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In this study I have examined how Swedish artists are portrayed in the Swedish 
newspaper Dagens Nyheter. I have been using a critical discourse analysis to analyze 
twelve articles, whereof six interviews with female performing artists and six with male 
performing artists.  
The main findings show that the journalist mostly describes the artists in ways that can 
be seen as normative for the female and male gender. The female artists are described  
as strong and caring about relationships, while the majority of the male artists are 
described as brave and tough. Both the female and male performing artists are described 
as outreach and people who are not affraid to express themselves.  
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1. Introduktion 
 
Det här kapitlet är en introduktion till studien där en beskrivning av problembakgrund, 

undersökningens syfte samt dess frågeställning presenteras. 

  

1.1 Introduktion 
Människor kommer dagligen i kontakt med olika former av medier. På morgonen läser 

du kanske tidningen samtidigt som du dricker dagens första kopp kaffe. I bilen på väg 

till jobbet lyssnar du på radion. På rasterna bläddrar du igenom flödena på diverse olika 

sociala medier och på kvällen slappar du kanske i soffan samtidigt som du zappar 

mellan tv:ns programutbud. Oavsett hur din dag ser ut är det troligt att du på ett eller 

annat sätt konsumerar medier (Findahl, 2013).  

 

Lippman (1922/2007) och Gripsrud (2002) pratar båda om att mediers rapportering 

influerar hur vi ser på vår omvärld och på oss själva. Framställningen av både miljö och 

personer spelar därför en stor roll i hur vi uppfattar oss själva och vårt liv i relation till 

omvärlden. 

Många människor har någon gång i livet upplevt känslan av att vara ett fan. Ett fan ser 

upp till en eller flera personer och därför tar dessa personer ofta rollen som förebilder. 

Förebilder kan vara vem som helst, vanligen en känd person eller en förälder (Gauntlett, 

2008). Kjellanders (2013) studie visar att människor ofta identifierar sig med sina idoler 

och att identifieringen kan bero på mediers framställning av artister och musikstilar.  

Den identifiering som görs med personer – framför allt förebilder – som vi exempelvis 

läser om i tidningar, kan ta form genom att vi försöker efterlikna dem på både insidan 

och utsidan. Förebildens värderingar och sätt att uttrycka sig blir således viktiga i 

identifieringsprocessen (Gauntlett, 2008).  

Människor ser som sagt ofta upp till kända personer och kanske framför allt till artister. 

Genom att belysa hur medierna beskriver olika idoler kan det eventuellt väckas tankar 

kring hur vår självbild påverkas av förebilders framställning i olika medier. 

 

Vi lever i en tid där samhället och människors medvetenhet om jämställdhet är ett 

aktuellt ämne. Kampen om allas lika värde oavsett kön väcker debatter och diskussioner 

kring huruvida kvinnor och män tilldelas olika mycket plats i samhällets konstruktioner. 
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Människors olika tyckande kring genus grundar sig ofta på förutfattade meningar och 

bristande kunskap (Fagerström & Nilson, 2008).  

Inom många medier lever den traditionella synen på män respektive kvinnor kvar, inte 

minst inom tidningsbranschen (Gauntlett, 2008). Därför tycker jag att det bör vara 

aktuellt och av intresse att undersöka vilka skillnader och likheter det finns mellan 

kvinnliga respektive manliga artisters framställning i medier. 

 

Min studie analyserar hur Sveriges största morgontidning, Dagens Nyheter, framställer 

svenska artister i sina intervjuer. Jag vill belysa vilka ämnen som artister får komma till 

tals kring, vilka likheter och skillnader som finns i framställningen av kvinnliga och 

manliga artister samt vilken roll journalister och medier har i framställningen av 

personer. 

 
1.2 Syfte  
Syftet med min studie är att genom en kritisk diskursanalys belysa hur tidningen 

Dagens Nyheter framställer svenska artister både ur ett genusperspektiv och genom 

journalistens språk- och berättarstruktur. Genom att belysa hur dagspressens 

rapportering av förebilder kan se ut är förhoppningen att det ska väckas tankar kring 

pressens roll i skapandet av vårt medieklimat.  

 

Det finns flera studier som undersöker hur artister framställs i magasinstidningar. 

