaginärt och 

iscensatt av olika medier för att uppnå en bredare täckning och följning av media. 

Wolther lägger ingen tonvikt på hur de olika medierna inom ESC samverkan utan 

fokuserar på de underliggande kulturella mönstren. De sju olika dimensionerna Wolther 

diskuterar är: den musikaliska, den musik-ekonomiska, den politiska, den 
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nationalkulturella, den national-ekonomiska, den tävlingsinriktade, samt den mediala 

dimensionen. I analyserna i detta arbete kommer dock fokuset av dessa dimensioner 

enbart att ligga på den nationalkulturella och den musikaliska dimensionen eftersom 

dessa dimensioner går hand i hand.  

Den nationalkulturella dimensionen innebär enligt Wolther (2012, 169) att ett lands 

bidrag ofta representeras mer eller mindre stereotypt och med betoning på den 

nationella kulturen. Att representera ett land i ESC innebär att den utvalda artisten skall 

representera ett helt lands kulturella historia. Hur tillgivna medlemmarna i en viss 

nation är till sin egen kultur påverkar till stor del bidragets representation. Allt från dans 

till låttext har att göra med hur stolta medlemmarna av en viss kultur är för sina unika 

uttryck inom musiken (Wolther 2012, 169). Tonvikten i denna dimension ligger alltså 

mer på att presentera något speciellt än på endast själva musiken. Exemplet på Roger 

Pontare från år 2000 i förra delen av denna uppsats, och sången och shamantrumman i 

bidraget som ses som svenskt etniska, kan även placeras in här för att exemplifiera vad 

som menas med ett nationalkulturellt bidrag från Sverige (Jämför 3.2.1 A Song for 

Europe). Sverige vill visa sin stolthet över de samiska traditionerna som även är en del 

av den svenska kulturen genom detta bidrag. Pontares bidrag är därmed både ett svenskt 

etniskt och ett nationalkulturellt bidrag. 

Den musikaliska dimensionen har en tydlig koppling till den nationalkulturella 

dimensionen, men innebär att musiken i ett bidrag givetvis är en betydelsefull aspekt. 

Musiken kan även ses som nationalkulturell till exempel då ett land väljer att skicka ett 

bidrag på sitt egna språk i stället för på engelska. Wolther (2012, 167) påpekar att det 

finns studier som visar på att alla kulturer har olika musiksmak vad gäller populärmusik 

och hur den låter. Samtidigt har alla länder en egen folkmusik som ibland blandas in i 

ESC-bidragen och då bildas ett mer ”etniskt” sound. Wolther menar däremot också att 

många nationer har en väldigt enhetlig populärmusik (som har med globalisering att 

göra), men att många nationer tycker att deras populärmusik är representativt för deras 

kultur. 

 

3.2.3 Sing for Democracy 

Som tidigare forskning bör även nämnas artikeln ”Sing for Democracy: Human Rights 

and Sexuality Discourse in the Eurovision Song Contest” av Milija Gluhovic (2013) ur 
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antologin Performing the 'New' Europe: Identities, Feelings and Politics in the 

Eurovision Song Contest. Artikeln behandlar mänskliga rättigheter och sexualitet inom 

ESC. Genom att främst analysera det problematiska politiska klimatet för HBTQ-

personer och mänskliga rättigheter under ESC år 2012 med Azerbaijan som värdland 

samt Serbien som värdland år 2008, vill Gluhovic (2013) föra fram kopplingen mellan 

kulturell identitet och kön i samtida Europa. Denna artikel har använts ytterst lite 

eftersom den för det första främst behandlar länder utanför Norden, och för det andra 

främst behandlar det politiska klimatet i dessa länder. Mitt fokus ligger på de olika 

mediernas samverkan.  

Som vi kan se finns det forskning inom området. Det kan ändå påstås att det finns för få 

liknande studier kring de nordiska vinnarbidragen i ESC med fokus på kön gjorda på 

svenska. Detta gäller däremot enbart i enlighet med det som har hittats och använts i 

denna uppsats. En sådan forskning på svenska kan således behövas. Målet är att föra 

fram ett resonemang för läsaren så att denna skall förstå ESC på ett annat plan än att ta 

för givet att artisterna gör som de gör eller att inget är förbestämt på till exempel 

kulturella grunder. Sammanfattningsvis kan det påstås att det inte finns tillräckligt med 

forskning med fokus på kön och Norden, i alla fall inte på svenska. 

 

4 Teori 
 

Genom att göra en genomgång av teorier, metoder och begrepp som använts under 

analyserna vill jag förtydliga syftet och frågeställningarna. Empirin till detta arbete 

bygger dels på analyserna senare i arbetet, dels på de teorier som ligger som grund för 

arbetet. I detta kapitel presentera dessa teorier. En genomgång av några för arbetet 

grundläggande centrala begrepp följer, samt en sammanfattning av Yvonne Hirdmans 

beskrivning av ”genuskontraktet” och en sammanfattning av Liesbet Van Zoonens 

beskrivning av representationen av män och kvinnor i media. 
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4.1 Semiotik 

 

Ordet semiotik härstammar från grekiskans ”semeion” som på svenska betyder 

”tecken”. Semiotik innebär läran om hur vi tyder och tolkar tecken av olika slag (NE 3, 

Multimedia, hämtad 01/02/2016). Som tidigare nämnt kommer Marners teorier kring 

semiotik att användas. Enligt Marner handlar semiotik om hur en tolkar tecken av olika 

slag i språk, bild, medier och symboler. Semiotik kan ses som en betydelselära eller 

teckenlära. Den studerar vad någonting betyder. Vissa föremål kan också vara tecken. 

Han menar att ”tecken är ett ting som står för ett annat ting” och att ”tecken hänvisar till 

något det självt inte är” (Marner 2000, 22–26). Genom att tolka dessa tecken vill 

forskaren hitta betydelsen i sammanhanget eftersom betydelse är ett mer allmänt 

fenomen än tecken (ibid.). Enligt Marner finns det tre olika typer av tecken: index, 

ikoniskt tecken och konventionellt tecken. Det som skiljer dessa teckentyper åt är att de 

har olika relationer mellan uttryck och innehåll. Ett index innebär att då något hänvisar 

eller pekar mot något annat bildas ett tecken. Tecknets anspelning varierar med 

tillfällighet och genom kontexten vi ser indexet i. Till exempel rök kan vara ett 

indexikalt tecken för eld. Ett uttryck blir till exempel till ett index i den stund vi ser det i 

relation till dess innehåll. Den andra typen av tecken betyder att ett tecken även kan vara 

en ikon eller tvärtom. Detta kallar Marner för ikonicitet eller ikoniska tecken. Ikoniska 

tecken finns i två typer: primär ikonicitet och sekundär ikonicitet. Den förstnämnda 

innebär att vi upplever likheter mellan tecken och analysobjektet direkt och genom 

upplevelsen kan vi anta att det är fråga om en teckenrelation. I den andra typen kan vi 

endast se likheter då vi vet att en teckenrelation finns. Det är då insikten av att det finns 

en teckenrelation som får oss att se likheten. Den konventionella teckentypen placeras 

ofta på språk (skrivet eller talat). Ett konventionellt tecken har ingen annan relation 

mellan uttryck och innehåll än att man lärt sig den (ibid.).  

Inom semiotiken analyserar man även bildens denotation och konnotation (Marner 

2000, 22-26). Denotation och konnotation handlar om själva tolkningen av bilden. 

Denotation syftar på bildens grundbetydelse (tolkningen) medan konnotation syftar på 

bildens tilläggsbetydelse (extra associationer) (ibid.). För att exemplifiera: en bild på en 

kvinna med skidglasögon och en man i blå mössa (denotation), en bild på ett par på 

skidsemester (konnotation). 
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4.2 Genuskontrakt enligt Yvonne Hirdman 

 

Hirdman menar att det finns olika kontrakt mellan könen, så kallade ”genuskontrakt”. 

