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Abstract
Den 21 mars 2014 skapade ett Vogue omslag stor uppmärksamhet i amerikansk 

webbpress. Omslagspersonerna är Kim Kardashian West och Kanye West. Journalisters

primära fokus var huruvida Kim Kardashian West förtjänade sin plats på omslaget samt 

om hennes fästman Kanye West mutat Vogues chefredaktör Anna Wintour för att få 

med sin fästmö på omslaget.

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ett tidningsomslag kunnat skapa så 

stor uppmärksamhet och negativitet i amerikansk webbpress. Amerikanska 

webbtidningar undersöktes under perioden 21-03-2014-31-03-2014 där fokus var att få 

fram hur de amerikanska journalisterna gestalade Kim Kardashian West och 

omslagsnyheten i sig, samt att ta reda på hur ofta Twitter användes som källa i dessa 

tidningar. Studien är baserad på både en kvantitativ och en kvalitativ ansats med en 

semiotisk analys av omslagsbilden. Kvantitativ innehållsanalys har varit till grund för 

analys av artiklar från 6 stora amerikanska webbtidningar. Webbtidningarna som 

används i studien är, The New York Times, USA Today, Los Angeles Times, Daily 

News New York, The New York Post och Newsday New York. 

 

Studiens primära resultat visade att män och kvinnor idag fortfarande gestaltas olika i 

media. Fokus i majoriteten av artiklarna var Kim Kardashian Wests debut på omslaget. 

Negativitet kring att Kim Kardashian West skulle vara med på omslaget av Vogue 

genomsyrade också majoriteten av de analyserade artiklarna. Fokus var också hennes 

utseende som ofta fick någon form av kritik av de amerikanska webbjournalisterna. 

Kanye West anklagades i också i majoriteten av artiklarna för att ha mutat Vogues 

chefredaktör i hopp om att få med sin fästmö på omslaget. Twitter var också den 

dominerande källan i de analyserade artiklarna.  

 

Nyckelord

Mediegestaltning, Vogue, Semiotik, Kvantitativ ansats, Genus, Kvalitativ ansats, 

representation
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1 Inledning

Den 21 mars 2014 skapade Kim Kardashians och Kanye Wests amerikanska Vogue 

omslag stor uppmärksamhet och kritik i amerikansk media. Modemagasinet Vogue har i

decennier både inspirerat och funnits till hands för kvinnor världen över och har än idag 

samma status. Kim Kardashian West är en omskriven realitystjärna och hennes man 

Kanye West en etablerad rappare. Omslaget föreställde ett bröllopsfoto med två 

individer i bröllopsklänning och kostym. Detta till synes enkla fotografi kom senare att 

skapa uppmärksamhet och kritik i bland annat amerikansk webbpress.

 

Det som för mig blev intressant var själva fenomenet, att ett fotografi med två individer 

kunde få så stor genomslagskraft och kritik i media. Jag ville ta reda på vad detta 

fenomen berodde på och hur det kunde förklaras i ett vidare perspektiv. Hur mening i 

det mediala innehållet skapades samt hur vi människor valde att tolka det. Tidningen 

Vogue har i decennier benämnts som en form av modebibel för kvinnor värden över och

det tidningen väljer att porträttera och förse sina läsare med brukar kvinnor följa. Detta 

ger tidningen både status och makt (Angeletti & Olivia 2012). En tidning och ett 

medium med sådan makt är viktigt att studera då ett enormt utrymme för påverkan 

finns.

 

Något som jag under arbetets gång också fann intressant och värt att undersöka var hur 

personerna på det valda Vogue omslaget gestaltades i amerikansk media. Detta därför 

att jag i början på det sociala mediet Twitter lade märke till att kvinnan på bilden fick 

utstå mer kritik än mannen. Omslagsbilden fick dock också stor uppmärksamhet i 

amerikanska webbtidningar. Det utmärkande i denna typ av media var bland annat hur 

journalister valde att uttrycka sig och sättet de bedrev journalistik på, något som också 

diskuteras i studien.

 

I studiens första kapitel presenteras en kortare bakgrund för dessa omslagspersoner, 

vilka de är och vad de har gjort sig kända för samt en kort historisk fakta om tidningen 

Vogue. Därefter introducerar jag en problemformulering och ett syfte med studien samt 

vilka frågeställningar studien ämnar att besvara. I studiens andra kapitel tar jag upp 

vilka teorier och tidigare forskning som varit relevant för min studie. Kapitel tre redogör
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för vilka metoder jag valt att använda mig av och varför. Kapitel fyra delger för studiens

primära resultat hämtat från min empiri. Resultaten analyseras sedan i kapitel fem och 

kopplas till teorin. I kapitel sex besvaras studiens frågeställningar och de viktigaste 

slutsatserna dras.

 

1.1 Bakgrund

Nedan presenteras en kort bakgrund av omslagspersonerna Kim Kardashian West och 

Kanye West samt en kortare historisk överblick av tidningen Vogue. Detta för att delge 

en bild av huvudpersonerna för denna studie och de medium de framställs i.

 

Kim Kardashian och numera också West är född år 1980 i den amerikanska delstaten 

Kalifornien i Los Angeles. Hon började sin karriär som fotomodell där hon 

fotograferades för bland annat Playboy. Vidare startade hon och hennes två systrar 

Khloe och Kourtney Kardashian klädaffären DASH. Vid samma tidpunkt startade Kims

mamma Kris en egen realityserie där hela familjen deltog och fortfarande deltar. 

“Keeping Up With The Kardashians” som serien heter blev snabbt väldigt populär 

vilket bidrog till stigande tittarsiffror (Mattern 2012). Kim har dock förutom sitt 

deltagande i familjens realityserie också haft mindre filmroller i ett antal amerikanska 

Hollywoodfilmer (Mattern 2012). Utöver dessa filmer har hon också gjort sig känd för 

ett sextape som spreds till allmänheten. Kim har också varit gift två gånger innan hon 

träffade sin nuvarande man, rapparen Kanye West (Mattern 2012). 

 

Kanye West är en amerikansk rappare, designer och musikproducent. Han är född år 

1977 i Atlanta. Kanye är känd för sitt arroganta temperament och sin självsäkerhet men 

också för sin experimentella rappmusik. Utöver sin passion och kreativitet för musiken 

är han också modeintresserad och designar både kläder och skor. Hans karriär började 

dock med hans musikintresse som senare gav honom 21 grammyutmärkelser, vilket har 

gjort honom till den bäst säljande artisten någonsin (Green 2015). Den 21 mars 2014 var

han tillsammans med sin fästmö Kim Kardashian West på omslaget av modemagasinet 

Vogue.

 

Den 17 december 1892 föddes den amerikanska modetidningen Vogue. Arthur Baldwin

Turnure en societetsherre i New York bestämde sig för att skapa en tidning som 

skildrade societetens intressen, och har under sin tid som chefredaktör höjt Vogues 
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status till skyarna. År 1909 dog Arthur Turnure och tidningen köptes upp av Condé 

Montrose Nast. Han hade en vision om att tidningen skulle uppnå en viss standard och 

att dess innehåll skulle betyda något. Omslaget var Condé Nast starkaste verktyg och 

därför också något som kom att bli Vogues signum. Anna Wintour är idag chefredaktör 

för amerikanska Vogue. Hon är känd för att placera inflytelserika och noga utvalda 

celebriteter på omslagen för att inspirera unga kvinnors livsstil. (Angeletti & Olivia 

2012).

 

1.2 Problemdiskussion

1.2.1 Journalister som Gatekeepers

Vårt medielandskap är under ständig förändring då nya medier konkurrerar ut gamla 

och nya plattformar uppkommer. Strömbäck redogör i sin bok “Makt, medier och 

samhälle” för journalisters makt över både dagordning och nyhetsmaterial där 

journalister till största del fungerar som gatekeepers. Dessa i sin tur bestämmer vilken 

information som ska förmedlas till samhället. Journalister har möjlighet att själva välja 

sina primära och sekundära källor. Samtidigt som journalister har makt att påverka oss 

har vi på ett annat sätt också makt att påverka dem. Detta gör vi enligt Strömbäck bäst 

genom att agera källor (Strömbäck 2009). Enligt Nygren är detta inte helt 

oproblematiskt då kommersialiseringen präglar vårt medielandskap där lättillgängliga 

och billiga källor börjar bli allt mer populärt (Nygren 2008). Twitter är till exempel den 

källa som bland de amerikanska webbjournalisterna används allt mer frekvent (Hadley 

& Moon 2014).

 

Nygren skriver också vidare om skillnaden i utbildning mellan pappersjournalister och 

webbjournalister där kraven ser olika ut. Pappersjournalister har större krav på sig 

gällande akademisk utbildning medan webbjournalister inte har det vilket resulterar i en 

bristande profession. Detta bidrar också enligt Nygren till att innehållet hos de båda 

journalisttyper kan se olika ut, detta då webbjournalister i större utsträckning tenderar 

att använda sig mer av stereotyper och dramatik för att väcka känslor hos läsare. Nygren

ser därför ett problem med flerkanalspublicering och de nya webbjournalisterna 

(Nygren 2008).

 

I takt med att kommersialiseringen och de lättillgängliga källorna ökar blir det också 

svårare för samhället att ha en inblick i hur sanningsenlig och objektiv dagens 
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webbjournalistik egentligen är. Nyheter måste också enligt Strömbäck produceras 

snabbt och dra till sig uppmärksamhet med tanke på den kraftiga konkurrensen på 

internet. Kvantitet är för webbjournalister också många gånger enligt Strömbäck bättre 

än kvalitet, vilket i sig kan bli problematiskt. Fler nyheter produceras desto snabbare 

men med lite fokus på trovärdighet och objektivitet (Strömbäck 2009). Samtidigt menar 

också Nygren att det i dagens mediesamhälle är svårare att urskilja vem ett 

nyhetsmässigt material är skrivet av då vem som helst kan skriva ett redaktionellt 

innehåll på internet (Nygren 2008).

 

1.2.2 Kvinnor och män i media

I boken “Medier, genus och makt” (Jarlbro 2006) framgår det hur kvinnor är både 

underrepresenterade och felrepresenterade i svensk etermedia och press. Trots detta är 

genusrepresentationer av det kvinnliga och manliga könet ett tämligen outforskat 

område. Studier har gjorts sedan 1970-talet men fortfarande porträtteras män och 

kvinnor olika i webb och papperstidningar. Kvinnor bedöms ofta utifrån utseende 

medan män bedöms utifrån sitt arbete eller sin prestation. Offentliga män och kvinnor 

behandlas också olika när det gäller skandaler, där kvinnor i större utsträckning 

kritiseras mer än män för samma typ av snedsteg

(Bromander 2012).

 

Enligt en amerikansk studie gjord av W.H.O.A (W.H.O.A, 2011) är också kvinnor i 

synnerhet mer utsatta än män när det kommer till kritik, näthat och trakasserier i media 

oavsett om det gäller artiklar eller blogginlägg på internet. Enligt statistiken var 74 % av

de utsatta kvinnor och endast 26% var män. Gunilla Jarlbro menar också på att det av 

samhället anses mer tillåtet att kritisera kvinnors utseende gentemot mäns och särskilt 

om kvinnan i fråga är en offentlig person (Jarlbro 2006).

 

Media har enligt Jesper Strömbäck makten att gestalta verkligheten på det sätt de själva 

väljer utifrån en rad olika faktorer. Då kan propaganda, personliga åsikter eller 

ekonomiska och politiska villkor spela stor roll. Dessa faktorer blir alla en del av 

begreppet framing. Det är genom framing som journalister kan få sin publik att tänka 

eller agera på ett önskvärt sätt (Strömbäck 2009). Genom att porträttera kvinnor och 

män olika i media påverkar det också samhällets bild av de båda könen.
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1.2.3 Det mediala innehållet och vår perception

I boken “Mediekultur, mediesamhälle”(Grisprud 2008) framgår det vilka faktorer som 

spelar roll för att vi ska påverkas av media på ett visst sätt. Gripsrud menar att det från 

början mynnar ut från vårt habitus, de så kallade omedvetna faktorer som sedan födseln 

påverkat oss. Allt ifrån våra föräldrars utbildning till vår uppfostran spelar stor roll för 

vad vi senare i livet tycker och tänker om specifika saker. Enligt Gripsrud spelar våra 

tidigare erfarenheter och socialisation stor roll i hur vi uppfattar och reagerar på en viss 

typ av medieinnehåll. Olika typer av medieinnehåll får också enligt Gripsrud olika typer

av uppmärksamhet och reaktioner beroende på vilka identiteter eller gruppbildningar 

innehållet tilltalar.

 

Vidare skriver också Gripsrud hur media kan ses som en slags budbärare som förser oss 

med material som sätter våra känslor och tankar i rörelse. Media försöker påverka oss 

och är också många gånger medvetna om den reaktion ett innehåll kommer att få. Med 

hjälp av dessa reaktioner kan media enligt Gripsrud få fram ett förväntat utfall och 

därmed skapa den uppmärksamhet som var tänkt från början utan att vi läsare 

egentligen reflekterat över det (Gripsrud 2008).

 

Bortsett från den mediala påverkan som journalister utövar kommer alltid vissa 

symboler och tecken betyda det som vi i vår kultur har bestämt att det ska betyda. 

Gripsrud menar vidare att en viss bild för en individ från en viss kultur, grupp eller 

beroende på tidigare erfarenheter kan ha en viss betydelse medan det för någon med 

annan bakgrund och utgångspunkt kan betyda något helt annat. Media kan med denna 

vetskap välja vilken uppmärksamhet som ska skapas. De är experter på att veta vilken 

text, nyhet eller bild som kommer skapa uppmärksamhet och tilltala vissa men inte 

andra (Gripsrud 2008).

 

I detta kapitel har jag redogjort för skillnader i den journalistiska professionen gällande 

pappers - och webbjournalister, skillnader i hur män och kvinnor porträtteras i media, 

faktorer som påverkar medieinnehållet, hur medieinnehåll kan påverka vår perception 

samt hur människor beroende på en rad olika faktorer uppfattar innehåll annorlunda. Jag

vill med hjälp av detta påvisa medias betydelse för både dagordning och vår perception. 

Media spelar en stor roll i att förse oss med material som vi ständigt måste ta ställning 

till och påverkas av. Att vi människor reagerar positivt på ett visst innehåll och negativt 
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på ett annat är också ett kulturellt fenomen som vi bör studera närmare och som har 

betydelse för medias samspel med vår perception och vår tolkning av medialt innehåll.

 

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka hur en omslagsbild kan skapa så pass stor 

uppmärksamhet och kritik i amerikansk webbpress. Med fokus på att undersöka vad 

detta fenomen beror på och vilka bakomliggande faktorer som spelar in samt hur 

mening i medialt innehåll skapas. Min ambition är att undersöka hur de två 

omslagspersonerna Kim och Kanye West gestaltades i amerikanska webbtidningar. 

Studien kommer också att undersöka hur frekvent Twitter användes som källa av 

amerikanska journalister.