Många undersökningar belyser hur män porträtteras i manliga tidskrifter och hur 

kvinnor porträtteras i tidskrifter riktade till just kvinnor. Däremot ser jag en lucka när 

det kommer till att undersöka hur män respektive kvinnor representeras i en och samma 

tidning. Därför tycker jag att det är intressant att undersöka hur Sveriges största 

morgontidning framställer artister sett ur ett genusperspektiv. Studien syftar till att 

framför allt belysa vilka likheter och skillnader det finns i framställningen av kvinnliga 

respektive manliga artister samt vilka ämnen som artisterna får komma till tals inom. 

 

1.3 Frågeställning 
Baserat på resonemanget ovan har jag valt att arbeta utifrån följande frågeställningar. 

Min huvudfråga är: 
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- Hur framställs svenska artister i tidningen Dagens Nyheter? 

 

För att kunna besvara detta tar jag hjälp av följande frågor: 

- Vilka likheter och skillnader finns det i framställningen av kvinnliga respektive 

manliga artister? 

- Hur använder journalisten sig av språk och berättarstrukturer i framställningen av 

artisterna? 

- Vilka ämnen får artisterna uttala sig om i artiklarna? 

 



  
 

4 
 

2. Tidigare forskning och teoretiska begrepp 
 

I det här kapitlet presenteras först tidigare forskning och därefter förklaras vilka 

teorietiska utgångspunkter som har använts i den här studien. 

 

2.1 Medier och identitet  
Att medier påverkar oss människor genom sin rapportering är många forskare överens 

om. Enligt Lippman (1922/2007) skapar medierna en illustration av världen som vi 

människor upplever som verklig. Han menar att mediernas produkter är en bidragande 

faktor till hur publikens bild av samhället ser ut. Roosvall och Widestedt (2015) syftar 

också till detta och skriver att genom mediers texter, bilder och material skapas 

maktrelationer. De refererar också till Schudsons beskrivelse av hur journalistiken 

utvecklades på 1800-talet. Då började nämligen journalistiken hämta inspiration från 

vetenskapen och blev mer inriktad på att samla in fakta och avbilda samhället. Likväl 

som ett fotografi skulle avbilda verkligheten skulle också texten göra det, utan att 

blanda in reporterns egna uppfattningar och tycken. Detta var början till den objektivitet 

som de flesta journalister i dag har som riktmärke. Att vi aldrig kan vara helt objektiva 

och att det som skrivs i tidningen inte helt och hållet avspeglar verkligheten är däremot 

de flesta i dag mycket medvetna om. 

 
”Fastän varken journalister eller mediepubliker längre tror att nyheterna i bokstavlig bemärkelse 

”speglar” verkligheten, så agerar både producenter och konsumenter ändå som om detta vore 

fallet. Journalister presenterar sina nyheter som sanna, och läsarna/tittarna tar emot dem som 

sanna, och det faktum att det gång på gång avslöjas att vissa nyheter är lögn stärker snarast idén 

om att det finns en enda sanning, och att journalistiken i normalfallet på ett enkelt sätt kan 

förmedla den.” (Roosvall & Widestedt, 2015, s. 45). 

 

I den här studien är det relevant att vara medveten om att journalister alltid influeras av 

någon sorts berättarstruktur. Berättelsen, eller narratologin som den också kan kallas, 

återfinns i alla former av medier. Med berättelser menas nödvändigtvis inte påhittade 

historier, utan i detta sammanhang syftar det till verkliga händelser och livshistorier. 

Genom journalistens texter får händelserna liv och på så sätt kan man mena att 

journalisten tar rollen som berättare. Journalisten tilldelas därmed makten att bestämma 

nyhetens dramaturgi och vilka sidor av de olika aktörerna som ska komma fram i texten 

(Grisprud, 2002). 
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Gripsrud (2002) menar att berättelser om andra människor kan vara representativa på ett 

sådant sätt att vi kan lära oss av deras erfarenheter. Genom den bild som medierna 

förmedlar påverkas människors uppfattning om dels verkligheten och dels vår egen 

identitet. Genom den information som vi nås av genom olika medier skapar vi en 

uppfattning om vilka vi själva är, vilka vi inte är och vilka vi inte vill vara. På så sätt 

skapas likheter och skillnader mellan oss och våra medmänniskor. Fortsatt menar han 

att medierna skapar föreställningar om gemenskap. Gemenskapen kan yttra sig på olika 

sätt beroende på vilken del av den sociala identiteten som vi anser vara viktigast vid just 

det tillfället. När dessa olika band av gemenskap knyts samman skapas en identitet. Vår 

bild av oss själva skapas således genom att vi hittar likheter och skillnader med andra 

människor. 