Hon menar att dessa ärvs från generation till generation, från mor till dotter och från far 

till son (Hirdman 1988, 54). Teorin om genuskontrakt innebär i korthet att det finns 

vissa föreställningar om hur kvinnor respektive män skall bete sig mot varandra och 

allmänt i samhället. Dessa genuskontrakt finns på såväl det enskilda planet mellan man 

och kvinna men även på det sociala planet (ibid.).  

Vid användningen av Hirdmans definitioner kring genus har det hållits i åtanke att dessa 

definitioner är skrivna år 1988, alltså kan de vara relativt daterade i viss mening. Att 

”kvinnor har en annan arbetsförmåga” (Hirdman 1988, 56) är kanske ett lite radikalt 

påstående, medan det fortfarande onekligen förekommer bland annat stora 

inkomstklyftor mellan könen inom vissa branscher. Att kvinnor ses som det svagare 

köner rent fysiskt (ibid.) vill jag ändå påstå att stämmer fortfarande i dag. Detta 

påstående kan heller inte förnekas eftersom kvinnor fysiskt ofta är till exempel kortare 

och allmänt mindre än män. Detta påstående stämmer förstås inte in i alla fall. Kampen 

för en jämställd värld och ett jämställt Sverige har visserligen gått långt men jag anser 

ändå att dessa teorier fortfarande är användbara och går att placera in även i dagens 

samhälle.  

 

4.3 Liesbet Van Zoonen om representation 

 

Det finns en stor skillnad i hur kvinnor och män representeras och gestaltas inom media. 

Män gestaltas ofta ensamma och som den mer aktiva, medan kvinnor gestaltas som den 

mer passiva (Van Zoonen 1994, 99–102). Ett exempel på detta är fotografier på 

respektive kön. I ett fotografi på en man tittar mannen i fråga ofta bort från kameran, 

vilket signalerar att de inte är intresserade av betraktaren (ibid.). Om mannen däremot 

tittar in i kameran, är det med en fast blick som förnekar att denne blir beskådad som ett 
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objekt (ibid.). Kvinnor porträtteras däremot ofta som förförande och leende mot 

kameran, med en mer blygsam blick. Detta gör kvinnor till objekt för betraktaren (ibid.). 

Van Zoonens teorier handlar till stor del om fotografier men kan även appliceras på 

rörlig bild. Därmed blir de även applicerbara i analyserna kring det visuella i bidragen. 

Van Zoonens teorier kommer däremot inte att användas i den musikaliska delen av 

analyserna. 

 

4.4 Definitioner av begrepp 
 

I denna studie har teorier kring semiotik tillämpats och applicerats på videoklipp och 

musik (det multimediala) genom att göra multimodala analyser. 

Multimodalitet – Ett centralt begrepp i semiotisk musikanalys. Begreppet beskrivs av 

Holsanová (1999, 117) som ”information som uttrycks genom olika medel med olika 

egenskaper, till exempel tal, bild och andra visuella metoder, som sedan kombineras till 

en sammansatt grafisk produkt och analyseras” (Holsanová 1999, 117). Multimodalitet 

handlar om relationen mellan bilden och den verbala och/eller musikaliska 

komponenten (ibid.). En multimodal analys är alltså en variant på en semiotisk analys, 

men med tonvikt på tecken, helhet, kontext och förhållandet mellan olika samverkande 

medier. En mer genomgående förklaring av multimodala analyser som metod kommer 

att göras under delen ”Metod och Material” i detta arbete. 

Multimedialitet – En redogörelse av skillnaden mellan dessa två begrepp är nödvändig. 

Multimedialitet eller multimedia är ett samlingsbegrepp för de sammanfogade medierna 

(text, grafik, animation, musik, dans, tal, ljus etc.) vilka antingen förekommer parallellt 

eller går in i varandra, inte ett sätt att analysera dessa medier (NE 3, Multimedia, 

hämtad 01/02/2016). Multimodalitet avser en semiotisk analys av dessa sammanfogade 

medier. Man kan alltså säga att man gör en multimodal analys på multimedia. 

Könsroll - ”sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan 

könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och 

prestige.” samt ”för att markera skillnaden mellan biologiskt och kulturellt (socialt) kön 

har man inom den anglosaxiska språkkretsen övergått till att tala om sex respektive 

gender. På svenska motsvaras detta av termerna kön och genus” (NE 2, Könsroll, 
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hämtad 13/10/2015). Kön syftar därmed på det juridiska och biologiska könet, medan 

genus syftar på det sociala och kulturella. Könsroll syftar alltså inte på det biologiska 

eller juridiska könet, utan på det sociala könet och skillnader i det sociala och kulturella 

mellan könen. 

Heteronorm - ”den norm som säger att heterosexualitet är det normala, givna och 

förväntade i ett samhälle. Därmed blir varje annan sexuell läggning, såsom 

homosexualitet och bisexualitet, betraktad som onormal.” (NE 1, Heteronorm, hämtad 

9/10/2015). 

 
 
5 Metod och material 
 

Analyserna i detta arbete är gjorda på de fyra senaste nordiska vinnarbidragen ur ESC, 

från år 2009, 2012, 2013 samt 2015. Urvalet att analysera endast de fyra senaste 

nordiska vinnarbidragen och har gjorts på två grunder. För det första att de nordiska 

länderna har vunnit ESC fyra gånger under en 7 års period fram till år 2015, och därmed 

är alla bidragen samtida. För det andra har valet gjorts eftersom samhället i alla nordiska 

länder är väldigt jämställt med fokus på kön och därmed ser jag det som en kulturellt 

relativt homogen region. Detta gör det intressant att undersöka om det även (enligt min 

uppfattning) finns stereotypa könsnormer inom just de fyra senaste nordiska 

vinnarbidragen. Valet och gallringen att inte analysera Finlands vinnarbidrag ”Hard 

Rock Hallelujah” av Lordi från år 2006 baseras på att detta bidrag är för gammalt och 

därför inte är ett ”samtida nordiskt bidrag”. En analys av Lordi och deras bidrag hade 

dock varit intressant då det uppenbarligen kan tolkas som väldigt maskulint och direkt 

stereotypt om man sett och hört bidraget i fråga. 

Att samtliga fyra vinnarbidrag är från Norden medför att analyserna blir lättare att förstå 

och ta till sig, både för mig och för läsaren, då länderna i fråga ligger nära varandra 

såväl geografiskt som socialt. Med ”nära socialt” syftas det på hur samhället ser ut i 

dessa länder, gällande till exempel lagar, rättigheter, skyldigheter, diskussionsklimatet i 

landet, livsåskådningslandskap mm. 

Som analysmetod för vinnarbidragen har en multimodal analys valts, det vill säga att 

närstudera och jämföra de olika medierna för att hitta likheter och/eller skillnader 
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mellan dessa och se på dessa som en helhet. Valet av denna typ av analys baseras på en 

vilja att föra fram de mindre synliga och tydliga aspekterna (den icke-verbala 

gestaltningen) inom ESC. I denna uppsats ifrågasätts det hur dessa vinnarbidrag 

representeras och därför analyseras samverkande medier – både det visuella och det 

musikaliska. 

Som grund och stöd för analyserna har delar av antologin Routledge Handbook of 

Multimodal Analysis (Jewitt, Carey (red.) 2011) använts. En multimodal analys är en 

variant på en semiotisk analys som lämpar sig väl till detta ändamål då syftet är att 

analysera helheten, det vill säga även att analysera kontexten och förhållandet mellan de 

olika medierna. Inom det multimodala analyssättet finns det olika lager som skall 

analyseras för att slutresultatet skall bli så täckande som möjligt (Jewitt 2011, 14–15). 