 

Studien är ur ett MKV perspektiv viktig då media dagligen förser oss med diverse bild- 

och textmaterial för att få vår uppmärksamhet. Det är därför intressant att studera hur 

olika typer av medieinnehåll kan få olika reaktioner och vad dessa reaktioner beror på, 

då det hjälper oss att enklare förstå medias samspel med vår perception. Media vill 

skapa uppmärksamhet och till viss del också påverka oss genom det de skriver. De vill 

på ett eller annat sätt också påverka och skapa vår verklighet. Frågan blir därför hur vi i 

slutändan påverkas av det media skriver samt hur det bidrar till att vi i slutändan 

antingen gillar eller inte gillar en viss händelse eller personer.

 

Ur andra aspekter är också studien viktig då den belyser att kvinnor och män fortfarande

porträtteras olika samt att kvinnor är både under- och felrepresenterade i media. Likaså 

lyfter också studien de existerande professionsskillnader som råder mellan webb och 

pappersjournalister. Hur professionen och dess villkor ändras i takt med att nya medier 

uppkommer och vad det gör med dess trovärdighet, krav på objektivitet och motiv. 

Särskilt då kommersialiseringen all mer präglar vårt medielandskap där lättillgängliga 

och billiga källor som Twitter används allt mer frekvent, vilket i sig kan ha både för och

nackdelar.

 

1.3.1 Studiens problemformulering

Studiens främsta syfte och som nämnt i min problemdiskussion är att undersöka hur en 

omslagsbild kunnat skapa så stor uppmärksamhet och kritik i amerikansk webbpress 

diskutera begreppet mediepåverkan och vad den i slutändan kan göra med vår 
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perception.

 

Min problemformulering blir därför:

 

Varför skapade detta omslag så stor uppmärksamhet och kritik i amerikansk webbpress?

 

Studiens frågeställningar:

Hur gestaltades Kim  Kardashian West och Kanye West i amerikanska webbtidningar?

Hur frekvent användes Twitter som källa i amerikanska webbtidningar?
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2 Teori och tidigare forskning

Nedan presenteras de teorier och den teoretiska bakgrund som ligger till grund för 

denna studie. Den teori som i detta kapitel presenteras är bland annat 

gestaltningsteorin. Genusforskning, överföringsmodellen, habitus, mediernas makt och 

den journalistiska professionen i ett förändrat mediesamhälle är alla viktiga byggstenar

för denna studies förståelse, analys och resultat. Jag kommer även att ta upp tidigare 

forskning som är relevant för denna studie. Denna forskning påvisar bland annat hur 

män och kvinnor gestaltas olika i media, Twitter som den nya källan och en journalistik

i förändring.

 

2.1 Genusrepresentationer i media

Genusrepresentationer av det kvinnliga och manliga könet i media är ett tämligen 

outforskat område. Det råder fortfarande en bristfällig kunskap om de båda könens 

medierepresentation. Den kvinnorörelse som på 1970- talet blev aktiv är också den 

faktor vi har att tacka för den kunskap vi har om medierepresentationer. Kvinnor 

började under denna tid skriva in sig på universitet vilket också bidrog till att 

kvinnoforskningen växte sig starkare. Forskningen som bedrevs fokuserade mycket på 

både genus och kön, något som idag fortfarande är omdebatterat (Jarlbro 2006).

 

Genusrepresentationer i svensk media har länge varit ojämlika och är fortfarande. 

Studier har enligt Jarlbro visat att kvinnor mer frekvent förekommer i artiklar som 

handlar om kultur, konst, underhållning och uttalar sig gärna i frågor som rör omsorg. 

Män förekommer istället i artiklar som rör krig, politik, ekonomi och sport. Enligt 

författaren Gunilla Jarlbro bakom boken ” Medier, genus och makt” är kvinnor idag 

kraftigt underrepresenterade i svensk media. Enligt Jarlbro benämns kvinnor på högt 

uppsatta positioner i arbetslivet oftast med ökennamn och titlar med en negativ antydan.

Det kan vara allt ifrån “Järnladyn” till “Gubbslukerska”. Män på höga positioner 

benämns i media istället med sin korrekta yrkestitel (Jarlbro 2006). Enligt författaren 

Karen Ross (Ross 2010) är kvinnor och män också i amerikanska medier gestaltade på 

olika sätt. Ross menar att amerikanska journalister dagligen använder en rad olika 

stereotyper när de gestaltar kvinnor i media. Media ska enligt Ross sända viktiga 

budskap till samhället om kvinnan och hennes roll. Denna viktiga uppgift fullföljs enligt
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författaren på fel sätt vilket gör att samhället ständigt sänder en felaktig bild av det 

kvinnliga könet. De två mest populära sätt att skildra kvinnor i amerikansk media är 

enligt Ross antingen via en offerroll eller via sexistisk objektifiering. Vad författaren 

menar med offerroll är det faktum att kvinnan framställs som en utsatt individ. Att det 

på ett eller annat sätt alltid är synd om kvinnan och att hon utan en man har svårt att 

klara sig själv. Denna typ av gestaltning ger enligt Ross sällan utrymme för historier om

kvinnor som överlevare och starka individer. Objektifiering är det näst populära sättet 

att gestalta kvinnor på i amerikansk media vilket syftar på att belysa kvinnor utefter 

deras utseende och sexualitet (Ross 2010). 

 

Det finns också enligt Ross en stor skillnad i hur politiskt engagerade kvinnor och män 

porträtteras i amerikansk media. Som nämnt i studiens föregående kapitel finns det en 

hel del likheter mellan hur politiskt aktiva kvinnor och män porträtteras i svensk och 

amerikansk media. Ross menar att fokus hos amerikanska journalister främst ligger i 

den politiskt aktiva kvinnans utseende och hennes privatliv. Huruvida hon är en bra 

mamma, en hederlig kvinna, vart hon köper sina skor och hur stor urringning hon har är 

alla enligt Ross exempel på journalistiska nyhetsvinklar. De amerikanska journalisterna 

fokuserar överlag på att den politiskt aktiva individen i första skedet är en kvinna och 

sedan att det också är en politiker. Ross tror att detta journalistiska beteende går tillbaka 

en längre tid där samhället av dåtidens kvinnor förväntade sig vara lojala och rediga 

med hög moral och integritet till skillnad från männen som samhället utifrån dessa 

kriterier förväntade sig mindre ifrån. Dessa tankar tror Ross än idag undermedvetet 

präglar vårt samhälle och vårt sätt att tänka kring kvinnor och män vilket också 

återspeglas i dagens media (Ross 2010). 

 

Enligt författaren Doris Tishkoff, (Tishkoff 2005) finns två tydliga kvinnliga stereotyper

som används i media sedan en längre tid och fortfarande tillämpas. Författaren refererar 

till dem som Horan och Madonnan. Dessa två stereotyper menar Tishkoff från början är 

skapade av män där Horan står för skam och lösaktighet hos en kvinna medan 

Madonnan står för renlighet och oskuldsfullhet. Horan är den kvinna som använder sin 

sexualitet för att ta sig fram i livet medan Madonnan är den respektabla mamman, 

dottern eller frun. Hon är enligt Tishkoff ren med god moral och värderingar. Tishkoff 

menar att en kvinna enligt samhället alltid har varit antingen eller. Madonnan och Horan

förekommer fortfarande i gestaltning av det kvinnliga könet i media vilket i sig påverkar
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vårt sätt att se på kvinnor. Samma princip finns enligt Tishkoff inte för män som i de 

flesta fall av media varit skildras som starka försörjare (Tishkoff 2005). Författaren 

Karin Ekman, (Ekman 1998) menar på att media ständigt lär kvinnor att bygga upp sin 

identitet och självbild utifrån den manliga normen. Utefter vad män vill ha och förväntar

sig av en kvinna. Enligt Ekman skildrar också media kvinnan på samma sätt vilket gör 

sig påmint i så väl nöjesjournalistik som mer seriös journalistik (Ekman 1998).

 

2.2 Överföringsmodellen

Journalister har makt att gestalta och skriva på det sätt som passar dem. Journalister bör 

i regel vara opartiska och endast spegla verkligheten, dock menar författaren Jesper 

Strömbäck bakom boken ”Makt, medier och samhälle” att så inte alltid är fallet. Enligt 

honom finns det flera olika synsätt på kommunikation. Ett synsätt är Bruce Westley och

Malcolm MacLeans överföringsmodell som består av en sändare och en mottagare. 

Sändarens uppgift är att genom en vald kanal överföra ett budskap i syfte att antingen 

oavsiktligt eller avsiktligt påverka mottagaren. Enligt Bruce Westley och Malcolm 

MacLean är det sällan, i alla fall när det rör sig om masskommunikation som sändaren 

skapar meddelanden. Sändaren fungerar istället som förmedlare. Enligt denna 

överföringsmodell är det källorna som skapar meddelanden och journalister som 

förmedlar dem. Strömbäck menar att makten både ligger hos källorna och journalisterna

då källorna har möjlighet att skapa information och journalister har möjlighet att välja 

vilken information de vill förmedla (Sttrömbäck 2009).

 

Enligt Malcolm Mac Lean och Bruce Westleys överföringsmodell når denna typ av 

meddelanden alltid publiken via ett medium eller via en vald kanal. Strömbäck menar 

att journalister inte alltid förmedlar den exakta verkligheten utan hämtar sin information

från källor som på ett eller annat sätt har i syfte att påverka eller fånga människors 

uppmärksamhet. Informationen reduceras och tillförs på vägen från källorna till 

journalisten och slutligen till mottagarna. Mottagarnas roll i denna 

kommunikationsmodell är aningen passiv men med en viss möjlighet till återkoppling. 

Det är istället sändarna som är aktiva och har makten. Strömbäck vill med denna 

överföringsmodell påvisa att det många gånger är källorna som styr det faktiska 

medieinnehållet (Strömbäck 2009). 

 

Enligt författarna Hadley och Moon används Twitter allt mer som källa i journalistiskt 
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material. Journalisterna väljer från plattformen vilka kommentarer som är relevanta för 

deras vinkel och budskap (Hadley & Moon 2014). De har enligt Malcolm Mac Leans 

och Bruce Westleys överföringsmodell makten att välja ut vilken eller vilka av 

kommentarerna som ska fungera som källor (Strömbäck 2009).  Gripsrud menar istället 

att det är media med journalisterna i spetsen som till största del har makten över vår 

perception och tar egentligen inte upp att även källorna har ett stort inflytande över 

dagordningen (Gripsrud 2008). Det Strömbäck och Gripsrud dock har gemensamt i sitt 

resonemang om medias inflytande är det faktum att vi människor ständigt på ett eller 

annat sätt är omgivna och påverkade av Bruce Westley och Mac Leans 

överföringsmodell.

 

Jesper Strömbäck presenterar i sin bok ”Makt, medier och samhälle” en studie som 

visar att det under en genomsnittlig dag år 2007 var hela 80 % som läste någon form av 

dagstidning och 64 % som använde internet. Medier klassas idag som en av de 

vanligaste sysselsättningar vi har. Oavsett vad vi gör eller vart vi är har vi alltid 

möjlighet att ta del av innehåll som intresserar oss. Även när vi inte känner för att ta del 

av någon media alls är den önskan ibland svåruppfylld. Sändare A påverkar mottagare B

där meddelandet förhoppningsvis kan undgå så kallat brus eller störning i form av att 

meddelandet inte når mottagaren på det sätt som sändaren tänkt sig från början. Med 

detta sagt menar Strömbäck att media inte alltid lyckas med att förmedla sitt budskap 

trots dess roll som sändare. Något som enligt både Strömbäck och Bruce Westley och 

Mac Leans överföringsmodell ständigt också sker är den omvända makten. Att vi 

människor också har möjlighet att påverka medierna (Strömbäck 2009).

    

2.3 Mediernas innehåll

Vi kan påverka media med hjälp av olika undersökningar som nyhetsredaktionerna vill 

att vi ska svara på. De vill veta vad som intresserar oss och vad journalisterna i 

kommande tidningsnummer kan skriva om. Anledningen till dessa undersökningar 

menar Jesper Strömbäck är den kommersialisering som präglar dagens 

nyhetsredaktioner. I och med interners frammarsch har också medieutbudet vuxit 

enormt, något som också skapat stor konkurrens på mediemarknaden. Enligt Strömbäck 

måste därför journalister i allt större utsträckning anpassa sitt innehåll till det publiken 

vill läsa. Nyheterna måste samtidigt produceras snabbt, vara intressanta, väcka känslor 

och tilltala rätt publik. 
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Strömbäck pekar dock på en rad olika yttre faktorer som spelar in vid skapandet av 

medialt innehåll (Strömbäck 2009).

 

Den första faktorn är den ekonomiska där kommersialisering och stark konkurrens 

ständigt gör sig påmind. Strömbäck menar att dagens nyhetsredaktioner har blivit allt 

mer marknadsorienterade i takt med att både konkurrensen och medieutbudet har ökat. 

Detta har i sig bidragit till att samhället och framförallt stora företag ser 

nyhetsredaktioner som vilket företag som helst. Med detta menar Strömbäck att 

annonsörer hellre gör vinst på det journalistiska innehållet än att värna om dess kvalitet. 

Journalister har alltid arbetat utefter traditionella synsätt med vem, vad, var, när och 

varför frågor. Dessa har enligt James Hamiltons teori fått en helt ny innebörd i dagens 

mediesamhälle. Alla dessa frågor handlar enligt honom om vem som vill läsa ett 

specifikt innehåll, vad man vill betala för detta innehåll, vart människor och annonsörer 

kan nås på bästa sätt och när och varför det är lönsamt att publicera ett visst innehåll 

(Strömbäck 2009). 

 

Makten över det journalistiska innehållet har för journalister på grund av den 

ekonomiska faktorn gått förlorad. Nyhetsredaktioner måste idag enligt Strömbäck i allt 

större utsträckning ta hänsyn till både publik och annonsörer för att överleva vilket 

också sätter den journalistiska kvaliteten i andra hand. Journalister tenderar också av 

ekonomiska skäl att använda sig av lättillgängliga och kostnadsfria källor från internet. 

Dessa källor bidrar enligt Strömbäck dock med att den journalistiska kvaliteten sänks då

trovärdigheten i dessa källor inte alltid är hög (Strömbäck 2009).

 

En annan faktor som också spelar roll vid valet och skapandet av medialt innehåll är 

som nämnt ovan samhället och medborgarna i sig. Samhället har enligt Strömbäck 

genom olika mätningar, debattinlägg, insändare i tidningar och på sociala medier 

möjlighet att både påverka journalister och fungera som källor. Dessa kan dock bara 

påverka det mediala innehållet men det är i slutändan journalisterna som har makten att 

avgöra vad en nyhet ska handla om, hur den ska gestaltas och vinklas. Genom att förse 

samhället med endast den information som mätningar visar att medborgare vill ha blir 

nyhetsbevakningen selektiv i den bemärkelsen att bara en specifik del av alla nyheter 

presenteras. Med detta menar Strömbäck att samhället inte får en bred nyhetsbild utan 

snarare en snäv där anpassade nyheter istället portioneras ut (Strömbäck 2009). 
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Journalister måste i dessa val vara ytterst objektiva och oberoende. De har makt att förse

hela världen med viktig information. De måste dock enligt författaren Göran Palm vara 

noga med att i sin nyhetsförmedling kunna skilja på information och desinformation. 