 

Hur och om vi identifierar oss med andra människor skiljer sig från person till person. 

Vissa har lätt för att känna samhörighet och förståelse till vissa personer medan andra 

håller sig distanserade från människor (Fagerström & Nilson, 2008).   

Vår identitet behöver inte vara förutbestämd utan förändras hela tiden genom att vi 

påverkas av upplevelser och uppfattningar av vår omvärld. Därmed bidrar medierna  till 

skapandet av vår identitet genom det de förmedlar. Att identifiera sig med någon 

innebär att vi känner igen oss i den personen på ett eller flera sätt. Gripsrud (2002) 

menar att vi tar efter vissa mönster från personer vi ser upp till, exempelvis våra 

föräldrar eller idoler. Enligt honom är det inte helt korrekt att påstå att medierna 

påverkar oss. Han menar att medierna snarare präglar oss, både medvetet och 

omedvetet (Gripsrud, 2002).  

Inom populärkultur går det att återfinna många olika former av förebilder. En förebild 

ses ofta som en person som man kan se upp till. Det kan till exempel yttra sig genom en 

eftersträvan av att ha liknande värderingar som personen eller genom att försöka 

efterlikna den på både ytliga och inre plan (Gauntlett, 2008).  

I en forskning gjord av Anderson och Cavallaro (2002) visade det sig att barn till störst 

del valde ut förebilder från samma etniska tillhörighet och kön som de själva. Vi 

människor tenderar till att leta efter personer som vi kan se upp till och som visar 

exempel på hur ett bra liv kan levas. Vi kopierar inte dessa identiteter men de påverkar 

hur vi ser på livet och i vilka sociala sammanhang vi skulle vilja befinna oss.  

Vår identitet bör ses som en del av flera sammansatta processer. Medierna kan inte 

enskilt påverka hela ens självbild men i samspel med samhället och dess miljö är de en 
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av de bidragande faktorerna. Genom det vi läser, hör och ser skapar vi våra värderingar 

och egna tolkningar utifrån våra egna förutsättningar (Gripsrud, 2002; Fagerström & 

Nilson, 2008). 

 

Ruud (1997) belyser att det har visat sig att musiken spelar en stor roll när det kommer 

till identitetsskapandet. Genom musiken kan människor måla upp en bild av hur 

verkligheten ser ut och även anpassa sig till denna baserat på sina individuella 

erfarenheter.  

Att ha en artist eller ett band som man håller extra varmt om hjärtat kan många relatera 

till. Innebörden av att kalla sig för ett fan kan skilja sig från individ till individ men en 

samlad förklaring är att det innebär att man gillar och intresserar sig extra mycket för 

den artistens musik. Fenomenet ”fankultur” beskrivs ofta som en slags neurotisk 

hängivenhet till något eller någon. Inom musik innebär detta att ett fan sätter sig in i 

artistens musik och engagerar sig i både artistens musik och privatliv (Ruud, 1997).    

 

I Kjellanders (2013) studie Jag och mitt fanskap – Vad musik kan betyda för människor 

behandlas också ämnet identitet och studien fokuserar på hur hennes informanter 

identifierar sig själva med sina idoler. Hon kom fram till att identifieringen kan ta form 

på olika sätt, till exempel genom låttexter eller artisternas privatliv. Hon menar att det 

inte endast förekommer så kallade positiva identifieringar, där personen känner 

samhörighet med artisten genom dennes goda egenskaper. Istället var det i flera fall 

snarare så att informanterna kände en form av lättnad när de insåg att deras idoler inte 

var perfekta utan hade brister precis som de själva.  

Detta beskriver på sätt och vis även Gauntlett (2008). Han menar att det finns idoler 

som inte bara väljer att visa upp ”perfekta” sidor av sig själva. Genom att läsaren får ta 

del av mindre bra sidor av personer kan det påverka en på så sätt att det bekräftar hur vi 

inte vill vara eller framstå (Gauntlett, 2008).  