Dessa lager kan vara språk (det talade eller till exempel musik), bild, gester, blickar, 

hållning och ställningar. Alla dessa lager kan vara likvärdiga och alla kan bidra 

likvärdigt till meningsskapande. Alla lagren går ”hand i hand” och samverkar (ibid.). Då 

till exempel i denna studie sångaren gör en gest eller dans till musiken som spelas, 

bildas en helhet och tittaren får ett intryck av något – helheten är fokuset i arbetet. 

Analysobjekten är fyra vinnarbidrag ur ESC, samtliga i form av Youtube-klipp samt 

finaluppträdanden. Då ordet bild används syftas det på rörlig bild (video) samt dans och 

rörelser. En musikanalys (klangen, instrumentationen etc.) av de olika videoklippen 

kommer även att göras, dock utan att göra några formanalyser. Bidrag i ESC har en 

tendens att vara ganska lika gällande just form och längd på låten: inget bidrag inom 

ESC får vara längre än 3 minuter långt (Eurovision Song Contest 5, Rules, hämtad 

29/04/2016). Samtliga analysobjekten har dessutom en väldigt lika ”poplåtsform” 

utgående från vers, refräng, vers, refräng, brygga och till slut en dubbelrefräng. Detta 

innebär att en formanalys blir irrelevant då alla svar därmed blir ganska lika. 

 

 
5.1 Fördelar och problematik kring metod 
 

Fördelen med denna (kvalitativa) metod är dess flexibilitet då det i efterhand kan läggas 

till något eller ändras på saker utan problem. Det kan eventuellt dyka upp fler 

infallsvinklar och frågor under analyserna. Problemet med denna typ av analys kan vara 
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att svaren blir för breda och att jag som forskare inte kan placera in de olika bidragen i 

olika fack för att de är för lika. Om ingen av bidragen står ut ur mängden kan också 

slutresultatet bli enformigt. Ett problem med denna typ av analys är att för att göra den 

genomförbar måste forskaren analysera mycket olika faktorer. Forskaren måste ha ett 

tydligt syfte och göra en tydlig avgränsning av det intresserade området. Ämnet och 

syftet måste vara realistiskt i proportion till analysen för att forskningen skall vara 

utförbar och för att slutresultatet skall bli tydligt (West 2009, 287). 

Eftersom min källa till de olika videoklippen är Youtube uppstår viss problematik 

angående autencitet och källkritik. Jag kan inte vara helt säker på att materialet i videon 

inte ändrat eller redigerat på något vis eftersom jag inte äger rättigheterna till materialet. 

Jag vet heller inte vem som har filmat videon eller med säkerhet vem som lagt upp 

klippet. Däremot uppges det på Youtube-kanalen att den som lagt upp klippet är en 

”verifierad användare” och heter Eurovision Song Contest. Det står även i 

beskrivningen och namnet av varje analyserat bidrag att det är finaluppträdanden innan 

bidraget i fråga har vunnit. Valet har helt enkelt blivit att lita på denna källa på dessa 

grunder. Av upphovsrättsliga skäl hittas inga bilder i detta arbete. Däremot har så 

kallade skärmdumpar tagna av klippen använts vid analyserna. Länkar till respektive 

klipp hittas i början av varje analys. För att tydliggöra mina tolkningar och analyser ges 

tidsangivelser i klippen för att läsaren ska kunna leta upp rätt del i klippet och ha lättare 

att följa med i mina resonemang. ”En bild säger mer än tusen ord”, som det gamla 

ordspråket lyder. 

 
 
 
6 Redovisning av analys 
 

I detta kapitel presenteras mina analyser. Som tidigare nämnt har jag valt att analysera 

de fyra olika bidragen utgående från det multimediala för att se hur de olika medierna 

kan påverka varandra och samverka, och skrivit ner tankar kring dem medan jag tittat, 

för att sedan jämföra resultaten med varandra. Inledningsvis har en kort musikanalys 

med betoning på instrumentation, text och klang gjorts, eftersom jag anser det mest 

relevant för mitt arbete. En analys av texten har gjorts endast i några få sekvenser per 

bidrag så att analyserna inte skall bli för långa. Dessa sekvenser är valda främst i 

samband med att något annat tecken har hittats i bidraget, för att se om de i kombination 
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påvisar något annat än endast tecknet i sig. En djupare analys av hela texten i bidragen 

har alltså inte gjorts. Efter detta följer en analys av resten av delarna i bidragen med 

kopplingar till semiotik och hur de olika medierna samverkar. En genomgång av varje 

bidrag kommer att göras, från senaste bidrag till det äldsta, samt referat på det jag ser. 

Detta för att sedan sammanfatta i en slutdiskussion med tankar kring det som 

framkommit. Det första bidrag som analyserats har gjorts aningen mer ingående. Detta 

för att ge en bild åt läsaren om allt som analyserats och lagts vikt på i samtliga bidrag. I 

de tre andra bidragen redovisas analyserna inte lika ingående, utan med mer fokus på att 

redovisa det multimodala i bidragen. Detta både för att hålla kvar läsarens intresse och 

för att omfånget inte skall bli för långt. Då jag i analysen skriver ”manlig” eller 

”kvinnlig” syftar jag på det sociala könet som jag presenterade i kapitlet 4.4 

”Definitioner av begrepp” under ämnet Könsroll. 

 

6.1 Analys 1: Måns Zelmerlöw – Heroes (Sverige, 2015) 

 

Eftersom bidraget Heroes framfört av Måns Zelmerlöw är en låt med mycket 

elektroniska inslag (effekter) och ett elektroniskt helhetssound blir även 

instrumentationen tämligen svår att beskriva eller analysera. Det mest säregna inom 

instrumentationen är likväl: sång (solist), gitarr, synt, bas och trummor. Tempot är 

ganska snabbt, ungefär 110 bpm, och taktarten är 4/4. Rytmiken har en stark betoning 

på varje fjärdedel och påminner om en marsch. Klangen i låten är ganska mörk, såväl i 

Zelmerlöws röst som i resten av instrumentationen. Länk till klippet: 

https://www.youtube.com/watch?v=5sGOwFVUU0I (Hämtad 23/11/2015). 

 

6.1.1 Reflektioner kring bidrag 1 

Första intrycket av bidraget är att låten har en lite mystisk känsla med inslag av 

countrymusik och en snygg scenshow. Känslan av countrymusik beror på gitarren som 

låter som en lap-steel gitarr som ofta används inom country- och bluesmusik. Med den 

snygga scenshowen syftas både på videon och ljuset Zelmerlöw samverkar alla sina 

rörelser med genom hela låten. Färgerna i början av låten är mörka – mycket svart och 

lite silvriga toner. Han är ensam på scen under hela bidraget. Zelmerlöw har en lite 
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mystisk blick där han kisar med ögonen genom hela låten, bortsett från de delar där han 

ler och tittar rakt in i kameran. Han är klädd i väldigt vardagliga kläder: en grå skjorta 

och mörka jeans. ”Less is more” kan man konstatera. 

Det Zelmerlöw samverkar sina rörelser med är först en video på en söt, liten, tecknad 

streckgubbe som spelas bakom och brevid honom. Gubben får längre fram i låten 

sällskap av tiotals liknande streckgubbar. Zelmerlöw gör en så kallad ”fistbump” (slår 

knytnävarna mot varandra) med en av gubbarna i videon, som sedan leder till att både 

Zelmerlöw och gubbarna som marscherar i takt till musiken stannar upp och lyfter upp 

händerna i luften. En röd färgklick som är riktad på Zelmerlöws bröst, och påminner om 

en laserstråle från ett vapen som är siktat mot honom, växer och tar till slut över då 

ljussättningen på scen ändras till endast röd. Se tid 01:59 in i klippet för förtydligande. 