Desinformation syftar till propaganda eller lögner i den bemärkelsen att något 

egentligen aldrig hänt. Palm menar att en journalist i sitt arbete också tydligt ska kunna 

skilja mellan tolkning och fakta, inte spela på stereotyper och fördomar samt vara noga 

med att inte dramatisera i för stor skala (Palm 2002). Teknologi är också en faktor som 

kan påverka valet av medialt innehåll. Gripsrud skriver om ett förändrat mediesamhälle,

ett samhälle där allt ska gå snabbt, vara billigt och skapa uppmärksamhet. Internet gör 

det därför möjligt för journalister att få tillgång till billiga och lättillgängliga källor. 

Gripsrud menar dock att dessa källor ska användas med försiktighet i och med att både 

trovärdighet och kvalitet inte prioriteras (Gripsrud 2008).

 

En sista faktor är enligt författaren Göran Palm bakom boken ” I nationens och 

marknadens intresse” huruvida nyhetsredaktioners redaktionskultur kan påverka det 

journalistiska innehållet. Palm menar på att olika redaktionskulturer påverkar olika 

typer av innehåll. Även redaktionella och organisatoriska rutiner styr journalistiska 

vardagsrutiner och arbete. Ledningen på nyhetsredaktionerna kan ha makt gällande både

innehåll, struktur, visioner och värderingar som journalisterna måste anpassa sig till. Är 

nyhetsredaktionerna dessutom kommersialiserat styrda måste också det journalistiska 

innehållet anpassas efter detta. Alla nyhetsredaktioner har enligt Palm sin kultur med 

sina värderingar, normer och visioner och sitt eget sätt att göra saker på. Palm skriver 

också om den existerande kulturen på nyhetsredaktioner och hur denna är en bidragande

faktor för hur nyheter produceras. Begreppet “sitter i väggarna” syftar enligt Palm till 

den kultur och det arbetsätt som journalisterna under en låg tid haft och fortfarande har. 

Detta begrepp styr därmed också hur nyheter produceras (Palm 2002). Strömbäck 

diskuterar också begreppet “sitter i väggarna” och menar på att det som sitter i väggarna

är både rutiniserade och institutionaliserade val. I den bemärkelsen att många val som 

journalister dagligen gör är inlärda och självklara val. Som exempel på detta menar 

Strömbäck att journalister i regel inte egentligen kan förklara vad en nyhet är men att de

känner igen den när de ser den och att de utefter detta synsätt väljer sitt nyhetsmaterial 

(Strömbäck 2009).
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2.4 Mediernas makt

2.4.1 Dagordningsteorin

Genom att journalister dramatiserar, skapar fördomar och stereotyper i sina artiklar kan 

det i sin tur bidra med att de antingen oavsiktligt eller avsiktligt försöker påverka sin 

publik. Jesper Strömbäck kallar detta fenomen för framing. Detta begrepp användes för 

första gången av sociologen Erving Goffman och syftar till att beskriva hur vi 

människor skapar oss mening i våra egna och andras erfarenheter. Enligt Strömbäck har 

vi människor så kallade kognitiva scheman som hjälper vår hjärna att organisera både 

minne och kunskap. Dessa scheman styr i sin tur också hur vi väljer att tolka ny 

information samt hur vi uppfattar olika fenomen. Om vårt kognitiva schema redan har 

mycket information och erfarenheter om något specifikt blir det svårare för ny 

information att tränga igenom och påverka oss. Men om vårt kognitiva schema saknar 

kunskap, information och erfarenheter om ett specifikt fenomen blir vi mer mottagliga 

för ny information och yttre påverkan. Strömbäck menar att vi genom våra kognitiva 

scheman kan studera medias effekter på individnivå (Strömbäck 2009). 

 

Enligt Strömbäck har vi människor ett starkt behov av att ständigt veta vad som händer i

världen och runt omkring oss. För att få information vänder vi oss gärna till bekanta, 

familj, vänner och framförallt media. Vi funderar ständigt på hur vi ska ta ställning i 

olika frågor samt huruvida våra åsikter passar in. Strömbäck menar att media är en 

nyckelfaktor för hur vi tycker, tänker och orienterar oss i samhället. De frågor media för

upp på dagordningen är också de som för samhället blir viktiga. Media har enligt 

Strömbäck därför en indirekt makt i att bestämma vilka frågor vi i slutändan tycker är 

viktiga. Detta då vi människor sällan har förmågan att själva utan media ta reda på vad 

som händer ute i världen. Vårt medieutbud blir på så vis aningen begränsat då media har

makten att välja vilka frågor som blir viktiga för oss och vilka som inte blir det. 

Samhället får på så vis enligt Strömbäck bara reda på en begränsad del av verkligheten. 

Denna typ av makt brukar definieras som en slags dagordningsmakt (Strömbäck 2009).

 

2.4.2 Gestaltningsteorin

Gestaltningsteorin handlar till skillnad från dagordningsteroin inte bara om medias makt

utan också hur medias bild av verkligheten påverkar våra kognintiva scheman. Alltså 

hur vi människor uppfattar vår verklighet genom medias ögon. Denna teori syftar till att 

beskriva medias makt i hur nyheter gestaltas. Framing är enligt Strömbäck ett 
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framträdande begrepp inom gestaltningsteorin och innebär att gestalta något. Vi kanske 

inte tänker på det men varje gång vi för ett samtal om något gestaltar vi verkligheten på 

ett sätt, och detsamma gäller för media. Journalister väljer enligt Strömbäck inte bara 

vilket ämne de ska skriva om utan också hur de ska skriva om det och vilka källor som 

är framträdande. Strömbäck menar att gestaltningsteorins primära syfte är att redogöra 

för hur media framhäver vissa aspekter av verkligheten men inte andra. Det är i denna 

process som vi människor enligt Strömbäck påverkas av medias gestaltningar och 

därmed utsätts för begreppet framing. De är dessa gestaltningar som har stor betydelse 

för våra attityder och åsikter. Det är enligt Strömbäck med hjälp av framing som 

journalister kan aktivera vissa känslor, värderingar och idéer hos publiken. Detta kan 

medföra att publiken leds att tänka på ett specifikt sätt eller i en specifik riktning 

(Strömbäck 2009).

 

2.4.3 Tystnadsspiralen

Enligt Strömbäck är vi människor sociala varelser som ständigt vill passa in i olika 

grupper och sammanhang. Vi vill känna att det vi säger och tycker också stöds av andra.

Därmed vill vi också minska risken för att vara avvikande eller utanför. Därför menar 

Strömbäck att vi människor inte alltid säger det vi menar utan att vi ibland säger det vi 

vet att andra vill höra. Media spelar enligt Strömbäck en stor roll för varför samhället 

ser ut som det gör och varför vi människor ständigt måste anpassa oss till det sociala 

klimatet. Vårt rådande opinionsklimat är något som exempelvis media skapar. De talar 

om för oss vad som är på agendan, vad som är rätt och fel att tycka, vad som är inne och

vad som är ute. Allt detta påverkas vi omedvetet av vilket också gör att vi också ständigt

försöker läsa av det rådande opinionsklimatet. Strömbäck menar också att vi människor 

har ett behov av att uttrycka våra åsikter så länge de är i majoritet och inte anses som 

avvikande och i minoritet. Detta gör att vi hellre undviker att delge våra åsikter om det 

rådande opinionsklimatet om vi anser dem vara avvikande. Tystnadsspiralens syfte är 

enligt Strömbäck att förklara varför människor väljer att framföra sin åsikt eller ej samt 

vilka konsekvenser det kan få. Är man i minoritet är man därmed mindre benägen att 

framföra sin åsikt. Väljer ingen att uttrycka sin åsikt tror opinionen att åsikten är i 

minoritet vilket enligt Strömbäck leder till denna spiral som ständigt går runt 

(Strömbäck 2009).
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2.5 Det nya mediesamhället

Medan nyhetsredaktionen är en aspekt av det journalistiska innehållet är också ändrade 

medieförhållanden en annan. Enligt Nygren måste nyheterna idag inte bara anpassas 

efter publik och annonsörers önskemål utan också efter kanaler. De allra flesta 

papperstidningar har idag också en webbupplaga av sin tidning där man antingen lägger 

upp samma innehåll som finns i den vanliga tidningen eller ett urval. Denna 

flerkanalspublicering ställer automatiskt nya krav på journalistiken. Webbupplaga bör 

till skillnad från papperstidning uppdateras kontinuerligt samtidigt som dess nyheter 

inte får konkurrera ut papperstidningens innehåll (Nygren 2008).

 

Det nya mediesamhället med dess nya informationsteknologi har inte bara förändrat 

dagens samhälle utan också den journalistiska professionen. När papperstidningen 

dominerade vårt samhälle var kravet på journalisters utbildning hög. Journalisterna hade

exklusiv möjlighet och tillgång till medier, något samhället också såg upp till och 

förlitade sig på. Detta kunskapsmonopol menar Nygren att journalisterna inte äger idag. 

Detta enligt Nygren då i princip vem som helst kan producera och sprida nyheter. I takt 

med att samhället utvecklades förändrades också våra vanor. Från att varje dag läsa 

morgontidningen vid frukostbordet kan vi nu helt plötsligt läsa flera tidningar på olika 

tider och platser. Allt är anpassat efter oss och när vi har tid och lust att ta del av det. 

Nygren menar att den nya publiken till största del idag finns på webben. I och med 

denna förflyttning har också konkurrensen ökat i takt med den ständiga kampen om vår 

uppmärksamhet (Nygren, 2008).

 

I och med att vi idag kan ta del av nyheter när, var och hur vi vill sätts andra krav på 

både pappers och webbjournalister. Enligt Nygren måste nyheter idag i allt större 

utsträckning produceras snabbare för att inte riskera att tappa läsare men också för att i 

den mån det går vara först med en nyhet. Detta menar Nygren är allt svårare i och med 

internet som oftast hinner före. Eftersom journalister är beroende av sina källor för 

nyheter och information färdas också fakta långt innan den blir en nyhet. Nygren menar 

att fakta under färdens gång modifieras och påverkas från olika håll både medvetet och 

omedvetet. Det vi läsare i slutändan tar del av är olika källors versioner av nyheten. Vi 

tar med andra ord enligt Nygren del av olika aktörers vinklingar och versioner av 

samma händelse. Detta sätter i sin tur press på journalisten att avgöra skillnaden mellan 

information och desinformation. Desinformation behöver enligt Nygren inte alltid vara 
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felaktig information utan kan också klassas som ytlig (Nygren 2008). 

 

Konkurrensen om vår uppmärksamhet är en ständig kamp. På grund av detta menar 

Nygren att det för journalister ibland blir svårare att välja källor med omsorg vilket gör 

att både billiga och lättillgängliga källor används. Dessa källor behöver inte alltid vara 

pålitliga vilket gör att källkritik och granskning av fakta ibland kan komma i andra 

hand. Enligt Nygren har detta större tendens att ske på webbtidningar än 

papperstidningar då webbtidingar har ett annat krav på kontinuerlig publicering. I 

samband med detta blir därför objektiviteten i många fall lidande för just webbtidningar 

(Nygren 2008).

 

Enligt Hadley och Moon använder dagens webbjournalister gärna källor från det sociala

mediet Twitter. Twitter är en tjänst där varje individ har sin profil för att lägga upp 

kortare meddelanden för andra att se. Dessa korta meddelanden brukar gå under 

benämningen “tweets”. Medlemmar på det sociala mediet kan svara på andra 

medlemmars “tweets” genom att göra en så kallad “retweet”. På så sätt kan Twitter 

fungera som ett diskussionsforum där alla kan delta med sina åsikter och nyheter. 

Hadley och Moon menar att det för amerikanska webbjournalister blivit allt vanligare 

att använda Twitter som källa. Journalister kan då baserat på citat från Twitter skapa en 

hel artikel. Anledningen till att detta har blivit allt vanligare är enligt författarna den 

snabbhet och tillgänglighet som plattformen erbjuder. Twitter är också helt gratis vilket 

innebär att journalisters produktionskostnader automatiskt sänks. Vanligt är också att 

journalister i sina artiklar har med olika citat så att läsaren själv enkelt kan följa källan 

(Hadley & Moon 2014).

 

De amerikanska webbjournalisterna tenderar att använda Twitter i samband med mjuka 

nyheter. Enligt Hadley och Moon handlar oftast mjuka nyheter om kultur, livsstil men 

även personintervjuer kan räknas in i denna kategori. Hårda nyheter är de som handlar 

om krig, konflikter och politik. Anledningen till att hårda nyheter främst har andra 

källor är enligt författarna Hadley och Moon då dessa anses vara mer seriösa och viktiga

vilket innebär att källorna i större utsträckning måste väljas mer kritiskt. Hadley och 

Moon skriver dock att det finns vissa problem med källor från Twitter. Det största 

problemet är att vem som helst på plattformen kan skriva vad som helst vilket i 

slutändan gör det svårt för journalister att avgöra vad som är sant respektive falskt 
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(Hadley & Moon 2014).

 

Med det nya mediesamhället har inte bara nya sätt att tänka kring och använda källor 

uppkommit utan också helt andra krav på en journalistik utbildning. Enligt Nygren har 

dagens pappersjouranalister precis som förr höga krav på utbildning med fokus på 

pressetik och objektivitet. De nya webbjournalisterna menar Nygren har till skillnad 

från pappersjournalisterna oftast en helt annan bakgrund än en journalistutbildning.

Webbjournalisters bakgrund varierar men många har någon form av webbaserad 

utbildning. Denna kunskapsskillnad och sätt att arbeta bidrar enligt Nygren till att 

nyheter presenteras på olika sätt i papperstidningar respektive webbtidningar (Nygren 

2008).

 

Hadenius tar i sin bok “Massmedier: en bok om press, radio och tv” upp liknande 

resonemang som Nygren. Hadenius menar att i princip alla i dagens mediesamhälle kan 

vara producenter av nyheter. Journalister är enligt Hadenius inte på samma sätt först 

med nyheterna och innehar alltså inte samma exklusivitet som tidigare. Detta är enligt 

honom mycket tack vare internets frammarsch. Med internet kan alla som vill dela med 

sig av händelser och nyheter. Detta sätter enligt Hadenius stor press på dagens 

journalister som befinner sig i ett förändrat mediesamhälle där konkurrensen om 

information är hög (Hadenius 2011).

 

2.6 Semiotik

Vi människor vill hela tiden göra oss förstådda och samtidigt också förstå andra. Enligt 

Gripsrud är vi också ständigt omgivna av diverse bilder och texter som för oss har olika 

betydelse beroende på vem vi är, vart vi kommer ifrån och vilka tidigare erfarenheter vi 

har. Gripsrud menar att anledningen till att exempelvis en bild kan betyda olika för olika

människor är bland annat på grund av att vi är omgivna av olika visuella element, så 

kallade tecken. Ferdinand De Saussure var den som myntade begreppet tecken, som för 

honom innefattade något materiellt. Ett tecken kan enligt Saussure vara en figur, 

ljudvågor, ränder eller något annat som vi kan anknyta med en viss föreställning 

(Gripsrud 2008).