 

Kjellander (2013) belyser i sin studie att många människor redan i ung ålder börjar 

utveckla en musikidentitet. I hennes studie uppgav fem av sex informanter att de tror att 

deras nuvarande musikstil påverkades av den musik som deras familj och nära anhöriga 

lyssnade på under deras uppväxt. Även mediekanalerna, framför allt radion men även 

tidningarna, styrde till stor del vilken typ av musik som informanterna föredrar i dag. 

Tidningarna påverkade informanternas musiksmak genom deras sätt att ge en målande 
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bild av olika musikstilar. Två av informanterna uppgav att det var tidningarnas 

framställning av genren hårdrock som gjorde att de väckte intresse för just den 

musikstilen. Detta kan ses som styrkande för de forskare som menar att mediers 

framställning av någonting påverkar läsaren och dess uppfattning om omvärlden.   

 

2.2 Genus och stereotyper 
Ett viktigt och centralt begrepp i den här studien är genus. Genus handlar om vilka 

föreställningar som finns kring vad som anses vara maskulint respektive feminint. 

Dessa föreställningar har förändrats och influerats av vår historia och gör så än i dag. 

Trots ständiga förändringar kvarstår dock ett faktum – att det alltid finns en viss skillnad 

i hur vi människor förväntar oss att kvinnor respektive män ska agera och vara. Dessa 

föreställningar ligger till grund för många av de diskussioner som berör ämnet 

jämställdhet (Fagerström & Nilson, 2008). 

Begreppet genus kopplades tidigare ihop med ordet kön. Med tiden har gränserna 

mellan de olika definitionerna av orden förändrats. Kön bör ses som en definition för 

det biologiska medan genus anses vara socialt och kulturellt konstruerat.  

Det vill säga att genus handlar om vad som anses vara feminint respektive maskulint. Vi 

människor lär oss vilka egenskaper som anses vara feminina respektive maskulina och 

utifrån vårt kön blir vissa intressen mer uppmärksammade än andra. Inom 

genusforskning används orden femininitet och maskulinitet istället för kvinnligt och 

manligt. Anledningen till det är att kvinnligt och manligt ofta förknippas med självklara 

egenskaper hos män och kvinnor, till exempel att kvinnor ska vara intresserade av 

smink och män av sport. Självklart lever inte alla människor upp till dessa 

stereotypiseringar och därför använder genusforskare istället begreppen feminint och 

maskulint. Att analysera samhället ur ett genusperspektiv ger en bild av hur 

maktrelationerna mellan kvinnor och män ser ut (Fagerström & Nilson, 2008). 

Grundat på resonemanget ovan vill jag understryka att jag i min studie har som 

utgångspunkt att resonera kring manligt och kvinnligt utefter de stereotypiska ramar 

som finns för femininitet och maskulinitet. Studien baseras på att se skillnader mellan 

män och kvinnor kopplat till kön. Därför bör studien mer ses som en indikation på hur 

vi människor kopplar samman kön med begreppen feminint eller maskulint, det vill 

säga att de normer som finns kring femininitet automatiskt kopplas till det kvinnliga 

könet och maskulinitet till det manliga könet. Jag vill alltså poängtera att min studie inte 
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tar hänsyn till om en individ känner mer samhörighet med de föreställningar som råder 

kring det motsatta könet.   

 

Gauntlett (2008) menar att maskulinitet kan förklaras med uttrycket ”att vara en man” 

men att femininitet inte nödvändigtvis behöver innebära ”att vara en kvinna”. 

Traditionell femininitet kan definieras som att uppträda passivt, tveksamt och att anta att 

mäns åsikter och värderingar är det rätta. Den här bilden av femininitet är inte längre 

populär och något som många motarbetar att leva upp till. Medier har länge haft ett 

stereotypt förhållningssätt men under de senaste årtiondena har de genomgått en 

förändring (Gauntlett, 2008). Lindberg (2002) refererar till historikern George L. 

Mosses tes att dagens ideal grundar sig i 1700-talets manlighetssyn och kännetecknas av 

egenskaper som självkontroll, pliktkänsla, mod och handlingskraft, vilka ofta kopplas 

till att ha en atletisk kroppsbyggnad. Mosses menade vidare att dessa karaktäristiska 

drag förtydligas genom jämförelser med dess motsats, i detta fall till exempel kvinnan.  