Efter att den röda färgen ”tagit över” övertar en scenshow som man är mer van att se: 

dans, hopp, händerna i luften för att tagga till publiken etc. Det allra sista vi ser i 

bidraget är då Zelmerlöw lyfter upp sin ena arm som i en vinnargest tillsammans med 

den lilla streckgubben vi såg i början av bidraget. Zelmerlöws ansikte filmas relativt 

mycket i närbild och kameravinkeln är ofta nerifrån uppåt. 

 

6.1.2 Den multimodala gestaltningen i bidrag 1 

Till att börja med analyseras kameravinklarna i bidraget. Som tidigare nämnts filmas 

Zelmerlöw nerifrån och uppåt. Denna vinkel bidrar till att han ser lång och stor ut - detta 

skapar en bild av makt (Van Zoonen 1994, 99–104). Då han står i mitten av ett tiotal 

streckgubbar och gör ”fistbumpen” tillsammans med en av gubbarna i videon (tid: 1:48) 

bildas en känsla av att han är mycket större än gubbarna. ”Fistbumpen” är lite smårolig 

samtidigt som det tolkas som ett index, ett tecken, av manlighet. Att slå ihop 

knytnävarna ses i denna kontext som ett manligt uttryck som inte är ett direkt tecken 

men som i relation till innehåll blir till ett index. Samtidigt som Zelmerlöw gör detta 

index sjunger han orden ”When you were lost I followed right behind, Was your 

foundation”. Orden Zelmerlöw sjunger i kombination med ”fistbumpen” tolkar jag som 

ett konventionellt tecken eftersom jag inte ser en direkt koppling mellan text och det vi 

ser. 
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Zelmerlöw tittar ofta rakt in i kameran med en fast blick, vilket kan tolkas som en bild 

av maskulinitet (Van Zoonen 1994, 99–104). Han ler däremot också ofta vid samma 

tillfällen, och detta bidrar enligt van Zoonen (ibid.) till en objektifierad bild av artisten 

som ofta är en kvinna. Vinnargesten Zelmerlöw gör tillsammans med streckgubben i 

slutet av framförandet (tid: 3:02) görs samtidigt som han sjunger textraden ”We are the 

heroes”. Kameran filmar dem rakt framifrån vilket gör att tittaren känner sig på samma 

nivå som de är, varken under- eller överordnad. Kombinationen av texten, gesten och 

kameravinkeln bildar tillsammans ett primärt ikoniskt tecken (som vi ser direkt eftersom 

vi vet vad texten, kameravinkeln och gesten betyder) och därmed som en symbol för 

gemenskap och triumf. 

Färgerna i bidraget tolkas enligt följande: de mörka och silvriga och gråa tonerna bidrar 

till den mystiska känslan i början av låten. Mörka och kalla färger med blått som huvud- 

eller bitendens bidrar ofta till ett kallare intryck (Adams 2009, 48). Färgen röd kan 

däremot ofta anknytas till eld och blod (ibid.), och i detta fall ger det mörkröda ljuset ett 

intryck av oro, energi och makt. Då de mörka tonerna övergår till det mörkröda övergår 

också känslan från de marscherande, söta streckgubbarna med mystik till mer 

dramatisk. Alla färger är tecken av karaktären sekundär ikonicitet, då vi inte vet vad en 

färg symboliserar från början, utan märker det efter analysen och via kontexten vi ser 

färgerna i (Marner 2000, 22–26). West (2009, 287) menar att marscher länge har varit 

ett sätt att ge intryck av makt. Att både musiken och det visuella i början av bidraget 

bildar en uppfattning av marsch kan därför kopplas till det militära och även detta kallas 

för ett tecken av typen sekundär ikonicitet för att än förstärka bilden av makt.  

Zelmerlöws kläder är som tidigare nämnt väldigt avslappnade med en avskalad look. 

Enligt Lewenhaupt (2005, 139–140) är det viktigaste att man med hjälp av kläderna så 

snabbt som möjligt gör ett intryck på tittaren – första intrycket är det viktigaste. Enligt 

Lewenhaupt (ibid.) försöker artisten ofta klä sig så dramatiskt och annorlunda som 

möjligt. Detta påstående passar inte in på Zelmerlöw. De svarta byxorna och den gråa 

tröjan går färgmässigt hand-i-hand med resten av scenshowen. Den gråa färgen på hans 

skjorta är kall och bidrar till mystiken i början (Adams 2009, 48). Effekten med 

färgerna på kläderna blir därför i stället så kallad omvänd psykologi. Eftersom jag 

kanske förväntar mig att kläderna skall vara färgsprakande och 

uppmärksamhetstagande, blir de uppmärksamhetstagande på grund av att de är så 

minimalistiska i utseendet. Däremot är Zelmerlöws kläder ganska spänt åtsittande, så att 
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vi ser att han har en vältränad kropp. Detta bidrar till en maskulin bild av honom, 

eftersom män ofta ses som det fysiskt starkare könet (Hirdman 1988, 56). Zelmerlöws 

muskler denoterar alltså i denna kontext manlighet. 

Enligt det jag har iakttagit på de olika medierna och hur dessa samverkar, finns det en 

hel del tecken som pekar på att Zelmerlöw skall läggas in i facket stereotyp manlig 

heteronorm (enligt det sociala könet). Många tecken (som bildar symboler) i detta 

bidrag pekar på makt och maskulinitet – de flesta för att vara mer exakt. Det enda, enligt 

min tolkning, som går emot heteronormen i hans framträdande är då han ler in i 

kameran. De olika tecknen för maskulinitet är för många för att bortse från dem. Dessa 

symboler blir dominerande och meningsskapande och jag vill därför placera in honom 

inom ramarna för heteronormen. Då vi däremot ser på det multimediala i bidraget kan vi 

se att kombinationen av medier bildar en helhet som kan symbolisera gemenskap och 

vinst. Vi kan se detta tydligt i de två delarna jag tidigare analyserade med marschen och 

vinnargesten. Om Zelmerlöw skulle ha stått ensam på scen och haft en annan scenshow 

utan streckgubbarna skulle slutresultatet också ha sett väldigt annorlunda ut. Då skulle 

jag ha tolkat bidraget som ännu mer maskulint, då män enligt stereotypen ofta ses 

ensamma och tilldelas makt medan kvinnor ses i grupp och som den ”svagare” (Van 

Zoonen 1994, 99–104). Slutligen vill jag konkretisera min analys genom att säga att 

detta bidrag denoterar gemenskap (dess grundbetydelse via tolkningen) och konnoterar 

maskulinitet (dess tilläggsbetydelse via extra associationer) och förstärker och bekräftar 

därmed könsnormen om män i ESC-sammanhang. 

 

6.2 Analys 2: Emmelie De Forest – Only Teardrops (Danmark, 2013) 

 

Instrumentationen i detta bidrag är: sång (lead + stämmor), akustisk gitarr, piano, 

elektrisk bas, flöjt (tin whistle), samt fyra stycken virveltrummor i två olika storlekar. 

Taktarten är 4/4 och rytmiken har en stark betoning på varje slag (2/2) i refrängen på 

grund av trummorna som kommer in då. Tempot är ganska snabbt, ca 110bpm och 

klangen är ljus mycket på grund av De Forest ljusa mezzosopran stämma samt flöjtens 

höga register. Dynamiken är växlande från svag till stark beroende från vers till refräng. 