 

Gripsrud menar att människan sedan tidigare har inbyggda koder eller “regler” som 

hjälper oss att förstå, tycka och tänka olika om olika bilder eller texter. Dessa regler är 
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enligt Gripsrud inte påtvingade utan är något som vi har lärt oss och utvecklat utifrån 

våra vanor eller den kultur vi lever i. Dessa lagar och regler kallar Gripsrud för 

konventioner. Ett exempel på detta är enligt Gripsrud en kulturell konvention där regler 

och koder har socialiserats in hos individen som i sin tur präglar individens kommande 

sätt att tycka och agera (Gripsrud 2008).

 

Media producerar både bild och textmaterial som en del av det mediala innehållet. Varje

textrad och bildsekvens är i förväg noga genomtänkt i syfte att förmedla något och 

väcka uppmärksamhet. En bild eller en text står alltid för något, beroende på hur vi 

väljer att tolka det. Grisprud menar att också fotografier är kodade tecken. Att de är 

utformade i enligthet med vissa perceptionella koder som inte är gemensamma för alla 

kulturer. Enligt Gripsrud är vissa symboler som vägskyltar eller toalettsymboler sådant 

som är inlärt hos oss att förstå och också något vi accepterar. Dessa benämns av 

Gripsrud som konventionella koder (Gripsrud 2008).  Enligt John Fiske bakom boken 

”kommunikationsteorier” kommunicerar vi människor med hjälp av olika tecken. 

Denna vetskap kallas för den semiotiska läran (Fiske 1997). 

 

Semiotik är enligt John Fiske läran om de olika tecknens betydelse. Ett teckens 

betydelse har olika mening beroende på olika semiotiska skolor. De två främsta 

skolorna och förespråkarna för semiotiken menar Fiske är Ferdinand de Saussure och 

Charles Sanders Peirce. Peirces version av tecknet innefattar ett triangulärt samband 

mellan användare, tecken och den externa verkligheten. För att studera olika betydelse 

var detta samband enligt Peirce avgörande. Filosofin bakom sambandet menade Peirce 

var det faktum att individen själv förstod sin omvärld med hjälp av tidigare erfarenheter.

För Peirce var tecknet allt så länge det betydde något för invididen (Fiske 1997). 

 

För Ferdinand De Saussure hade tecknets betydelse en annan innebörd. Hans intressen 

låg främst i hur tecknet kunde ha samband med andra tecken. Enligt Fiske delade 

Saussure upp tecknet i det betecknade och det betecknande. Det betecknande stod för ett

teckens fysiska form och utseende medan det betecknade stod för vår mentala 

föreställning för vad tecknet stod för. Vår mentala föreställning beror enligt Saussure på

den kultur vi tillhör och de kulturella föreställningar vi har. Fiske skriver vidare att 

semiotiken får oss att förstå att en bild eller text aldrig bara har en enstaka betydelse. Ur 

en bild kan vi enligt Fiske utvinna flera olika betydelser, symboler och underliggande 
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budskap. Han menar också att det genom olika kulturer, erfarenheter och språk kan 

skapas olika betydelse för samma tecken (Fiske 1997).

 

Med hjälp av begreppen konnotation och denotation menar Fiske att vi med blotta ögat 

kan se vad en bild eller text föreställer . Därefter kan vi enligt Fiske också studera både 

bildens eller textens underliggande syfte. Fiske menar att Saussure gjorde skillnad 

mellan denotation och konnotation som för honom innefattade att ett tecken varierar 

med tid och rum. Med detta menar han att det inte finns någon absolut koppling mellan 

ett uttryck och ett innehåll utan att det varierar mellan olika människor i olika tider och 

kulturer. Fiske menar att ett visst tecken i en kultur kan ha en positiv konnotation och i 

en annan negativ (Fiske 1997).

 

Fiske gör också skillnad mellan konnotation och association där han skriver att 

konnotationer är något som är etablerat i den kultur vi lever i. Han kallar dessa för 

konventionella koder som är gemensamma för en hel grupp. Associationer menar han är

personliga och bara något som en individ kan relatera till. Begreppet kultur menar Fiske

kan beskrivas som diverse gemensamma konventionella koder. Alltså flera olika koder 

som en grupp har och är överens om kommer att bli deras kultur och något de 

kännetecknas av och har gemensamt. Ett exempel på hur dessa konventionella koder 

kan ställa till det för individen är när man ser på en serie från ett annat land som inte 

innehar samma koder som individen själv är van vid. Det kan då enligt Fiske bli svårt 

för individen att relatera till seriens konventionella koder. Samma sak kan hända när vi 

analyserar en bild eller text som innehar koder vi inte är vana vid eller förstår. Att 

analysera bild eller text är att studera och finna samband med olika tecken (Fiske 1997).

Enligt Gripsrud sker ett ständigt utbyte av tecken och koder när vi kommunicerar med 

varandra. Det sker enligt honom en process där vi ska tolka och förstå de tecken och 

koder som kommuniceras. 

När massmedia kommunicerar med oss i form av text och bilder möts vi enligt Gripsrud

ofta av information som väcker känslor och uppmärksamhet. Denna information menar 

Gripsrud sällan betyder lika för varje läsare då varje bild, kroppspråk på bild eller 

mening kan betyda flera olika saker beroende på vem som läser (Gripsrud 2008).

 Bilder är enligt Gripsrud genomgående mer oklara och flytande i jämförelse med en 

text. Detta då bilder i sig inte är lika tydligt avgränsade som det verbala språket utan 
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sammansatta av olika element. Gripsrud menar att det därför ofta förekommer att bilder 

är förknippade med text. Ofta finns en kort textrad under varje bild i en tidning eller på 

en reklamskylt. Gripsrud menar vidare att en bild ofta kännetecknar vår uppfattning av 

en text. Han jämför bilder med syntagmer där alla element uppfattas och presenteras 

samtidigt (Gripsrud 2008). En syntagm är enligt Fiske ett urval av tecken från ett så 

kallat paradigm. Dessa tecken kombineras senare ihop med varandra i exempelvis en 

mening bestående av flera bokstäver (Fiske 1997). Gripsrud menar att varje bild har 

diverse enskilda element som alla kan ha valts från olika paradig för att tillsammans 

skapa en helhet (Gripsrud 2008). Ett paradigm är enligt Fiske en uppsättning tecken 

som går att välja mellan. Några exempel på paradigm menar fiske är alfabetet eller vårt 

ordförråd (Fiske 1997).

 

När man inom semiotiken analyserar både bild och text tillämpar man olika begrepp för 

att skapa en menig i det man ser eller läser. Likaså gör vi i vår vardag när vi antingen 

läser tidningen eller deltar i ett samtal med en annan part. Gripsrud menar att det i 

skapandet av förståelse kan föra människor samman eller längre ifrån varandra. Allt 

beror enligt Gripsrud på vilka konventionella koder vi har gemensamt. Begreppet 

kultur, kod och kommunikation hänger enligt Gripsrud samman på många olika och 

delvis komplicerade sätt. Vi är också enligt honom på ett eller annat sätt beroende av 

dem lika mycket var för sig som tillsammans (Gripsrud 2008).

 

2.6.1 Att tolka bild och text

Hur vi väljer att tolka olika bilder eller texter beror helt på vad vi genom vår kultur är 

lärda att de betyder. Ett tecken kan enligt Gripsrud ha flera olika betydelser beroende på

skilda kulturer och människor i olika tider. En text eller bild kan skapa en viss känsla 

och betyda något särskilt. Det spelar enligt Gripsrud ingen roll vad det är för typ av text 

eller bild då varje människa har sin tolkning. Han gav exemplet med den runda ringen 

som kan framkomma i en tavla och som till största del får människor att associera till en

sol. Varför? Därför att det långt inom oss är inlärt. Olika saker är inlärda hos olika typer

av människor i olika kulturer och grupper. Det finns heller enligt Gripsrud ingen 

tolkning som är mer rätt eller fel än den andra. Men det kan enligt honom skapa osämja 

mellan människor som anser att deras egen tolkning är mer rätt än någon annans 

(Gripsrud 2008).
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2.6.2 Tycke och smak

Gripsrud skriver i sin bok ” Mediekultur, mediesamhälle” om hur vi människor är vana 

och uppvuxna med olika typer av medier. Dessa medier förmedlar enligt Gripsrud både 

upplevelser, information, lekar och ångest. Vissa tilltalar oss också mer än andra men 

viktigast av allt är att de på ett eller annat sätt fångar vår uppmärksamhet. Gripsrud 

skriver vidare hur medierna talar om för oss hur olika saker och ting är men också hur 

de bör vara. De bidrar på så sätt till att skapa en del av vår identitet. Gripsrud menar 

dock att vi till största del inte valt vår identitet själva (Gripsrud 2008).

 

Franske sociologen Pierre Bourdieu myntade begreppet habitus. Vårt habitus är en 

produkt av vår socialisation. Gripsrud menar att Bourdieu ansåg habitus vara 

internaliserade sociala förhållanden. Vi föds in i ett samhälle med olika kulturer, 

familjer med värderingar, idéer och attityder som kommer att prägla vårt sätt att tänka 

och handla. Bourdieu kallar detta för en del av vårt habitus. Vårt habitus saknar därmed 

inte spår av vår bakgrund och blir heller aldrig riktigt färdigt. Vår samhälle består enligt 

Gripsrud av olika fält eller kulturer med en uppsättning grundläggande värderingar, 

attityder och idéer. Dessa kallar Bourdieu för “ common sense” eller doxa och dessa är 

gemensamma för hela fältet. Så fort en utomstående dyker upp, som inte tillhör samma 

kultur kallar Bourieu dem för heterodoxa. Dessa delar inte samma doxa som resten av 

fältet utan hävdar andra värderingar, normer och attityder. Det kan därför enligt 

Gripsrud uppstå kulturkrockar olika fält emellan (Gripsrud 2008).

 

Habitus är en del av människans identitet som enligt Gripsrud är sammansatt av olika 

faktorer och förhållanden. En viss del av identiteten har vi blivit tilldelade genom vårt 

sociala fält, familj och kön. En annan har vi också kunnat styra lite friare själva. 

Gripsrud menar att vår identitet också präglar vårt sätt att ta ställning till olika typer av 

medialt innehåll. Vi tänker inte på att våra tidigare erfarenheter, värderingar, kön eller 

kulturella koder påverkar vårt sätt att tänka och reagera kring en bild eller text. Enligt 

Gripsrud är den så kallade smaken som även Bourdieu talar om principen för de val vi 

gör eller för de åsikter vi har. 

Habitus hjälper oss att skapa en gemenskap med den grupp vi tillhör och är också en 

viktig markör för vårt tycke och smak (Gripsrud 2008).
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Med tycke och smak menar Gripsrud är våra intressen, vad som tilltalar oss och 

tvärtom. Att vi tycker om och intresserar oss för olika saker menar han har med vårt 

habitus och våra tidigare erfarenheter att göra. Vårt tycke och vår smak skapar också 

essentiella skillnader människor emellan. Gripsrud förklarar hur media utnyttjar denna 

kunskap för att på ett eller annat sätt påverka oss med olika bilder eller texter. De 

portionerar ut så kallade livsstilstecken som vi ska bli attraherade av. Huruvida vi enligt 

Gripsrud blir det eller ej bestäms av diverse sociala förhållanden. Gripsrud skriver sin 

bok ”Mediekultur, mediesamhälle” om Bourdieus rena och barbariska smak och hur 

dessa skiljer sig åt. Den rena smaken är enligt Bourdieu de högutbildades smak vilka 

ska förstå sig på estetik och vad som av kriterier anses vara god smak. Den barbariska 

smaken hör enligt Bourdieu till den folkliga smaken vilket syftar till de som inte riktigt 

har lärt sig att uppskatta den goda och estetiska smaken. Dessa smaker kan enligt 

Gripsrud knytas an till dagens klasskillnader och livsstilar. Gripsrud syftar till att 

människor idag till största del är medvetna om vad de gillar och inte gillar samt att 

ganska träffsäkert också peka ut någon annans tycke och smak. Habitus spelar därför 

enligt Gripsrud en stor roll i vårt val av fult eller fint, rätt eller fel (Gripsrud 2008).

 

Medias uppgift är inte att tillfredsställa alla individer eller grupper av individer utan 

endast ett specificerat urval. Urvalet görs enligt Gripsrud strategiskt beroende på vad 

som i regel tilltalar den tänkta gruppen. Detta tar media reda på genom olika marknads- 

och publikundersökningar för att på bästa sätt fånga gruppen. Den grupp vars budskap 

inte tilltalar kommer säkerligen att ha åsikter om det valda budskapet som tilltalar den 

egentligen tänkta gruppen. Detta bidrar många gånger till någon form av debatt där 

människors olika åsikter om samma sak kommer fram (Gripsrud 2008). Med hjälp av 

habitus och förståelsen för innebörden av habitus kan man enklare få sig en uppfattning 

om varför vi tycker och tänker olika men även hur media påverkar vår perception. 

Genom habitus förstår vi vilka bakomliggande faktorer som präglar vårt sätt att tycka 

och tänka. Vi är alltså inte helt låsta till vårt habitus även om det enligt Bourdieu är en 

viktig del av vårt liv (Gripsrud 2008). 
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2.7 Tidigare forskning

Denna uppsats huvudområden rör genusgestaltning i media, ett förändrat 

medielandskap och medialt innehåll. Mycket forskning har gjorts inom ämnet medier 

och genus vilket varit positivt för min studie. En hel del ny forskning som rör både en 

förändrad journalistkår och ett förändrat medielandskap har för denna studie också 

varit av stor vikt. Viktigt för min studie har varit att skilja på relevant och irrelevant 

forskning särskilt då genus och media är två breda fält. De vetenskapliga rön jag valt 

nedan anser jag alla är relevanta och tillför något för denna studies resultat.

 

2.7.1 Politiska skandaler - behandlas kvinnor och män olika i massmedia? 

Politiska skandaler är en doktorsavhandling skriven av Tobias Bromander och är 

publicerad 2012 i Linneaeus University Press. Avhandlingen behandlar ämnet genus i 

massmedia och framförallt hur politiskt högt uppsatta kvinnor och män skildras i press. 

Studien redovisar för hur kvinnliga skandaler fokuserade på både kvinnornas privatliv 

och arbetsliv. Detta förekom inte alls hos män som endast kritiserades för det arbete 

som de gjort eller uttalande de sagt. Enligt Bromander fokuserade de kvinnliga 

skandalerna på kvinnan som helhet, hennes familjeliv och roll som mamma eller fru och

samtidigt på den politiska skandalen. Kvinnan kritiserades också för sitt utseende i 

större utsträckning än vad män gjorde (Bromander 2012).

 

Bromander förklarar i sin studie varför de kvinnliga skandalerna var mer 

uppmärksammade och stannade längre på dagordningen än männens. Det berodde enligt

honom på att samhället både förväntade sig och var mer vana vid att män skulle göra 

fel. Kvinnor har enligt Bromander alltid ansetts som det duktiga könet som kan skilja på

rätt och fel. Därför fick de också i samband med skandaler mer kritik. Media anser 

också enligt Bromander att de kvinnliga skandalerna har mer nyhetsvärde än männens 

vilket också resulterar i att de stannar längre på dagordningen. Slutligen visar också 

studien på att politiskt aktiva kvinnor och män på högt uppsatta positioner tituleras 

annorlunda i media. Män benämns i större utsträckning än kvinnor med både namn och 

yrkestitel (Bromander 2012).