 

Fagerström och Nilson (2008) skriver att många genusforskare har influerats av Michael 

Foucaults diskussioner kring vad makt är. Han menar att makt är något som en person 

inte kan besitta utan snarare utöva. Makt är en central del i det här ämnet eftersom 

genusforskning handlar om att belysa vilka maktrelationer som skapas genom 

föreställningar om femininitet och maskulinitet i samhället (Fagerström & Nilson, 

2008). 

 

Genus kan på sätt och vis kopplas samman med stereotypisering. De föreställningar 

som råder kring vad som är manligt respektive kvinnligt grundar sig i botten på 

stereotypisering. Stereotyper är, precis som genus, socialt och kulturellt konstruerade. 

Enligt Hall (1997) är stereotyper som allra synligast när det råder maktobalans. Genom 

att stereotypisera tilldelar man en människa specifika egenskaper. Detta innebär i 

praktiken att vi grupperar människor och utgår från att alla som tillhör en viss stereotyp 

är och agerar likadant. Män och kvinnor har tydliga stereotyper och dessa 

föreställningar råder lika mycket hos de som skapar stereotyperna som hos de som 

tillskrivs de stereotypa egenskaperna (Hall, 1997).  

Gauntlett (2008) går i boken Media, Gender and Identity igenom hur representationen 

av genus såg ut förr i jämförelse med i dag. Under perioden 1950-1990-talet var 

stereotypiseringen av män och kvinnor tydlig. Män porträtterades som mer aktiva, 
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modiga, bestämda och intelligenta jämfört med kvinnor. Givetvis fanns det undantag, 

framför allt i hur kvinnor kunde porträtteras som fiktiva personer. Då återfinns det vissa 

fall där kvinnan är smart, modig och vågar anta utmaningar. Denna bild är dock ett 

undantag från normen då kvinnor ofta tog form som den typiska hemmafrun. Vid 

uppkomsten av tidningen Cosmopolitan började en förändring kring synen på kvinnor 

att ske eftersom att tidningen hade en mer sexuell och rak attityd i jämförelse med andra 

tidningar (Gauntlett, 2008). 

På senare år har kvinnor och mäns stereotyper blivit mer jämlika, trots att män 

fortfarande är mer framträdande och får ta större plats. Inom film- och tv-världen är det 

allt vanligare att kvinnor får ta rollen som hjältar och inom kändisvärlden är det inte 

bara kvinnor som har en press på sig att se bra ut utan även männen ska leva upp till de 

föreställningar som finns om att se snygga och vältränade ut. Dock råder det fortfarande 

en större press på kvinnor när det kommer till att bära smink och att vara smala 

(Gauntlett, 2008).  

Josefson (2005) skriver också att dagens norm för kvinnan är att vårda sitt utseende. 

Kvinnan ska även klara av att vara självständig samtidigt som hon inte får ta för mycket 

plats. Dessutom bör hon vara omtänksam, vårdande, konfliktlösande och stark.   

Marika Nordström och Ann Werner (2013) skriver i den vetenskapliga artikeln Starka 

kvinnor? – Förebilder i musikproduktion och musikkonsumtion utifrån två 

forskningsprojekt om hur kvinnliga artister framställs som förebilder. De menar att 

bilden av starka kvinnliga förebilder framför allt har tagit form det senaste decenniet 

och att det är vanligt att lyfta fram just starka kvinnor inom musikjournalistiken. 

Genom att framställa kvinnliga artister på det här sättet skapas en bild av dem som 

hjältar. 

På sätt och vis har alltså normerna för kvinnor och femininitet utvecklats med åren men 

fortfarande lever vissa av de klassiska stereotypiseringarna kvar. 

 

Connell (1995) menar att människors förställningar om vad som är feminint respektive 

maskulint beror på var i världen man bor. I västvärldens ses generellt kvinnor ofta som 

känslosamma, relationsfokuserade och personliga medan män oftare tar rollen som det 

motsatta och därför agerar dominanta, självständiga och opersonliga (Nilson & 

Waldermarson, 2007). 