På scenen ser vi De Forest, flöjtisten, fyra stämsångare (en man och tre kvinnor) samt 

två trumslagare (män). Vi ser alltså både flöjtisten och trumslagarna även om dessa inte 
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spelar live, utan är med på scenen endast för showens skull. Trumslagarna hörs inte 

heller över huvud taget i ljudbilden. Ingen på scen har en direkt koreografi, men en viss 

placering på scen samt olika rörelser som jag tolkar som förbestämda. Länk till klippet: 

https://www.youtube.com/watch?v=p3f9v8ebuD4 (Hämtad 26/11/2015). 

 
6.2.1 Den multimodala gestaltningen i bidrag 2 
 

Första intrycket av bidraget är att det känns naturnära och nordiskt etniskt med tanke på 

flöjten och trummorna. I början av bidraget sitter De Forest på golvet och filmas 

nerifrån och uppåt. Kameravinklarna i bidraget är ofta rakt framifrån men i vissa delar 

filmat uppifrån och ner. Kombinationen av kameravinkeln och solistens placering på 

scen bildar ett tecken, ett primärt ikoniskt tecken för kvinnlig underordning. Vi ser ett 

samband mellan tecken och analysobjektet direkt eftersom vi vet vad kameravinkeln 

och placeringen betyder (Marner 2000, 22–26). Tecknet har ett budskap om kvinnlig 

svaghet och leder till en objektifierad bild av De Flores. Se tid 00:37 in i klippet för 

förtydligande. 

De Forest har en blick jag skulle vilja kalla förförande och något osäker rakt igenom 

hela låten. Då refrängen börjar stiger De Flores upp (tid: 0:47), i samband med att 

trummorna, gitarren, basen och stämsången kommer in i musiken. Innan dess har vi 

endast hört flöjt och piano samt solistens sång. Färgerna i denna sekvens (ljusshow och 

bakgrund) har en ton av mycket orange. Då refrängen börjar byter bakgrundsshowen 

och börjar röra sig mer för att öka skillnaden mellan vers och refräng. Dynamiken i 

musiken höjs alltså samtidigt som De Flores stiger upp samt när bakgrunden sätter 

igång ordentligt. Då ser vi något som skall se ut som eld i bakgrunden, rökeffekter och 

vindmaskiner som används på scen, samt guldfärgat konfetti som ser ut som flygande 

gnistor flyga omkring. Dessa effekter tolkar jag som ett indexikalt tecken för eld och 

storm. Eld och storm vill jag däremot tolka som ett sekundärt ikoniskt tecken för ett 

stormigt förhållande i kombinationen med textraden ”What´s gone between us? Has 

come between us?” som sjungs samtidigt (tid: 2:02). Eftersom vi måste kombinera 

dessa två aspekter för att se ett tecken, vet och ser vi först efter en analys att det finns en 

teckenrelation. De Forest ler in i kameran med en flytande blick flera gånger samtidigt 

som hon sjunger detta. Att le och ha denna typ av blick ger oss en objektifierad bild av 

kvinnan enligt Van Zoonen (1994, 99–106). De Forest fortsätter ha sin flytande blick i 
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princip genom hela låten förutom i början av tredje versen (efter första refräng) då hon 

sjunger mot flöjtisten med en väldigt förförande blick. Se tid 01:19 in i klippet för 

förtydligande. 

De Forest bär en svallande klänning i ljus beige färg. Alla andra på scen bär svarta eller 

mörka kläder, jag tolkar det som ett val för att få en kontrast till solisten, jämför 

Lewenhaupt i den förra analysen (2005, 139–140). Som tidigare nämnt är alla färger 

sekundärt ikonistiska tecken (Marner 2000, 22–26). I denna kontext och i samverkan 

med att alla andra på scen har mörka kläder, tolkas färgen på De Forest klänning som ett 

tecken av oskuld. Då mörka färger med blått som huvudtendens konnoterar köld kan det 

påstås att ljusa färger med rött som bitendens kan konnotera värme, och enligt Adams 

(2009, 48) kan färgen röd anknytas till eld och blod. 

Ingen dansar på scen i bidraget, men De Forest gör många gånger olika svepande 

handrörelser för att förtydliga budskapet i texten. Bidraget innehåller alltså viss 

förbestämd koreografi även om ingen direkt dansar. Textrader som ”No shooting star to 

guide us” och ”Look at us now, we´ve only got ourselves to blame” i en kombination 

med De Forest längtande och förförande blickar samt leende mot kameran leder till en 

genomgående känsla av desorientering och osäkerhet. Detta stärker stereotypen om att 

kvinnor ofta ses som den underordnade till män och att kvinnor är osäkra, svaga och 

borttappade utan en man (Van Zoonen 1994, 99–104). Däremot är (som nämnt i den 

förra analysen) marsch ett tecken på maskulinitet. Marschrytmiken i Only Teardrops 

utgörs enbart av de två trumslagarna vad vi kan se, det vill säga att det är män som utgör 

marschen medan De Forest står i mitten och ser vilsen ut. Genomgående är det även 

stort fokus på de manliga instrumentalisterna i bidraget, inte endast De Forest som är 

solisten. Detta visar (igen) att kvinnan inte tilldelas all makt även om hon har 

huvudrollen i bidraget. 

Slutligen blir sammanfattningen av detta bidrag tudelat. Å ena sidan ser vi tydliga 

försök till att representera De Forest som en stark kvinna (med tanke på färgval och 

rytmik i låten) men å andra sidan finns samtidigt en stark känsla av naivitet och 

oskuldsfullhet med tanke på klädval, text och blickar. Då alla dessa aspekter tas i 

beaktande kan denna analys konkretiseras genom att säga att detta bidrag denoterar 

kamp (dess grundbetydelse via tolkningen) men konnoterar svaghet (dess 
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tilläggsbetydelse via extra associationer) och förstärker och bekräftar genom en djupare 

granskning därmed könsnormen om kvinnor i denna kontext. 

 

6.3 Analys 3: Loreen – Euphoria (Sverige, 2012) 

 

Instrumentationen i detta bidrag är sång (solist och inbandade stämmor) samt 

elektronisk bakgrundsmusik. Inga akustiska instrument används i bidraget. Tempot i 

bidraget är ca 130 bpm och dynamiken är växlande mellan vers och refräng (höjs i 

refrängen). Taktarten är 4/4 och klangen är ganska ljus på grund av kombinationen av 

Loreens sopranstämma tillsammans med bakgrundsmusiken. Loreen är ensam på scen 

ändra fram till nästsista refrängen då en manlig dansare intar scenen. Loreen bär svarta, 

löst sittande byxor och en guldfärgad skjorta. Dansaren bär kläder som går helt och 

hållet i svart. Färgerna i scenshowen och bakgrunden går i mörkblått och lila, 

ljusshowen i vitt/silvrigt. I slutet av bidraget (vid låtens klimax) börjar det ”snöa” på 

scen samtidigt som en enda strålkastare lyser på Loreen och dansaren uppifrån. Länk till 

bidraget: https://www.youtube.com/watch?v=Pfo-8z86x80 (Hämtad 2/1/2015). 

 

6.3.1 Den multimodala gestaltningen i bidrag 3 

 
Första intrycket av bidraget är att scenshowen känns modern och minimalistiskt. 