 

Även om min studie inte berör politiskt aktiva kvinnor och män och deras 

mediegestaltning så berör den temat genusrepresentation i media. Detta gör att den 

tillför något för min studie. Bromanders studie visar tydliga skillnader i hur män och 
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kvinnor fortfarande representeras annorlunda i media. Studien understryker också 

ojämlikhet gällande manliga och kvinnliga skandaler (Bromander 2012), något som i 

sig är relevant för min studie. Det var också både användbart och intressant att för min 

studie läsa om manliga och kvinnliga representationer av yrkestitlar, något som också 

min studie kort berör. 

 

2.7.2 Journalism in transition - The professional identity of Swedish journalists

Jenny Wiik skrev 2010 en avhandling rörande de svenska journalisters förändrade 

identitet. Resultatet av denna studie visar en idag homogen journalistkår vars identitet 

på sikt har stärkts. Wiik menar att det för många journalister fortfarande är objektivitet, 

spegling och neutralitet som är de viktigaste faktorerna för god journalistik. Enligt 

författaren styr ekonomiska medel allt mer dock inte i samma utsträckning som för 

amerikansk journalistik. Studien visar också på hur dagens journalister ständigt befinner

sig i en kamp mellan professionalisering och kommersialisering. Den svenska 

journalistiken är enligt Wiik på väg mot en allt mer marknadsorienterad journalistik där 

tillfredställning av annonsörer och publik hamnar i fokus (Wiik 2010).

 

Något som studien också tar upp är den allt mer tydliga avsaknad på utbildning för 

dagens journalister. Wiik menar att det förr var obligatoriskt men att det i dagens 

mediesamhälle inte längre har samma betydelse. De som enligt Wiik har minst krav på 

utbildning är dagens webbjournalister. Studien belyser också olika typer av 

medieinnehåll för kvinnliga respektive manliga journalister. Wiik menar att kvinnor i 

allt större utsträckning tenderar till att skriva nöje, familjeliv och personliga reportage 

medan män ägnar sig mer åt hårda ämnen som krig och ekonomi (Wiik 2010).

 

Denna studie tar i likhet med Bromanders upp skillnader mellan män och kvinnor i 

dagens medielandskap. Även om min studie belyser den amerikanska journalistkåren är 

det i denna avhandling intressant att läsa om den svenska journalistkårens förvandling åt

det allt mer amerikanska. Det amerikaniserade arbetssättet som Wiik tar upp  innebär 

mer kommersialisering och fokus på vinst (Wiik 2010). Detta är en aspekt som också i 

min studie diskuteras och något som tydligt märks av i det analysmaterial jag valt att 

undersöka.   
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2.7.3 Political journalists and Twitter: influences on norms and practices

Denna vetenskapliga artikel är skriven av John H Parmelee år 2013 och behandlar hur 

Twitter används och vilken roll det spelar för amerikansk politisk journalistik. Studien 

visar tydligt en allt mer frekvent användning av Twitter som primär och sekundär källa. 

Enligt Parmelee ansåg journalisterna i studien att Twitter förbättrat deras dagliga arbete 

då det är ett snabbt och smidigt sätt att få tag på information. Journalisterna medgav 

också att Twitter var en av de viktigaste plattformarna för insamling av information med

nyhetsvärde. Parmelee redovisar också att journalisterna i studien överlag hade högt 

förtroende för det som skrevs på Twitter. Enligt Parmelee var journalisterna i studien 

måna om att framstå som objektiva samtidigt som de inte var så källkritiska på Twitter 

(Parmelee 2013).

 

Studien fångade mitt intresse på grund av dess resultat. För min studie och de artiklar 

jag analyserade syntes det tydligt att Twitter dominerade som källa. Mitt analysmaterial 

var å andra sidan inte seriösa politiska artiklar utan handlade främst om nöje. Det var 

därför både intressant och förvånande att läsa om hur Twitter nu även börjat dominera 

på de mer seriösa och tyngre ämnen som politik. Utifrån Parmelees studie kunde jag 

förstå hur det journalistiska tankegångarna ser ut när det kommer till Twitter. Varför det

lönar sig för dem att använda det och hur de tänker kring det nya mediet som källa. 

Detta var för min studie relevant med tanke på att ett liknande resultat gällande Twitter 

som dominant källa även blev en del av min studies resultat. 

 

31



3 Metod

3.1 Val av metod

Inom samhällsforskningen skiljer man mellan två metoder, kvalitativ respektive 

kvantitativ metod. Metodernas tillvägagångssätt skiljer sig något från varandra och kan 

likväl användas var för sig som tillsammans. Valet av dessa metoder beror helt på vilket

syfte och utfall man förväntar sig av sin studie. Vid val av metod är det viktigt att kunna

begränsa sitt analysmaterial. Detta innebär en precisering av vilken typ av 

analysmaterial som ska användas, vad i analysmaterialet som ska analyseras samt under 

vilken tidperiod. Ju fler tydliga och precisa avgränsningar som görs desto bättre för 

studiens kommande resultat.

För min studie har jag valt både en kvalitativ och kvantitativ metod. Båda metoder är 

bra på olika saker och för min studie lämpade det sig väl att ha båda som komplement.

 

3.1.1 Kvantitativ metod

En kvantitativ metods främsta syfte är att kvantifiera. Detta görs genom att variabler 

räknas för att forskaren ska få en uppfattning om hur ofta dessa variabler förekommer i 

det valda analysmaterialet. Kvantitativa beräkningar mäts och omvandlas till siffror 

eller procent. Mätning och klargörande av orsaker är alltså grundtaken i denna metod. 

Därefter tolkas de resultat som den kvantitativa analysen givit. Det är i detta skede som 

det egentliga forskningsresultatet gör sig synligt. Vid användning av en kvantitativ 

metod är det viktigt att vara objektiv och inte låta personliga intressen eller åsikter 

påverka mätningens resultat. Kvantitativa forskare är också vanligtvis intresserade av att

deras resultat ska kunna generaliseras till andra sammanhang eller människor. Detta är 

möjligt om ett mindre urval som ska representera ett större urval görs. Samtidigt är de 

också intresserade av att deras resultat också ska kunna replikeras. Replikerbarhet 

innebär att andra forskare ska kunna följa samma arbetssätt och därefter kunna komma 

fram till samma resultat som den föregående forskaren. Detta är endast möjligt om 

arbetssättet tydligt och noggrant beskrivits i detalj (Bryman 2011). 

 

Den kvantitativa ansatsens främsta mål är att se samband, påvisa kasualitet och orsak 

och verkan. Fördelen med denna metod är dess krav på objektivitet och dess klart 

angivna metodregler vilket i sig stärker möjligheten för en studie att kunna replikeras.
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Nackdelarna kan vara att man som forskare får en smärre statisk syn på det sociala livet 

som många gånger är för komplext för en kvantitativ undersökning. Sociala händelser 

som exempelvis kräver stor tolkning kan vara svårare att genomföra med en kvantitativ 

ansats och lämpar sig därför bättre med en kvalitativ (Bryman 2011). 

 

3.1.2 Kvalitativ metod

En kvalitativ metod är mer inriktad på ord än siffror. Grundtanken i en kvalitativ metod 

ligger i att skapa sig en förståelse för den sociala verkligheten. Den kvalitativa metoden 

utgår alltid från att verkligheten kan uppfattas på flera olika sätt och att det därför inte 

finns någon absolut sanning. Målstyra urval är vanligt vid användning av en kvalitativ 

metod. Sådana urval innebär att välja ut dokument, organisationer eller individer som 

inte har någon direkt hänvisning till forskarens forskningsfrågor. Det pågår också en 

ständig prövning av teorier under studiens gång där forskaren också har möjlighet att 

vara relativt flexibel och ändra inriktning. Kvalitativa forskare tillämpar ett 

tolkningssynsätt och vill därmed gärna se och uppfatta saker ur andras ögon (Bryman 

2011).

 

 Positivt med den kvalitativa forskningen är metodens flexibilitet och öppenhet samt det

djup som metoden bidrar med, något som den kvantitativa forskningen inte har 

möjlighet till. Nackdelarna med denna metod är dess subjektivitet och svårighet för 

replikation. Detta då den kvalitativa studiens material till största del är beroende av 

forskarens egna tolkningar. Men också för att kvalitativa forskare har en tendens till att 

inte vara tillräckligt transparenta gällande hur de rent konkret kommit fram till sina 

slutsatser. Generalisering kan också vara ett problem då urvalet ofta är alldeles för litet 

för att kunna generaliseras till en större population (Bryman 2011).

  

3.1.3 Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys

En innehållsanalys är en empirisk vetenskaplig metod som används för att dra slutsatser 

om innehållet i exempelvis dagböcker, intervjuer, artiklar etc. Innehållsanalysen är ett 

angreppssätt när det gäller analys av dokument på ett systematiskt och replikerbart sätt. 

I en kvantitativ innehållsanalys mäts och räknas innehållet. Detta görs inte i en 

kvalitativ innehållsanalys som istället kräver mer komplicerade tolkningar. 

Innehållsanalys är bra när forskaren arbetar med ett ostrukturerad analysmaterial. 

Forskaren kan välja att använda sig av två olika typer av innehållsanalyser. Antingen en 
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manifest innehållsanalys som innebär att forskaren endast ser det skrivna ordet och 

inget annat, eller en latent innehållsanalys som låter forskaren gå bakom det skrivna 

ordet. Detta ger forskaren möjlighet att finna fler djupare svar till sitt analysmaterial 

(Bryman 2011).

 

En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av olika texter. Den kvalitativa 

innehållsanalysen kodar och identifierar det empiriska materialets olika teman eller 

mönster. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för forskaren att till större del gå bakom

det skrivna ordet och hitta ett djup i sitt analysmaterial. Nackdelen med denna metod 

kan vara dess subjektivitet, även om det också kan vara en positiv egenskap. Bryman 

menar att allt för mycket subjektivitet lätt kan bidra till ett skevt resultat. Subjektivitet 

kan också vara positivt då det tillåter forskaren att hitta vidare mening och förstå sitt 

analysmaterial som ibland kan vara svårt för en kvantitativ forskare på samma sätt 

(Bryman 2011).

 

Det primära i en kvantitativ innehållsanalys är att man både analyserar det som står 

skrivet i en text men också det som inte står skrivet, det vill säga textens bakomliggande

syfte. Denna typ av innehållsanalys används när syftet till exempel är att undersöka hur 

stort utrymme någon får i en tidning. Den kvantitativa innehållsanalysen är en bra 

metod när syftet är att jämföra och ta fram ett visst innehåll i dagspress. Denna metod är

kompatibel om det man ska undersöka måste kvantifieras. Det negativa med en 

kvantitativ innehållsanalys kan ibland vara att för mycket fokus fästs vid det explicita i 

en text vilket gör att man sällan kan få fram det underförstådda. Det positiva med detta 

tillvägagångssätt är den tydliga överblicken som blir möjlig genom kvantifiering 

(Bryman 2011). 

  

3.1.4 Metodens angreppssätt

Jag har valt att tillämpa både kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. Som nämnt 

ovan har dessa metoder olika angreppssätt och för min studie behövdes båda. Studien 

består av en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ där den semiotiska skolan 

tillämpats. Den kvantitativa innehållsanalysen har används på mina artiklar där 

artiklarnas primära innehålls så som rubrik och brödtext har analyserats. Fokus här har 

främst varit att ta fram det explicita i mina artiklar  för att se hur många gånger en viss 

variabel förekommer. Slutligen har resultatet sammanställts i procentenheter som tydligt
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visar varje variabels förekomst i respektive artikel. Fördelen med den kvantitativa 

innehållsanalysen har för min studie varit dess tydlighet och transparens. Med hjälp av 

den kvantitativa innehållsanalysen har jag tydligt kunnat få fram de svar jag behövt för 

att kunna besvara mina frågeställningar.

 

Den kvalitativa innehållsanalysen i min studie utförs med hjälp av en semiotisk analys. 

Denna metod har lämpat sig väl då syftet varit att analysera den omtalade omslagsbilden

med avsikt att tolka, beskriva och identifiera bildens vidare innebörd. Med hjälp av den 

kvalitativa innehållsanalysen har jag kunnat tillämpa ett tolkande angreppssätt. Detta 

med hjälp av semiotiska begrepp som metonymi, metafor, syntagm, denotation etc. Ett 

tolkande angreppsätt har för denna studie varit ett viktigt komplement då min ambition 

varit att studera bildens olika element och vad dessa kan stå för. Det positiva med en 

semiotisk analys är möjligheten att kunna få fram inte bara ett utan flera budskap ur sitt 

analysmaterial (Fiske 1997). 

 

3.2 Urval och material

Ett urval omfattar oftast en bred kategori och måste därför preciseras och avgränsas. En 

rad olika frågor bör ställas innan forskaren avgränsar sitt urval (Bryman 2011). De 

frågor jag ställde var främst vilken typ av media som skulle analyseras, om det rörde sig

om press, radio, sociala medier eller TV. Det var också viktigt att ta reda på vilken del 

av innehållet som skulle analyseras, samt vad jag skulle titta efter och från vilken period

analysen skulle ta vid och avslutas. Mitt val blev amerikanska webbtidningar .Varför 

det inte blev svenska webbtidningar är av den enkla anledningen att mest material om 

denna händelse fanns att tillgå i amerikansk media. 

 

Amerikansk och svensk media skiljer sig på vissa plan, något jag också haft i åtanke 

under studiens gång. En viktig skillnad mellan amerikansk och svensk press är 

kommersialiseringen (Hallin & Mancini 2004). USA domineras av kommersialisering i 

en betydligt högre grad än svensk media då medielandskapet till stor del genomsyras av 

privata medieorganisationer och börsnoterade medieföretag (Hallin & Mancini 2004). 

Båda länder har pressfrihet och tar också fasta vid den journalistiska professionen och 

dess objektiva skyldighet. Vad som dock anses vara journalistisk objektivitet och inte 

skiljer de båda länderna åt. De svenska journalisterna anser sig ha en plikt i att visa flera

sidor och källor i en nyhet till skillnad från de amerikanska journalisterna som istället 
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visar lite mångfald i valet av sina källor. Båda länder har dock en liknande uppsättning 

institutionella kriterier för vad som anses ha ett nyhetsvärde och vad som inte har det 

(Barker 2012).

 

3.2.1 Urval och tillvägagångssätt

Min empiri består av ett flertal Amerikanska stora webbtidningar. De valda tidningarna 

är, The New York Times, USA Today, Los Angeles Times, Daily News New York, 

New York Post och Newsday New York. Jag avgränsade studiens analysmaterial till 

tidningarnas respektive nöjessida. Detta då dessa sidor erbjöd mest material för denna 

händelse. Vid denna avgränsning var jag också medveten om att den journalistiska 

produktionen skulle se aningen annorlunda ut gentemot tidningarnas mer seriösa sidor 

som skildrade händelser som ekonomi, krig och kultur. Enligt Nygren skiljer sig den 

journalistiska produktionen avsevärt redan mellan webb och papperstidningar när det 

kommer till utbildning, produktion och innehåll (Nygren 2008). Trots denna skillnad 

var det ändå intressant att se hur händelsen har skildrats på en sida som påminner en del 

om skvallerpress men som inte fått samma hårda stämpel. 