Kameran filmar mycket närbilder på Loreen, ofta rakt framifrån. Vi ser sällan Loreens 

ögon, och hon ler över huvud taget inte in i kameran. Både kameravinkeln och saknaden 

av leendet motverkar en objektifierad bild av Loreen som kvinna (Van Zoonen 1994, 

99–106). I detta bidrag ligger fokus mer på dans än på resten av scenshowen. Loreens 

rörelser är vågiga och generellt kan dansen klassas som modern dans. Dansen är olika i 

varje refräng och vers och praktiskt taget inga återkommande rörelser ses. En 

återkommande rörelse Loreen gör (i refräng 2 och 3) är trots allt att hon sträcker upp 

händerna stegvis samtidigt som hon sjunger textraden ”We´re going up, up, up, up, up, 

up”. Se tid 2:02–2:07 in i klippet för förtydligande. Kombinationen av denna rörelse och 

texten tolkas som ett tydligt primärt ikoniskt tecken där medierna samarbetar för att 

förtydliga texten och budskapet, här upplevs en teckenrelation direkt (Marner 2000, 22–

26). I övrigt handlar texten i korthet om att vara fri och euforisk (i ett lyckorus). 
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Enligt Lewenhaupt är första intrycket det viktigaste då det gäller kläder. Loreens 

guldfärgade skjorta sticker ut ur resten av scenshowen och har en kontrast till den andra 

dansaren som bär endast svart. Artisten försöker ofta klä sig så dramatiskt och 

annorlunda som möjligt (Lewenhaupt 2005, 139–140). Det stämmer delvis in på Loreen 

att kläderna är ”dramatiska” i den meningen att skjortan sticker ut från den annars 

mörka och kalla scenshowen. Den guldfärgade skjortan kan ses som ett indexikalt 

tecken som hänvisar till guld och rikedom. Guld och rikedom påstår jag vara synonymt 

med varandra. Rikedom, i sin tur, ses i denna kontext följaktligen som ett indextecken 

för makt. Ett indexteckens allusion varierar med tillfällighet och genom kontexten vi ser 

indexet i, menar Marner (2000, 22–26). 

 

Färgerna i scenshowen och bakgrunden går i mörkblått och lila och huvudfärgen är 

svart. Ljusshowen går i vitt och silvrigt. Som tidigare nämnt är alla färger är tecken av 

karaktären sekundär ikonicitet, då färgens denotation och konnotation varierar beroende 

på exempelvis kontexten vi ser dem i (Marner 2000, 22–26). De mörka färgerna med 

blått som huvudtendens konnoterar köld (Adams 2009, 48) såväl som ”snön” som faller 

på Loreen. Snön är däremot ett tecken av karaktären primärt ikoniskt tecken men 

denoterar köld – snö är onekligen både fysiskt och psykiskt kallt. Samtidigt kan det 

tolkas som att snö konnoterar renhet – det är vitt, och vitt är ”oskuldens färg”. Snö kan 

även kopplas till nordisk kultur och etnicitet. Jag anser ändå inte att det spelas på det 

etniska i snö tillräckligt tydligt för att det skall ses som ett direkt tecken på nordisk 

etnicitet eller nationell kultur i detta bidrag. Ljusshowen går i samma anda med färgerna 

vitt och silvrigt. Köld konnoterar makt i denna kontext, i kombination med bilden vi fått 

av såväl att Loreen är ensam på scen som av hennes guldfärgade skjorta.  

 

Denna analys är oavsiktligt något kortare än de andra tre. Detta beror på att inga direkta 

stereotyper eller könsnormativa mönster har hittats. Bidraget blir således intressant i 

jämförelse med de andra tre, och därmed även det bidrag som sticker mest ut ur 

mängden. Slutligen kan det sägas att sammansättningen och samverkan av alla medier i 

detta bidrag såväl denoterar som konnoterar makt. I detta fall kvinnlig makt som är 

annorlunda från de andra tre bidragen som analyserats. Det kan påstås att Loreen med 

detta bidrag är raka motsatsen till de andra och motverkar de könsstereotyper vi ser i 

resten av bidragen. En mer ingående analys av detta kommer att göras i delen 

”Sammanfattande analys” av arbetet. 
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6.4 Analys 4: Alexander Rybak – Fairytale (Norge, 2009) 

 

Instrumentationen i detta bidrag är följande: två fioler, sång (solist samt två kvinnliga 

stämsångare), elektrisk bas, synt samt percussionsinstrument för att markera tempot i 

låten och upptakten i verserna. Taktarten är 4/4, i verserna med en betoning på varje 

upptakt som spelas och accentueras av synten med ett sound som påminner om en harpa 

eller något annat stränginstrument som spelas ”plockande”. Refrängen har däremot en 

betoning på varje fjärdedel. Vi hör två fioler även om vi endast ser Rybak spela på en 

fiol. Instrumentet i fråga kan förknippas med norsk nationell kultur och folkmusik med 

tanke på instrumentet hardingfela (en speciell typ av fiol med resonanssträngar) som är 

Norges nationalinstrument och används mycket inom traditionell norsk musik (Fiskvik, 

2013, 85). Tempot i låten är ganska snabbt, ca 110 bpm och klangen är ganska ljus på 

grund av Rybaks tenorstämma samt fiolens höga register. Dynamiken är något växlande 

mellan vers och refräng, men inga stora skillnader upplevs. På scen ser vi Rybak 

tillsammans med tre manliga dansare samt efter första refräng träder två kvinnliga 

stämsångare in. De tre dansarna har en koreografi som kan sägas påminna en aning om 

folkdans men med en modern ”touch” som inkluderar akrobatik. Även dansen kan 

förknippas med Norges nationella kultur då dansen påminner om halling som är en 

 typ av norsk folkdans (Fiskvik, 2013, 85). Rybak själv dansar inte direkt, men en del 

förbestämda rörelser som kan ses som koreografi. Alla män på scen bär svarta 

kostymbyxor, vit skjorta, hängslen och lackskor. Rybak bär även en svart väst. De 

blonda kvinnorna bär rosa klänning. Länk till klippet: 

https://www.youtube.com/watch?v=WXwgZL4zx9o (Hämtad: 21/12/2015). 

 

6.4.1 Den multimodala gestaltningen i bidrag 4 

 

Första intrycket av bidraget är att det känns folkligt och nordiskt etniskt med tanke på 

dansarna och fiolen vi hör och Rybak ”spelar” på. Hela låten känns ganska ”jämntjock” 

rakt igenom eftersom den inte har några tonartshöjningar, förändringar i dynamik eller 

dylikt. Kameravinklarna i bidraget är för det mesta rakt framifrån, ibland uppifrån och 

ner. De kameravinklar som är nerifrån uppåt kan leda till en objektifierad bild av 

solisten (jämför analys 2: Emelie De Forest), men i detta fall används de så pass sällan 

så jag inte tolkar det som ett tecken. Däremot ler Rybak ofta in i kameran, vilket enligt 
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Van Zoonen (1994, 99–106) ger oss en objektifierad bild av artisten. Leendet bildar ett 

sekundärt ikoniskt tecken, eftersom konstateras kan att ett tecken finns, men att en 

teckenrelation ses först efter en analys (Marner 2000, 22–26). Kameravinklarna och 

byten mellan vinklar i detta bidrag är över lag mer rörliga och svepande än i de andra tre 

bidragen. 

 

Enligt Adams (2009, 48) bidrar ofta mörka och kalla färger med blått som 

huvudtendens till ett kallare intryck, så även i detta bidrag. Huvudfärgen i bidraget är 

mörkblått som kompletteras med guldfärgade detaljer. Bakgrunden igenom hela låten 

består av blåa färger och stjärnor samt bilder på små trähus. Se tid 00:20 in i klippet för 

förtydligande. Allt detta tillsammans ger en känsla av natt. Kombinationen av dessa 

bakgrundsbilder bildar ett tecken som ger oss en drömsk och lugn känsla. Blått 

konnoterar alltså natt (grundbetydelsen), och natt i sin tur denoterar (tilläggsbetydelse 

genom analys) dröm och lugn. Eftersom en teckenrelation upplevs direkt, klassas detta 

som ett tecken av typen primär ikonicitet (Marner 2000, 22–26). Bidraget avslutas med 

ett outro (samma som intro) och fem smällar av pyroteknik (Tid: 2:55). 

 

Texten i bidraget kan ses som aningen naiv och rar. Som exempel kan ges textrader som 

”Years ago, when I was younger. I kinda’ liked, I girl I knew”. Att Rybak var i 20-

årsåldern då han framförde bidraget gör denna textrad aningen skämtsamt ironisk. Detta 

är ingen direkt maskulin text, även om texten är skriven i första person och handlar om 

en tjej som sångaren är kär i. Texten handlar i korta drag om att även om kärleken bara 

är en dröm eller saga kan det göra ont i hjärtat och kärleken vara sann. I texten ses inga 

direkta kopplingar till stereotypa könsnormer. Texten tolkas därför som ett 

konventionellt tecken, eftersom den inte innehåller några andra tecken eller 

underliggande syften än att hon är hon (kvinna) och han är han (man). Här tolkas därför 

textens direkta betydelse (Marner 2000, 22–26).  

  

I detta bidrag kan det ses en stark koppling till det Björnberg (2007, 13–23) kallar för 

”etnopop”. Som tidigare nämnt kan fiol kopplas till traditionell norsk musik. Den 

nationella kulturen och ”nordiska etniciteten” representeras i detta bidrag genom fiolen, 

dansen och scenshowen, och fokus i bidraget ligger främst på Norges nationella kultur. 

Med ”nordisk etnicitet” syftas på ”de uppenbara nationella skillnaderna i användningen 

av programmet (showen) som ett instrument för representationen av nationell kultur” 
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(Wolther 2012, 165). Det kan påstås att bidraget innehåller tecken som kan ses som 

stereotypa könsnormer. Dessa är ändå så pass få så de varken blir tydliga eller relevanta. 

Slutligen kan det anföras att bidraget såväl denoterar som konnoterar norsk kultur som 

något konkret och materiellt. De olika medierna samverkar för att ge oss som tittare en 

viss bild - de små trähusen, dansen, fiolen och stjärnhimlen i bakgrunden ger oss en bild 

av Norge som ett mysigt litet land i norr. Egentligen skulle alla de nordiska länderna 

kunna representeras på samma sätt – små trähus och folkdans finns ju onekligen i hela 

Norden. Dessa medier tillför oss egentligen en stereotyp och förbestämd bild av hela 

Norden som ett geografisk och kulturellt sammanhängande område med subtila 

skillnader, med undantag från den norska hallingen. 

 
 
7 Diskussion och sammanfattande analys 
I denna del kommer tidigare forskning att placeras in i samband med en precisering och 

redogörelse av vissa återkommande mönster inom nordiska ESC-bidrag gjorda på dessa 

analyser. Vilka är då dessa mönster? Eftersträvan är att besvara de centrala 

frågeställningarna i detta arbete (Hur ser den multimodala gestaltningen ut inom de fyra 

senaste nordiska vinnarbidragen i Eurovision Song Contest? samt Hur representeras 

kvinnor respektive män i de olika bidragen?). Till att börja med kan det anföras att 

tydliga återkommande mönster men även skillnader finns och kan ses inom alla de fyra 

bidragen och respektive lands representation. Mönster som hittats gäller inte endast 

representationen av män respektive kvinnor, utan även Norden som geografiskt område.  

 

Även om inte bidragen direkt påminner om varandra vid första inblicken kan vi vid en 

djupare analys se tydliga likheter. Det första återkommande mönstret är att alla bidrag i 

fråga har en likadan form (A-B-A-B) och ungefär samma tempo (runt 110–130 bpm). 

Inget av bidragen har en tempoförändring, t.ex. accelerando eller ritardando. Björnberg 

påpekar angående nordiska bidrag, att likheter till varandra finns, ibland med etniska 

inslag, och att nordiska bidrag ofta är populärmusik som kan klassas som ”mainstream” 

(2007, 13–23). Alla dessa tre faktorer stämmer in enligt de analyser som gjorts. 

Taktarten i alla bidrag är jämn (2/2 eller 4/4), vilket är typiskt för en poplåt och 

”mainstream” musik (Björnberg 2007, 13–23). Alla bidrag har en tydligt växlande och 

tilltagande styrka (crescendo eller decrescendo) i dynamiken från vers till refräng 

och/eller brygga. Alla bidrag kan sägas vara låtar där melodin är i fokus, främst sången, 
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inte de andra instrumenten. Detta är ju inte så konstigt då ESC fortfarande på ett eller 

annat vis kan ses som en tävling i sång. Låtarnas tonarter är också väldigt lika. Två går i 

A-moll och en i C-dur (vilka är parallelltonarter) och en går i B-moll. Konstateras kan 

då att alla fyra låtars grundtoner ligger nära varandra. Samtliga tonarter har en grundton 

inom en liten ters (sekundavstånd från A). Tonarter mellan A och C är för de flesta 

solister lätta att nå och bekväma att sjunga i. Tonläget i alla låtar är alltså väldigt lika 

och vanliga inom popmusik. Helhetsintrycket i de olika bidragen är utan tvivel till stort 

beroende på artisten som framför låten. Skulle någon annan framföra låten i fråga, 

skulle också tolkningen och analysen av denna bli en helt annan. Framförandet är alltså 

individuell beroende på artisten, och tolkningen beroende på betraktaren. 

 

Norden, precis som alla andra länder och områden inom ESC, påstår jag att har en 

image att hålla. Den stereotypiserade bilden och imagen av Norden är att det är ett 

väldigt modernt, jämställt och liberalt område. Vi ser både i Loreens och Rybaks bidrag 

en koppling till köld och snö. Allt detta är en fin bild och det blir viktigt att hålla denna 

image, även om denna bild inte alltid stämmer. Det blir därför viktigt att poängtera, då 

det gäller Norden som geografiskt område, att inget av dessa fyra bidrag är direkt 

nedsättande för varken män eller kvinnor vid första ögonkastet. Tendenser till detta kan 

onekligen ses, men först efter en mer djupgående analys. Rättare sagt – kvinnor och 

män representeras på olika sätt där männen ofta tilldelas makt medan kvinnan är det mer 

”passiva” könet (Se kapitel 4.3.2 Van Zoonen). Kvinnorna är i dessa bidrag lugnare på 

scen än männen. I Danmarks bidrag (De Forest) är det männen som spelar på de stora 

trummorna, i Sveriges dansar Loreen modern dans som består av mycket vågiga och 

stora, svepande rörelser. Loreens dans stärker bilden om att kvinnor skall vara ”lugna 

och sansade” i en traditionell och stereotyp benämning. 

 

Van Zoonen menar dels att en fast blick in i kameran tolkas som en bild av maskulinitet, 

dels att ett leende in i kameran bidrar till en objektifierad bild av artisten som i dessa 

tillfällen ofta är en kvinna (Van Zoonen 1994, 99–104). I denna uppsats stämmer dessa 

två påståenden inte riktigt in. Alla artister, såväl män som kvinnor, gör båda två. Vi kan 

ändå se kopplingar mellan dessa blickar eller leenden och resten av det multimediala, 

som tillsammans bildar en helhet som påvisar antingen maskulinitet eller femininitet. 

Exempelvis kombinationen av Zelmerlöws handgester, blickarna in i kameran och att 

låten går i marschtakt ger oss en bild av maskulinitet och makt. Van Zoonens teorier blir 
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därmed applicerbara, inte direkt, men i kombination med andra medier stämmer dessa 

faktorer in. Van Zoonen påstår också att kameravinkeln kan ge oss en bild av makt. 

Detta påstående är direkt applicerbart då samtliga artister antingen filmas nerifrån uppåt 

för att skapa en bild av makt, eller uppifrån och neråt för att skapa en bild av att artisten 

är liten och ser upp på oss som tittare, alltså motsatsen av makt (Van Zoonen 1994, 99–

104). Den enda artisten som filmas rakt framifrån i hela bidraget är Loreen, men med 

henne får vi ingen ögonkontakt. 