 

De valda tidningarna finns både som pappers och webbupplaga. Det mest fördelaktiga 

för denna studie blev varje tidnings webbupplaga, med tanke på svårigheten att få tag i 

fysiska tidningar. Men också för att webbupplagan gjorde det möjligt att söka efter 

specifika artiklar från ett bestämt datum, något jag hade stor användning av. Den totala 

mängd artiklar blev 16 stycken som alla ett flertal gånger noga lästs igenom och där 

varje artikels primära syfte eller handling har plockats ut och analyserats med en hjälp 

av en kvantitativ innehållsanalys. De sökord jag använde mig av för att söka i respektive

tidnings databas var “Kanye West Vogue”, “Kim and Kanye Vogue”, och ” Kim 

Kardashian Vogue ”. En tidsavgränsning från den 21 mars till den 31 mars 2014 

gjordes också. Avgränsningen är baserad på det faktum att tidningarna under denna 

period skrev mest om nyheten. Även en avgränsning gällande vilka artiklar som skulle 

prioriteras gjordes också. Endast de som på något sätt handlade om omslagsnyheten 

togs med. De som handlade om paret i andra sammanhang togs alltså inte med.

 

Relevanta artiklar som jag under denna tidsperiod fann i de olika tidningarna läste jag 

först igenom några gånger för att få mig en uppfattning om deras primära handling. 

Därefter valde jag mina 4 variabler som jag skulle leta efter i mitt analysmaterial. Syftet 
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var att se hur många gånger dessa variabler förekom i respektive artikel. Variablerna jag

använde mig av var, “ Fokus på Kim”, “Fokus på paret”, “Kanye övertalning”, och 

“Twitter som källa”. Jag ville alltså ta reda på hur många artiklar som endast i samband 

med omslagsnyheten handlade om Kim Kardashian West, hur många som handlade om 

paret som helhet, hur många som handlade om att Kanye West hade övertalat Vogues 

chefredaktör för att få med sin fästmö på omslaget och sist hur många artiklar som 

använde Twitter som någon form av källa. 

 

Det fanns ingen artikel som endast handlade om en av dessa variabler vilket gjorde att 

jag för varje artikel fick sammanställa exakt vilka variabler som var synliga. När jag 

analyserat mitt material och fått fram vilka variabler som förekom vart och hur många 

gånger la jag in detta i en tabell och omvandlade varje variabels resultat till procent. På 

så vis kunde jag tydligare se vilken eller vilka variabler som dominerade i artiklarna. 

Eftersom mitt analysmaterial inte var överdrivet stort som det i kvantitativa 

undersökningar i regel brukar vara ansåg jag inte att det fanns en nödvändighet att 

använda mig av datorprogrammet SPSS. Vid oklarheter eller tvivel på vad en artikel 

handlade om eller om en specifik variabel verkligen förekom i artikeln valde jag att 

utesluta den. Detta gjordes för att resultatet till största mån inte skulle påverkas av min 

personliga tro eller önskan om vad artikeln skulle handla om. 

 

Utöver den kvantitativa innehållsanalysen har också ett kvalitativt angreppssätt med 

hjälp av en semiotisk analys tillämpats. Detta har gjorts på Kim Kardashian Wests och 

Kanye Wests omslagsbild. Den semiotiska analysen användes främst för att studera 

omslagets konnotativa innebörd, det vill säga bildens underliggande budskap. Inom 

semiotiken skiljer man mellan begreppen konnotation och denotation. Konnotation är 

något vi människor tillsammans med andra associerar till och har gemensamt. Viktigt 

här är att understryka skillnaden mellan konnotation och association där association 

innebär sådant som den egna individen endast själv associerar till medan konnotation är 

sådant som individen har gemensamt med andra (Carlsson & Koppfeldt 2008). 

 

Konnotation är enligt Fiske också det underliggande budskapet av det vi ser eller läser. 

Denotation menar Fiske är det vi med blotta ögat ser när vi studerar en bild eller det vi 

explicit läser när vi studerar en text. Denotation är alltså ett teckens uppenbara betydelse

medan konnotation är det dolda och det underliggande som skapas av betraktarens egna 
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konventioner, tidigare erfarenheter och värderingar (Fiske 1997). Med hjälp av 

semiotiken har jag studerat omslagsbilden utifrån begrepp som bland annat myt, 

metonymi, objekt, symbol och index med flera. Dessa begrepp kommer jag förklara och

gå närmare in på i kaptiel 5. Det positiva med semiotiken är att den ger möjlighet för 

forskaren att utläsa och se mer än det uppenbara. Olika symboler, färger, vinklar och 

symboler gör sig lättare synliga med hjälp av en semiotisk analys. Den ger en platt bild 

ett djup och gör den levande (Carlsson & Koppfeldt 2008). Tillsammans med de 

semiotiska begreppen har jag i analysen också vävt in relevant litteratur. Detta gjordes 

för att förtydliga och förstärka mina slutsatser.

 

3.3 Metoddiskussion

Denna studie är både kvantitativ och kvalitativ. Det har inneburit att jag behövt både 

kvantifiera och samtidigt tolka och analysera mitt resultat. Med hjälp av denna studie 

ville jag förstå varför omslaget fick så stor negativitet i amerikanska webbtidningar 

samt få en inblick i hur omslagspersonerna gestaltades. Den kvantitativa ansatsen har 

bidragit med en tydlighet och transparens kring mitt resultat där jag kunnat få fram det 

som studien ämnade.

Med hjälp av relevant litteratur har jag kunnat analysera min kvantitativa data vilket 

varit till grund för besvarande av mina frågeställningar. Objektivitet har för den 

kvantitativa ansatsen varit av högsta vikt. Detta är i regel enklare att uppnå i en 

kvantitativ ansats än en kvalitativ där subjektivitet i form av egna tolkningar, 

förförståelse, kulturella konventioner och tidigare erfarenheter omedvetet kan prägla 

den tolkning som utförs (Jörgensen & Rienecker 2014).

 

Något som för denna studie också varit viktigt var insikten om skillnaderna mellan 

svensk och amerikansk press. Framförallt när det kommer till kommersialisering som 

till största del fortfarande är mer utbrett i USA än vad det är i Sverige. Den amerikanska

pressens skillnader anser jag dock inte har återspeglat sig eller bidragit med svårigheter 

för min analys. Detta till största del på grund av att min analys i sig inte gick ut på att 

studera hur artiklarna var uppbyggda eller vilket språk som användes utan att ta ut det 

primära ur innehållet och det som var mest omskrivet. 

 

3.3.1 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet står för pålitlighet vilket innebär att framtida forskare ska kunna göra om 
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studien och därefter komma fram till samma resultat. Därför är det i kvantitativa studier 

extra viktigt med transparens och tydlighet gällande forskarens urval, material och 

tillvägagångssätt (Bryman 2011). Som forskare har objektivitet och transparens varit av 

största vikt. Som nämnt ovan finns alltid svårigheter till total objektivitet gällande den 

kvalitativa ansatsen då subjektiva tendenser enklare kan smyga sig på. Anledningen till 

detta är att den kvalitativa ansatsen är mer flexibel, öppen och kompatibel för egna 

tolkningar där bakgrund och tidigare erfarenheter kan spela in (Bryman 2011). Detta är 

något jag varit medveten om och också försökt minimera så gott det går. Dock kan en 

forskare aldrig helt garantera och utesluta en viss del av subjektivitet när det kommer till

en kvalitativ ansats. 

 

Validitet står för giltighet men också för hur relevant det man undersökt är. För att en 

studie ska vara valid ska man ha undersökt det som för studien är relevant och inte 

något annat. Frågeställningarna bör också besvaras på ett tydligt sätt (Bryman 2011). 

 

Den kvantitativa delen av min studie anser jag på grund av transparens, öppenhet och 

noga val av analysenheter vara replikerbar. Något som jag reflekterade över i början var

antalet analysenheter som fanns tillgängliga för denna omslagsnyhet. De 16 artiklar som

jag under min angivna tidsperiod analyserade handlade alla primärt om omslagsnyheten.

Kvantitativa undersökningar brukar i regel ha ett mycket större omfång gällande dess 

analysenheter, något jag också haft i åtanke. Men eftersom att det inte fanns mer än 

dessa artiklar att tillgå i de från början valda webbtidningarna fick jag ut det som var 

relevant för min studie. Hade jag valt ett bredare spektrum av webbtidningar och inte 

bara några av USA:s största kanske jag hade fått fler analysenheter. Någonstans kände 

jag att jag var tvungen att avgränsa mig. Mitt material och urval anser jag är både 

representativt och valid för kategorin stora webbtidningar i USA. Detta då jag endast 

undersökt dessa tidningar och inga andra vilket också var det som studien ämnade att 

göra men också för att jag utifrån mitt material kunnat besvara mina frågeställningar. 

 

Slump- och slarvfel kan ske under datainsamling och databearbetning som i sig kan 

påverka studiens reliabilitet (Bryman 2011). För att i största mån undvika detta har 

artiklarna ett flertal gånger lästs igenom för att verkligen få fram rätt framträdande 

variabler ur innehållet. Vid några som helst oklarheter eller tvivel på huruvida en 

variabel förekommer i en viss artikel eller inte valde jag att utesluta den. Detta för att 
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resultatet inte skulle påverkas av vad jag trodde eller ville att artikeln skulle handla om. 

Därför försökte jag vara så neutral och objektiv som möjligt. Genom detta 

tillvägagångssätt anser jag min undersökning hålla en god reliabilitet. 

 

Något som i studien fungerat mindre bra var avgränsning och val av analysenheter. Från

början hade jag också tänkt analysera ett Twitterflöde från den 21 mars 2014 där 

ambitionen var att få fram omvärldens reaktioner. Denna analys tog alldeles för lång tid 

och fokus från studiens primära syfte försvann. Twitteranalysen bidrog därmed inte till 

det som studien var ämnad att undersöka. Mitt mål var från början att undersöka både 

varför omslaget hade väckt negativtitet i amerikansk webbpress men också vilka 

omvärldens reaktioner var. Det jag ansåg var svårt med Twitteranalysen var att få det 

representativt och objektivt. Detta på grund av att slumpmässigt valda tweets valdes och

analyserades kunde jag inte garantera att valet inte på något sätt var påverkat av mig. 

Det gjorde att jag förlorade en del tid som kunde fokuserats på viktigare aspekter av min

studie. Trots detta anser jag att rätt val att inte ha med Twitteranalysen gjordes då 

studiens reliabilitet inte drogs ner. 

 

En annan svaghet som jag under studiens gång kunnat känna en aning var den avsaknad 

av diskussion eller bollande av idéer med en andra part. När man som forskare själv 

analyserar ett material och försöker se samband blir det bara ur ett perspektiv. Är man 

två forskare kan den ena se ett samband och den andra kanske ett helt annat. Självklart 

är jag medveten om att det finns både för- och nackdelar med båda varianter. Det kan 

dock i kvalitativa delar av studien vara skönt med input från en andra part, något jag 

känner kanske hade kunnat bidra till ännu mer intressanta vinklar. 

 

Studiens kvalitet anser jag är god då jag som forskare varit rationell i valet av mina 

analysenheter. Det är lätt hänt att man som forskare vill undersöka och analysera så 

mycket material som möjligt vilket i sig kan innebära ett hav av onödigt material 

(Bryman 2011). Detta förlorar man i regel både tid och fokus på gällande det egentliga 

syftet med studien. Styrkor i denna studie är också den noggranhet, transparens och 

största möjliga objektivitet studien har. Styrkor har som sagt också varit min insikt och 

uteslutande av irrelevant material. Detta har bidragit med att studien med lämpliga 

metoder har undersökt det den avsatt att undersöka. 

            

40



4 Resultat

I detta kapitel presenteras resultaten från studiens empiri och insamlade material. 

Empirin består av 16 artiklar från de valda amerikanska webbtidningars nöjessidor. De

valda tidningarna är, The New York Times, USA Today, Los Angeles Times, Daily 

News New York, The New York Post och Newsday New York. De valda variablerna är, 

Fokus på Kim, Fokus på paret, Kanye övertalning och Twitter som källa. I tabell 2 

nedan redovisas hur många gånger dessa variabler förekom i varje artikel.

 

4.1 Artiklar

 

4.1.1 Antal artiklar

 

The New York Times 1

USA Today 4

Los Angeles Times 1

Daily News New York 3

The New York Post 5

Newsday New York 2

Totalt antal artiklar 16

 

Tabell 1.

Tabellen visar de amerikanska webbtidningar som använts som empiri. Det är 

sammanlagt 6 olika amerikanska webbtidningar och totalt 16 artiklar från respektive 

tidnings nöjessida. 
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4.1.2 Artiklarnas innehåll

 

Artikel Fokus på 

Kim

Fokus på 

paret

Kanye 

övertalning

Twitter som 

källa
1 1 1 1
2 1 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1
6 1 1 1
7 1 1 1
8 1 1
9 1 1
10 1 1 1
11 1 1
12 1 1 1
13 1
14 1 1
15 1 1 1
16 1 1 1
Totalt antal 10 6 10 13
Totalt 

procent

62,5 % 60% 62,5% 81,25%

 

Tabell 2.

Det vi av tabellen kan utläsa är att 62,5% av alla artiklar främst fokuserade på Kim 

Kardashian West och hennes debut på omslaget. I dessa artiklar förekom också en hel 

del negativitet riktad mot endast henne och inte mot paret som helhet. Tabellen visar 

också att ytterliggare 62,5 % av artiklarna handlade om hur Kanye West hade tjatat till 

sig omslaget åt Kim Kardashian West. Vi kan ur tabellen också utläsa att 60% av 

artiklarna handlade om paret som helhet och deras debut på omslaget tillsammans. Sist 

kan vi också utläsa att hela 81,25% av artiklarna hade någon form av Twitter källa. 
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5 Analys

I det här kapitlet kopplas studiens resultat samman med tidigare redovisad teori och 

forskning. Analysen är uppdelad i två delar. Den semiotiska bildanalysen presenteras 

först följt av den kvantitativa innehållsanalysen som gjordes på de 16 valda artiklarna. 

Den kvantitativa innehållsnalaysen kommer att presenteras utifrån några framträdande

citat från de valda artiklarna. Analysen kommer också att diskutera Twitters roll som 

källa. 

 

5.1 Semiotisk bildanalys
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5.1.1 Konnotation och denotation

Rent denotativt visar bilden en vit kvinna och en svart man. Båda är klädda i 

bröllopsutstyrsel där kvinnan har en vit bröllopsklänning och mannen kostym. Mannen 

håller om kvinnan med flätade händer och blundar. Kvinnan på bilden har sina händer 

placerade på mannens och tittar rakt in mot kameran. Hon har som det ser ut en 

diamantring på vänster ringfinger. Mannens kostym ser ut att vara i annan färg än svart. 