Vi ser tydligt återkommande mönster på makt. I de två första analyserna ser vi tydligt 

en koppling mellan marsch och makt, även om på olika sätt. I det första bidraget 

marscherar Zelmerlöw i takt med musiken tillsammans med sin armé av streckgubbar. I 

det andra står De Forest på ställe medan trumslagarna spelar en marschrytm. Båda dessa 

visar på att makt tilldelas män genom marsch, medan kvinnor är det mer passiva könet. 

I dessa sammanhang kan det därmed fastslås att marsch är ett makttillförande primärt 

ikoniskt tecken. Genom dessa bidrag vill man ge tittaren en viss bild, men den bilden är 

inte längre den samma då vi lägger på oss våra analytiska glasögon. 

Genom att se på den visuella gestaltningen med ”semiotikglasögonen på” kan vi se 

vissa återkommande mönster. En aspekt som skiljer Sveriges två bidrag från Norges och 

Danmarks, är att Sverige båda gångerna representeras av en artist som i princip står 

ensam på scen. Inte helt ensam, men nästan: Zelmerlöw med sina streckgubbar och 

Loreen med sin dansare är med i ca 30 sekunder av bidraget. Norge och Danmark har 

däremot hela ”bandet” med sig på scen. Detta tolkas även som en bild för makt. Att stå 

ensam på scen bildar ett tecken av typen sekundär ikonicitet (jämför kapitel 4.1 

Semiotik). I sammanhanget ser jag detta som ett tecken för ensamhet som i sin tur 

konnoterar auktoritet och styrka. I detta fall styrka för Sverige som nation och 

auktoritär. Norge och Danmark ses därför som små, familjära länder som har fokus på 

det etniska och nationella i stället för makt och styrka. Makt och styrka för Sverige kan 

därmed vara ett försök på att stärka en image som ”stormakt”. Sverige kallas väl inte 

utan anledning i folkmun för ”storebror” av de andra nordiska länderna. Ett annat 

återkommande tecken är att alla bidrag har en liknande bakgrundshow där mycket 

mörka färger används. 

 

Alla fyra bidragen kan klart läggas in under begreppet ”populärmusik” (Björnberg 

2007, 13–23). Däremot ser vi skillnader från Sveriges två bidrag i jämförelse till 
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Danmarks och Norges bidrag. Danmark och Norge lägger ett fokus på det mer 

”etniska”, såväl gällande instrumentationen i låtarna som framträdandet. Båda dessa 

bidrag har ett stort fokus på instrumentationen (flöjt respektive fiol), inte endast solisten 

i fråga. Bägge bidrag har fler på scen än vad Sverige som endast representeras av en 

solist i båda av landets bidrag. Sveriges båda bidrag kan ses som mer neutrala 

popmusikbidrag (mainstream) medan Danmark och Norge representerar det Björnberg 

kallar för ”etnopop” (ibid.). Etnopop innebär i detta sammanhang att bidraget i fråga har 

en eller fler aspekter som kan tolkas som ”etniska”, till exempel instrument eller dans i 

bidraget. I dessa två bidrag är det främst instrumentationen som kan kallas för ”etnisk”, 

men även första intrycket (denotationen) i bidragen pekar på ”nordisk etnicitet”. I dessa 

bidrag är ”representationen av nationell kultur” flöjten i Danmarks bidrag och fiolen i 

Norges bidrag samt det bidragen denoterar – nationens stolthet över det ”etniska” i 

respektive bidrag. Vi ser även en koppling till nordisk etnicitet i Sveriges bidrag med 

Loreen då färgen vit kopplas till snö. Jag ser ändå inte att Sverige spelar på det etniska 

tillräckligt tydligt för att det skall ses som ett direkt tecken på nordisk etnicitet. 

 

Hirdman menar att det finns olika genuskontrakt mellan könen (Hirdman 1988, 54). 

Teorin om att det finns vissa förbestämda föreställningar om hur kvinnor respektive 

män skall bete sig mot varandra och allmänt i samhället stämmer onekligen in på alla 

bidrag, på ett eller annat sätt, i denna uppsats (ibid.). Sammanfattningen av alla bidrag, 

efter en multimodal analys av det multimediala, har på ett eller annat sätt gett oss bilden 

av att de konnoterar en sak, men genom en djupare multimodal analys ser vi tecken på 

något helt annat som ofta pekar på stereotypa könsnormer där mannen är ledaren och 

kvinnan den underordnade. Den första inblicken är ofta en annan än vad slutsatsen 

sedan visar. Det är omedvetet vi som tittare ser allt detta om vi inte mer djupgående 

undersöker ett bidrag. Det är eventuellt vårt undermedvetna som tar till sig dessa 

mönster av könsnormer. Norden ses ofta som ett av världens mest jämställda områden 

då det gäller till exempel arbetsplatser och att vara förälder. De nordiska länderna har 

bland annat lagar som förbjuder diskriminering på arbetsplatsen på grund av kön. 

 

Finns det då stereotypa könsnormer även inom Eurovision Song Contest? Mitt 

antagande i början av denna uppsats var att jag anser att det finns socialt förbestämda 

mönster inom dessa nordiska vinnarbidrag av ESC, inte minst då det gäller stereotypa 



  
 

 28 

könsnormer. Efter analyserna kan vi se att detta påstående stämmer, men att dessa 

könsnormativa mönster ofta ses först vid en djupare analys och att de därför kan 

påverka oss omedvetet. Om nu vårt nordiska samhälle är så jämställt inom de nämnda 

faktorerna, och till och med lagar för att förbjuda diskriminering redan finns sedan 

länge, borde inte då ESC också vara jämställt och inte spela på den stereotypiserade 

bilden av män och kvinnor? Om vi omedvetet varje år i denna tävling får intrycket av att 

kvinnan är den underordnade till mannen som har makten, påstår jag att vi har en rätt så 

lång väg att gå för att uppnå ett fullständigt jämlikt samhälle. 

Det slutliga påståendet blir härmed att det förvisso finns stereotyper och vissa könsroller 

inom ESC, men inte så pass tydliga som jag som skribent och analytiker hade förväntat 

mig. Det är något skevt i representationen av män och kvinnor, i alla fall i de 

analyserade bidragen. Kvinnan presenteras som den lugna och mer passiva, medan 

mannen har makten. Det spelas fortfarande på de stereotypa könsrollerna inom ESC. 

 
8 Förslag på vidare forskning 
 
 
Denna uppsats är endast ett litet stickprov i ett hav av problematik. Vilken bild ger 

denna undersökning om Norden? Ett könsneutralt samhälle kanske verkar långt borta, 

och jag kan undra varför dessa könsnormativa mönster i alla bidrag göms. De är gömda 

eftersom vi ofta märker dessa först efter en djupare analys. Dessa normer och 

stereotyper finns där och bör belysas för att motverkas. Hur ser då situationen ut i resten 

av Europa? För att få en bredare bild av ESC och Europa som geografiskt område borde 

en mycket mer omfattande undersökning och forskning göras. Exempelvis ett fältarbete, 

där forskaren undersöker en mängd människors (av olika kön) första reaktion av fler 

bidrag än i detta arbete, skulle tänkas göras. Att till exempel jämföra alla finalbidrag 

med varandra är ett alternativ. I kombination och som komplement till detta skulle 

forskaren göra liknande multimodala analyser som jag gjort i detta arbete. Då skulle 

forskaren i slutändan få en större överblick över vilka de underliggande mönstren är, 

som vi som tittare inte lägger märke till vid första gången vi ser ett bidrag. I en sådan 

studie skulle fokus ligga på vilket intryck människor får av dessa underliggande 

meningar och vilka konsekvenser de kan ha. Genom en sådan undersökning skulle man 

få en mer omfattande förståelse för hur könsroller fungerar på ett bredare plan.  
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