Kvinnan är sminkad och har en stram håruppsättning. Det denotativa i bilden är enligt 

Fiske det betraktaren med blotta ögat ser. Konnotation menar Fiske är bildens 

underliggande budskap och också ofta något vi har gemensamt med andra människor ur 

samma kulturella konvention. Fiske menar att konnotation skapas av betraktarens 

kulturella konvention, tidigare erfarenheter och värderingar. Dessa påverkar i sin tur hur

vi tolkar en bild. En kulturell konvention är enligt Fiske de värderingar, idéer, språk, 

regler och kultur som en grupp har gemensamt (Fiske 1997).

 

Ur en bilds konnotativa aspekt analyseras detta enligt Fiske med hjälp av olika 

semiotiska begrepp som myt, metonymi, metafor, index, symbol, ikon etc. En ikon kan 

enligt Fiske vara ett fotografi, karta eller en avbildning där tecknet liknar sitt objekt. 

Detta omslag kan på så vis ses som en ikon då det från början är ett fotografi som 

troligtvis är taget i en studio. Omslagspersonerna liknar enligt Fiskes riktlinjer en man 

och en kvinna som i detta fall kan ses som objekt (Fiske 1997). Gripsrud menar att en 

ikon på grund av olika konventioner och kulturella kontexter kan betyda olika saker för 

olika människor (Gripsrud 2008). För mig uppfattas dessa personer likna en man och en

kvinna utifrån de aspekter som är inlärda hos mig.

 

Ett index är enligt Fiske när ett tecken har ett nära samband med sitt objekt. Exempel på

olika index är enligt Fiske en nysning som kan vara en indikation på en förkylning eller 

rök som kan vara en indikation på eld (Fiske 1997). Mannens och kvinnans kläder på 

bilden kan därför vara en indikation (index) på ett bröllop. Lika mycket som en nysning 

nödvändigtvis inte behöver indikera på en förkylning behöver heller inte kostym och 

brudklänning indikera på bröllop. Som Gripsrud också menar ligger våra kulturella 

konventioner till stor grund för vilka tolkningar vi för (Gripsrud 2008). Den stora ringen

på kvinnans vänstra ringfinger skulle också kunna vara en indikation (index) på 

exempelvis välfärd och rikedom. Om det rör sig om en diamant i den storleken förstår 

vi människor att det handlar om ett dyrt föremål som vem som helst inte skulle ha råd 
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att köpa. Ringen kan också ses som en symbol för äktenskap då den befinner sig på 

vänster ringfinger vilket i sig är det finger ringen finns på när man är förlovad. 

En bild kan enligt Fiske bestå av flera symboler som är bestämda genom konventioner i 

vår kultur (Fiske 1997). Den vita brudklänningen är vacker och oskuldsfull, i likhet med

Tishkoffs teori om kvinnan som den oskuldsfulla madonnan i vit utstyrsel. 

Brudklänningen på bilden skulle därför kunna ses som en symbol för oskuld och 

renlighet. Enligt Tishkoff finns det en klar myt om två olika typer av kvinnor som ofta 

skildras i alltifrån konst till mediala bilder. Myten om madonnan och horan. Tishkoff 

menar att en kvinna antingen skildras som oskuldsfull och vacker eller som vulgär och 

sexig (Tishkoff 2005). En myt är enligt Fiske något som får oss att konstruera en helhet 

av en smärre del (Fiske 1997). Genom att kvinnor porträtteras på vissa mytomspunna 

sätt kan vi därmed skapa oss en helhetsbild av hur en kvinna är eller bör vara. 

 

Mannen är den som omfamnar kvinnan och låter henne vara i fokus på bilden. Jarlbro 

menar att denna typ gest där mannen håller kvinnan ömt signalerar mannens roll som 

beskyddare och trygga punkt (Jarlbro 2006). Enligt Liesbet Van Zoonen bakom boken “

Feminist media studies” är det vanligt att kvinnan i mediala bilder gärna presenteras 

som en dekorativ figur. Finns en man och kvinna med på samma bild menar Van 

Zoonen att kvinnan porträtteras som någon som är tänkt att smycka mannen (Van 

Zoonen 1994). Kvinnan på bilden kan på så vis också vara en symbol för kvinnlig 

skönhet och perfektion i avseende att smycka sin man. 

 

Även om mannens kostym på bilden kan vara ett index för bröllop kan det enligt 

författaren Anja Hirdman bakom boken “Den ensamma fallosen” också vara en symbol 

för manlig auktoritet. En kostymklädd man kan också enligt Hirdman vara en symbol 

för makt och framgång (Hirdman 2008). Bilden utstrålar också ett visst begär både när 

det gäller deras tänkta livsstil, kläder och smycken. Hirdman menar att bilder i media 

ofta används för att skapa ett “vill ha” begär, något hon anser är lättare att göra med bild

än text (Hirdman 2008). 

 

Stereotyp är ett begrepp som enligt Gripsrud innebär en mer eller mindre låst mall som 

inte ändras. Att stereotypisera något menar Gripsrud är detsamma som att generalisera 

något till en större kategori (Gripsrud 2008). Bilden kan därför vara en indikation för ett
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bröllop mellan en kvinna och en man, något som i sig skulle kunna ses som en 

stereotyp. Normen i vårt samhälle är idag fortfarande ett äktenskap mellan en man och 

en kvinna vilket gör att vi mest troligt också kommer att förknippa ett omslag med en 

kvinna och en man i kostym och vit klänning med bröllop. Mannens gest där han håller 

om kvinnan är också något som i vårt samhälle skulle kunna ses som stereotypt. Som 

Jarlbro skriver anses mannen fortfarande vara vårt samhälles beskyddare och trygga 

punkt. Kvinnan är den som bör bli beskyddad och omfamnad på fotografier och i 

verkliga livet (Jarlbro 2006). 

 

Kvinnan på omslaget är placerad som en frontfigur som ser rakt in i kameran och möter 

betraktaren. Hirdman menar att de individer som i samhället eller rent kulturellt 

definieras som svaga oftast är vända mot kamerans lins (Hirdman 2008). Detta stämmer

också överens med det Jarlbro skriver om att kvinnan fortfarande är den svaga parten i 

samhället (Jarlbro 2006). Förutom kvinnans position på bilden verkar hon ändå utstråla 

ett lugn och en trygghet. Känslan i en bild eller det en person på bilden utstrålar kan 

enligt Fiske förstås som en Metonymi. En metonymi är enligt Fiske ett begrepp som kan

representera en helhet. En bild kan därmed visa en liten del av det den egentligen vill 

representera (Fiske 1997). Bilden utstrålar trygghet, lugn och kärlek vilket i sig kan vara

begrepp som har samband med varandra och som skapar en helhet i form av en 

metonymi för exempelvis en union mellan en kvinna och en man. 

 

5.2 Kvalitativ innehållsanalys

 

5.2.1 Hur gestaltades Kim Kardashian West i amerikanska webbtidningar?

Vogue omslaget väckte den 21 mars 2014 stor medieuppståndelse i amerikanska 

webbtidningar. Majoriteten av alla artiklar fokuserade på Kim Kardashian West och 

hennes debut på omslaget. Det övergripande temat för alla artiklar var också att hennes 

man Kanye West betalat för att få med henne på omslaget. 

 

The New York Times 2014-03-21

”Kanye West's campaign to get fiancee Kim Kardashian on the cover of Vogue 

magazine has finally paid off. ”

 

Enligt författaren Gunilla Jarlbro bakom boken ”medier, genus och makt” tar sig media 
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många gånger friheten att offentligt kränka det kvinnliga könet samt låta dem spela 

någon form av offerroll. Med offerroll menar Gunilla den underordnade rollen som 

kvinnan får då mannen fortfarande anses som en norm i vårt samhälle. Mannen är idag 

fortfarande en stark symbol för trygghet och försörjare (Jarlbro 2006). Karin Ekman 

bakom boken ”Var så god- makt, kön och media” menar på att vårt samhälle fortfarande

bär på genustypiska och stereotypa normer vilket i sig leder till att jämställdheten 

försvagas (Ekman 1998). Citatet ovan är en indikation på just mannen som norm och 

också den som höjer kvinnan i den bemärkelsen att det är han som får saker att hända. 

Detta kan ge en bild av att kvinnan själv inte är kapabel nog att skapa sin egen 

framgång. 

 

I och med det förändrade mediesamhället råder idag också en kamp om publikens 

uppmärksamhet. Det nyhetsmässiga innehållet måste därför produceras snabbt, väcka 

känslor och vara intressant (Strömbäck 2009).Viktigast av allt är att de mediala 

innehållet får oss att tycka något. De som läser dessa artiklar får alla en egen bild av 

Kim Kardashian West och skapar sig därför med hjälp av media en viss uppfattning. 

När media vill få oss att tänka eller tycka i en viss riktning används oftast begreppet 

Framing. Enligt Strömbäck kan journalister både medvetet och omedvetet använda vissa

typer av ord eller meningsuppbyggnader för att väcka vissa attityder eller känslor hos 

läsaren. Genom att media gestaltar kvinnan som den svagare parten i behov av hjälp 

från den starkare parten mannen påverkar det läsarnas perception om hur en kvinna är 

och bör vara. Strömbäck menar på så vis att vi människor har svårt att undgå att 

påverkas av det media skriver vilket i sig ständigt gör oss utsatta för Framing 

(Strömbäck 2009).

 

New York Post 2014-03-24

”Why is there a porn star on the cover of Vogue? ”

 

New York Post 2014-03-22

”Kanye West spent months groveling to editor Anna Wintour to splash his ample-

bottomed fiancée on the front page.”

 

Objektifiering är ett begrepp som sedan länge används i det mediala innehållet och 

innebär att man på ett eller annat sätt förknippas med sin kropp, oftast på ett subjektivt 
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sätt. Objektiviteten gör sig också påmind i majoriteten av de analyserade artiklarna, 

ovanstående citat är goda exempel för detta. Enligt författaren Tobias Bromander 

bakom avhandlingen ” Politiska skandaler ” är det både acceptabelt och vanligt 

förekommande att inom media belysa en kvinnas utseende i större avseende än mäns 

(Bromander 2012). En kvinnlig offentlig person kritiseras i stor utsträckning för att vara

antingen för smal eller för fet och mer därtill. Mäns utseende nämns i media mycket 

sällan och nästintill aldrig. Offentliga personer och framförallt kvinnor anses av vårt 

samhälle behöva skylla sig själva för negativa kommentarer i offentlighetens ljus. Det 

brukar rättfärdigas med att det är en del av offentligheten (Jarlbro 2006). Att Kim 

Kardashian Wests kvinnliga utseende belyses är en genomgående faktor i majoriteten av

de analyserade artiklarna.

 

Kvinnor som i regel befinner sig på högt uppsatta positioner benämns i media många 

gånger med ökennamn eller tilltalas med negativ antydan. Enligt Gunilla Jarlbro gäller 

inte samma benämningar för män som i större utsträckning benämns med sitt namn och 

korrekta yrkestitel (Jarlbro 2006). Kim Kardashian West var år 2007 med om en 

skandal där ett sextape som hon var delaktig i spreds på nätet (Mattern 2012). Enligt 

författaren Tobias Bromander skildras män och kvinnor olika i massmedia. Inte bara 

som individer utan också när det gäller deras skandaler. Kvinnor kritiseras i sina 

skandaler i regel mer än vad män gör även om det handlar om samma sorts skandal. 

Enligt Tobias Bromander innehar de kvinnliga skandalerna ett större nyhetsvärde vilket 

också innebär att de stannar längre på dagordningen. Kvinnor förknippas också enligt 

Bromander en längre period än män för sina skandaler (Bromander 2012).

 

Objektifiering är som sagt subjektiv vilket gör att den journalistiska objektiviteten på så 

sätt hamnar i kläm. Anledningen till att objektiviteten på webbtidningar många gånger 

fallerar beror enligt författaren Gunnar Nygren bakom boken ”Nyhetsfabriken” på 

journalisternas utbildning. Historiskt sätt är den journalistiska professionen längre 

präglad av en akademisk utbildning som sätter fokus på pressetik och objektivitet. Detta

har dock ändrats i takt med det nya mediesamhället. Webbjournalistik och 

webbjournalister har idag inte samma krav på en akademisk utbildning som de flesta 

pappersjournalister har. Webbjournalister har också enligt Nygren en tendens och ett 

krav att skapa uppmärksamhet i det de skriver. De har därför inte samma 

förhållningssätt gällande objektivitet som pappersjournalister har (Nygren 2008).
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Objektifiering, subjektivitet och kränkningar är enligt Jarlbro vardagsmat för offentliga 

kvinnor. Jarlbro menar att media är en bidragande faktor till att detta fortskrider. Media 

vet hur de ska skriva för att väcka uppmärksamhet och få fler läsare (Jarlbro 2006). 

Även om det enligt Nygren väcker debatt hos läsarna så menar han att journalisterna 

lyckats. De har väckt en känsla hos oss och indirekt kanske också påverkat oss att tänka 

i en annan riktning (Nygren 2008). 

 

Den framträdande kommentaren i The New York Post där Kim Kardashian West 

gestaltas som porrstjärna kan sättas i perspektiv till två kvinnliga förväntade roller. 

Enligt Tishkoff är den ena den oskuldsfulla madonnan och den andra den vulgära och 

sexistiska horan. Kim Kardashian West gestaltas i detta fall som horan där med hjälp av

sexuella handlingar kunnat ta sig uppåt i karriären. Tishkoff menar att dessa roller 

funnits i urminnes tider och att de fortfarande idag genom exempelvis media förmedlas 

(Tishkoff 2005).

 

5.2.2 Hur frekvent användes Twitter som källa i de amerikanska 

webbtidningarna?  

I majoriteten av de analyserade artiklarna kunde det konstateras att journalisterna använt

Twitter som både primär och sekundär källa. I de allra flesta fall var Twitter en primär 

källa. Enligt författarna Soo Jung Moon och Patrick Hadley bakom den vetenskapliga 

artikeln ” Routinizing a New Technology in the Newsroom: Twitter as a News Source 

in Mainstream Media” är det idag vanligt att journalister i större utsträckning än förr 

använder sociala medier som källor (Hadley & Moon 2014)

 

Twitter är enligt författarna det medium som används mest då det både snabbt och 

frekvent går att få tag på en mängd uttalanden och annat material med nyhetsvärde. 

Dessutom är det också helt gratis vilket för vårt förändrade mediesamhälle är en viktig 

faktor (Hadley & Moon 2014). Det som enligt Jesper Strömbäck händer när journalister 

väljer att använda sig av källor från Twitter är den ovisshet som skapas kring huruvida 

källan går att lita på eller inte. Eftersom att tid är av högsta värde för dagens 

webbjournalister finns det därför inte alltid utrymme för en noggrann granskning av 

källor.. Detta innebär att vi läsare genom Twitter har en möjlighet att påverka det 

mediala innehållet. Om tillräckligt många sprider samma rykte finns det en stor chans 
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att journalister nappar och ser materialet som nyhetsvärde. Detta sätter enligt Strömbäck

därför stor press på objektivitet som på grund av detta kan försämras (Strömbäck 2009).

 

Den exklusivitet gällande källor som den journalistiska professionen tidigare ägde är i 

takt med det nya mediesamhället allt svårare att hålla fast vid då nya och billigare källor

snabbt kan utnyttjas (Strömbäck 2009). De nya källorna som Twitter är därmed inte 

exklusiva då de alltid finns tillgängliga för allmänheten att ta del av på samma sätt som 

för journalisterna. Källorna är på samma sätt inte heller anonyma. Omslagsnyheten var 

en nyhet för de valda webbtidningarnas nöjessidor vilket i sig ger upphov till en 

annorlunda typ av journalistik med mer flexibilitet än journalisten på kultur eller 

ekonomisidan. Denna nya källanvändning kan enligt Hadley och Moon spela en stor roll

för framtidens webbjournalister och dess bristande objektivitet (Hadley & Moon 2014).

 

5.2.3 Varför skapade detta omslag stor uppmärksamhet och kritik i amerikanska 

webbtidnigar?

Det finns olika anledningar för varför detta omslag fick så stor kritik i amerikansk 

media och varför journalister kan ha velat uttrycka sig på de sätt som valdes. Enligt 

Gripsrud är vi människor omedvetet påverkade av vårt habitus som består av vårt 

sociala arv, uppfostran, kultur och tidigare erfarenheter. Vårt habitus ligger därmed 

mycket till grund för både vårt tycke och vår smak. Oavsett om det gäller en upplevelse,

text, bild eller tidning har vi enligt Gripsrud alla olika förväntningar. Gripsrud menar att

vi människor blir negativa om dessa förväntningar inte uppfylls (Gripsrud 2008). 

Tidningen Vogue är för många som prenumererat i åratal en tidning av hög standard och

också en tidning vars ambition alltid varit att fungera som en förebild för andra unga 

kvinnor (Angeletti & Olivia 2012). Läsare har därför en viss förväntan på att tidningen 

faktiskt ska uppfylla dessa krav, men när förväntningar inte uppfylls skapas negativitet 

(Gripsrud 2008). Journalister vet enligt Nygren hur man på bästa sätt väcker 

uppmärksamhet och lockar läsare. Journallister är också medvetna om vad som kommer

göra människor upprörda men också hur de indirekt kan påverka vår perception till att 

tycka lika (Nygren 2008). 

 

Om vi dessutom upplever att ett kodbrott har begåtts kan detta också bidra till 

negativitet. Ett kodbrott innebär att något väcker uppmärksamhet på ett sätt som vi inte 
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är vana vid och som inte passar in i våra konventioner. Myten om madonnan och horan 

kan vara ett exempel. Kanske att kvinnan på omslaget inte klassas som den duktiga och 

återhållsamma utan tvärtom. Denna myt är idag fortfarande vanlig i många kulturer 

(Tishkoff 2005). Detta innebär att våra kulturella konventioner spelar en stor roll för vad

vi tycker om olika saker och hur vi reagerar (Gripsrud 2008). Att för media komma åt 

vår perception är enligt Nygren av största vikt särskilt när det handlar om webbtidningar

som måste behålla läsare. Nygren menar att journalistik många gånger har en dold 

agenda, något som vi läsare inte kan styra över eller veta. Den dolda agendan kan få oss 

att reagera starkt på något som vi egentligen varken har kunskap eller åsikter om 

(Nygren 2008).  

 

Vad vi uppfattar som attraktivt, fult eller bara har en dålig inställning till beror enligt 

Gripsrud än en gång på vårt habitus. Vi har alla olika habitus vilket också innebär att vi 

har olika uppfattningar, tolkningar, tycke och smak. Media portionerar hela tiden ut 

olika typer av medialt innehåll som de vill att vi ska ta ställning till och gärna identifiera

oss med men också avstå från helt och hållet. Vi väljer därmed vad vi vill förknippas 

med och vad vi anser är attraktivt men också vad vi anser är negativt. Vi har enligt 

Gripsrud ofta en omedveten tendens till att hålla med medier och det som skrivs 

(Gripsrud 2008).

 

För denna omslagsnyhet kan också graden av fördomar ha spelat in och är också något 

som är viktigt för oss människor. Enligt Gripsrud skulle vi inte kunna förstå något om vi

vore helt utan fördomar (Gripsrud 2008). Trots att omslaget med blotta ögat inte är 

anmärkningsvärt för någon kan det beroende på olika faktorer vara ytterst 

anmärkningsvärt för någon annan. Journalister kan enligt Nygren också stereotypisera 

och förstärka vissa fördomar antingen självmant eller med hjälp av olika källor. 

Webbjournalister har enligt Nygren en större tendens till att göra just detta (Nygren 

2008). Allt handlar enligt Gripsrud om att påverka och behålla läsare i dagens hårda 

medieklimat, att i princip de flesta medel tillåts (Gripsrud 2008). 

 

Att Kim Kardashian Wests sexskandal fortfarande gör sig påmind i media enligt 

(Mattern 2012) visar också på den ojämlikhet som råder när det gäller hur män och 

kvinnor gestaltas i media. Kim Kardashian West fick en del kritik från de amerikanska 

webbjournalisterna gällande denna skandal även om artiklarna primärt skulle handla om
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omslagsnyheten och inte hennes tidigare skandal så förföljer den henne fortfarande. 

Kim Kardashian Wests sexskandal bryter mot våra vardagliga konventionella regler 

gällande allt i från hur en förebild bör vara till hur ett bra jobb bör se ut. Men även när 

det kommer till myten om Madonnan och Horan. Enligt Tishkoff eftersträvar vi gärna 

att förknippas med madonnan (Tishkoff 2005). Nygren menar att avvikelser från våra 

konventionella regler kan skapa obalans och negativitet vilket i sig är något journalister 

kan ha användning av. Att bryta mot konventionella regler menar Nygren skapar 

uppmärksamhet hos läsare (Nygren 2008).

          

Enligt Gripsrud påverkar media oss i ett första skede med sina gestaltningar. Det sker 

därmed en omedveten påverkan på vår perception. Gripsrud menar också att media inte 

alltid medvetet vill påverka oss eller har en dold agenda. Men när vi indirekt blir 

påverkade av media skapar vi oss en uppfattning om något och hur det bör vara. 

Uppfattningar om olika saker och ting kan vi tack vare vårt habitus .Media hjälper oss 

att skapa oss fler uppfattningar om saker som vi inte har så mycket kunskap om eller 

känner till (Gripsrud 2008). När påverkanprocessen har skett är vi då välkomna att 

uttrycka oss. 

Om vi exempelvis väljer att uttrycka oss på Twitter eller något annat forum är helt upp 

till oss. När fler och fler personer uttrycker sig om en företeelse, personer eller händelse 

på antingen ett negativt eller positivt sätt kan media uppfatta det ha ett nyhetsvärde. 

Media kan därför välja att också själv skriva om och ge mycket utrymme åt det som 

flest människor talar eller uttrycker sig om (Strömbäck 2009). Nygren menar att detta 

bidrar till att locka läsare samtidigt som media då vet om att det de skriver om är något 

som intresserar människor (Nygren 2008). Omslagsnyheten fick stor uppmärksamhet 

och kritik i media och de primära källorna som användes av amerikanska 

webbjournalister var främst Twitter. Omslagspersonerna har tydligt varit ett 

uppmärksammat och omtalat samtalsämne på Twitter, något vi kunnat se i 

journalisternas källhänvisningar. Detta har gjort att vi kunnat skapa oss en vidare 

förståelse för journalisters val av innehåll. Samt varför de amerikanska 

webbjournalisterna valde att uppmärksamma just detta omslag med dessa 

omslagspersoner.
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6 Slutdiskussion

 I detta slutgiltiga kapitel diskuterar jag närmare och besvarar studiens 

huvudfrågeställning. Slutligen ger jag också något förslag till vidare forskning.

Varför skapade detta omslag stor uppmärksamhet och kritik i amerikansk webbpress?

Frågeställningen i sig kan betraktas både utifrån en semiotisk aspekt som också studien 

tidigare belyser men också utifrån habitus och mediepåverkan. Rent semiotiskt och 

denotativt föreställer omslaget en man och en kvinna i bröllopskläder. Denotativt är 

bilden varken provocerande eller särskilt anmärkningsvärd. Viktigt att poängtera är 

dock att vårt habitus enligt Gripsrud kan spela en stor roll för hur vi uppfattar en bild. 

Även en bild som denna kan fortfarande uppfattas olika av olika människor beroende på

deras kulturella konventioner, tidigare erfarenheter, idéer och tankar. Bildens 

konnotation kan enligt Gripsrud väcka olika tankar och känslor hos varje individ 

(Gripsrud 2008).

Omslagsbilden föreställer inte bara en man och en kvinna utan också två kända 

individer. Dessa är självfallet inte kände för alla människor utan endast för vissa. Enligt 

Jarlbro porträtteras offentliga män och kvinnor annorlunda i media. Bromander 

instämmer och menar också på att exempelvis kvinnliga skandaler stannar längre på 

dagordningen än mäns (Bromander 2012). Kim Kardashian West som är en av 

omslagspersonerna har enligt Mattern en skandal som sedan länge förföljt henne i 

media. Skandalen handlar om det sextape som hon var delaktig i (Mattern 2012). Att 

skandalen fortfarande förföljer henne syns också i studiens resultat där ett flertal 

journalister hänvisar henne som porrstjärna. Enligt Nygren har webbtidningar en 

tendens till att fokusera alldeles för mycket på att fånga och behålla läsarnas 

uppmärksamhet vilket bidrar till att både objektivitet och pressetik hamnar i kläm 

(Nygren 2008). 

Genom att journalister och media dramatiserar, skapar fördomar och stereotyper om en 

viss händelse, företeelse eller person kan det enligt Strömbäck i sin tur oavsiktligt eller 

avsiktligt bidra till att de påverkar sin publik. Strömbäck hänvisar detta till begreppet 

framing vilket som tidigare nämnt innebär att vi genom våra kognitiva scheman kan 
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studera medias effekter. Om våra kognitiva scheman innehåller tillräckligt med 

information om ett visst ämne, händelse eller person är vi mindre benägna att bli 

påverkade av till exempel media än om det hade varit tvärtom (Strömbäck 2009). Det 

innebär att de individer som inte känner till Kim Kardashian West eller Kanye West och

som endast har fått information om dem via media blir enligt framing teorin mer 

benägna att ta till sig och påverkas av den information media portionerar ut. Denna typ 

av maktutövning menar också Strömbäck att dagordningsteorin innebär. Media väljer 

enligt honom vad som är av nyhetsvärde samt hur det ska presenteras vilket i sig 

resulterar i att vi människor skapar oss en uppfattning om en specifik händelse, 

företeelse eller personer (Strömbäck 2009).

Trots att journalister och media försöker påverka oss genom att skapa uppmärksamhet 

via sina artiklar måste information först samlas in. Studiens resultat visar tydligt ett 

frekvent användande av Twitter som källa i de amerikanska webbtidningarna. Enligt 

Strömbäck spelar källorna en stor roll i det journalistiska arbetet men också när det 

kommer till påverkan (Strömbäck 2009). Detta menar också Hadley och Moon är risken

med Twitter som källa då insikt i vad som är sanning eller ej blir svårare att ta ställning 

till då vem som helst får yttra sig. Twitter fungerar enligt Hadley och Moon också som 

en billigare och enklare typ av opinionsmätning för journalister. Journalisterna kan med 

hjälp av Twitter scanna av opinionen för att få reda på hur opinionen ställer sig till olika

händelser, företeelser eller personer. Får en nyhet eller en händelse stort utrymme på 

Twitter där fler engagerar sig och kommenterar med liknande åsikter menar Hadley och 

Moon att journalister uppfattar det ha ett nyhetsvärde. Detta kan sedan resultera i att 

också journalisterna väljer att skriva om det på ungefär samma sätt som nyheten eller 

händelsen porträtterades på Twitter (Hadley och Moon 2014). 

Då majoriteten av artiklarna som denna studie undersökt porträtterade Kim Kardashian 

West negativt i samband med omslagsnyheten och majoriteten av källorna kom från 

Twitter finns en indikation på att källorna i detta avseende spelat stor roll för 

omslagsnyhetens uppmärksamhet och kritik i de amerikanska webbtidningarna. Som 

Nygren också menar är målet för journalister att fånga läsares uppmärksamhet och 

skriva om sådant som de tror att dem vill läsa om (Nygren 2008). Även om 

Twitterkällorna kan ha haft stor betydelse för att omslaget fick stor genomslagskraft och

kritik i amerikansk webbpress kan det också finnas en bakgrund till dessa källors 
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åsikter, tankar och attityder. Enligt Strömbäck spelar media en stor roll för vilka 

uppfattningar vi har och bildar oss om olika företeelser. Eftersom att omslagspersonerna

sedan tidigare är kända i media finns redan mediegestaltningar för dessa personer. 

Media har alltså redan porträtterat dem på antingen olika eller endast ett återkommande 

sätt. Denna studie visar tydligt att exempelvis omslagspersonerna i samband med 

omslagsnyheten porträtterades på olika sätt. Om media enligt Strömbäck porträtterar en 

företeelse på ett visst återkommande sätt är vi människor mer benägna att bli påverkade 

av dessa gestaltningar (Sttrömbäck 2009). Att omslagsnyheten fick stor uppståndelse 

och kritik i amerikansk webbpress kan därför ses som ett komplext fenomen där både 

media, habitus och våra kognitiva scheman samspelar. Media påverkar enligt Strömbäck

våra kognitiva scheman genom olika medierepresentationer (Strömbäck 2009).

Medias representationer blir en del av våra åsikter och attityder som vi enligt Gripsrud 

delger med andra (Gripsrud 2008). Detta kan vi till exempel göra på det sociala mediet 

Twitter. Här delger vi enligt Hadley och Moon både våra positiva och negativa tankar 

(Hadley och Moon 2014). Enligt Gripsrud vill vi gärna ansluta oss till olika 

diskussioner och dela samma tankar som majoriteten för att passa in. I detta skede kan 

våra åsikter väcka medias intresse som sedan väljer att se dessa åsikter som nyheter eller

en del av en nyhet. På detta sätt påverkar media oss i ett första skede för att vi i form av 

källor ska påverka media i ett andra skede (Gripsrud 2008). Vi kan därför med hjälp av 

till exempel Twitter på så sätt få en nyhet att få stort utrymme, uppmärksamhet eller 

kritik i media. Allt är på ett sätt likt ett kretslopp där det ena påverkar det andra och så 

går det runt. Media påverkar därför oss och vi påverkar dem. Precis som Gripsrud också

skriver så har vi samhällsmedborgare stor makt att påverka nyhetsflödet och vad som 

får stor uppmärksamhet i media eller inte (Gripsrud 2008). 

Slutligen vill jag också belysa vikten av fortsatt forskning gällande den enligt Hadley 

och Moon relativt nya källan Twitter och dess påverkan på journalister och nyheter. 

Forskning som går till djupet på både framtida och nuvarande följder av att dagens 

journalister väljer denna öppna källa. Twitter som är ett medium där alla får yttra sig 

som vad de vill. Hur detta på lång sikt påverkar den journalistiska objektiviteten hade 

också varit intressant att studera. Även hur pass trovärdiga nyheterna blir på sikt. 
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