Jarlbro (2012) poängterar att hon tror att mediers rapportering och bidrag till stereotyper 

beror på det som hon kallar för genusslentrian, det vill säga att de föreställningar som 
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råder kring kvinnligt och manligt skapas om och om igen på grund av människors 

vanor. Det är inte ovanligt att människor använder sig av typiskt kvinnliga respektive 

manliga attribut vid beksrivningar av personer eller fiktiva figurer. För att ta ett exempel 

använder sig Jarlbro (2012) av ett citat från en flicka i femårsåldern, som sa så här när 

hon hörde ett stycke ur tidningen Bamse – världens starkaste björn: ”Varför har Bamses 

farmor inga riktiga skor på sig? Hon har alltid morgontofflor. Då kan hon ju aldrig gå 

ut.” (Jarlbro, 2012, s.115). Detta visar på att det finns olika föreställningar som 

omedvetet råder bland både män och kvinnor. Troligtvis hade inte Bamses skapare 

någon djupare poäng med att porträttera farmodern med morgontofflor. Detta kan 

troligtvis snarare ses som ett bevis på att det råder omedvetna stereotypiseringar kring 

genusskildringar bland både män och kvinnor (Jarlbro, 2012).  

 

Helena Josefson (2005) menar att tanken med att titta på omvärlden med ett 

genusperspektiv är att fokusera på ojämna maktförhållanden. På så sätt kan det 

återfinnas en förklaring till varför det råder ojämställdhet mellan kvinnor och män. Hon 

förklarar detta mer grundläggande med hjälp av Yvonne Hirdmans teori om 

genussystem. Den består av två grundläggande delar; dels att kvinnligt och manligt ofta 

ses i relation till varandra och som varandras motsatser. Dels att det manliga har varit 

det normativa genom historien och därför har män överlag haft mer makt. Detta system 

är så djupt rotat i vår historia att människor inte längre märker av maktskillnaden utan 

snarare ser det som något naturligt (Josefson, 2005). 

 

2.3 Teorier 
I min studie har jag valt att utgå från gestaltningsteorin och teorier kopplade till 

diskursanalysen.  

Framingteorin, eller gestaltningsteorin som den också kallas, handlar om hur något 

gestaltas och framställs. Teorin syftar till att kommunikationen spelar en stor roll för hur 

människor uppfattar sin omvärld. Shehata (2015) refererar till sociologen Gaye 

Tuchmans förklaring av ordet frame. Hon menade att det kunde ses som en illustration 

av att människor ser nyheter som ett fönster mot omvärlden, men att fönstret inte är en 

objektiv spegling av hur det verkligen ser ut.    

En utgångspunkt inom journalistik är att det inte går att utesluta olika gestaltningar i det 

journalistiska arbetet, oavsett om det är medvetet eller ej. Gestaltning kan förekomma i 

texter på olika sätt men är ofta en produkt av de normer och föreställningar som finns 
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inom medieorganisationer. Journalistiska gestaltningar kan yttra sig i till exempel 

journalistens val av vinkel, vilken fakta som synliggörs, vilka personer som får komma 

till tals och hur värdeladdade ord används (Shehata, 2015).   

I den kritiska diskursanalysen analyseras meningars uppbyggnad och språk. Analysen 

av journalistiska texter blir därmed en tolkningsprocess där journalistens val av 

gestaltning är central. Kopplat till gestaltningsteorin kan det därför vara använbart att 

titta närmare på hermeneutiken. Det är både en teori och en metod som handlar om just 

tolkning och förståelse. (Ödman, 2007). Den hermeneutiska cirkeln är en modell som 

försöker förklara vad som händer när vi människor läser en text. Fagerström och Nilson 

(2008) utgår från Hans Georg Gadamers förklaring av modellen. Enligt den 

hermeneutiska cirkeln behöver vi ha en mindre förförståelse för det vi läser. Till 

exempel behöver vi kunna svenska, om vi läser en text på svenska, och förstå vad ämnet 

vi läser om betyder på en grundläggande nivå. Förhållandet mellan dig som läsare och 

den text du läser kan inte fungera på endast ett håll utan bör ses som en cirkel där dina 

erfarenheter och tolkningar avgör hur du uppfattar texten. Vid en tidpunkt kan man 

uppfatta en text på ett visst sätt. Läses efter en tid samma text igen kan ens egna 

förutsättningar ha förändrats och därför kanske man också tolkar texten på ett 

annorlunda sätt. Tolkningen beror på vilken kontext du som person befinner dig i och 

vilken kontext texten befinner sig i. Båda två är föränderliga och därför är förhållandet 

mellan texten och läsaren också föränderlig. Detta kan ses som relevant i studier där 

texter analyseras eftersom det innebär att det resultat som undersökningen pekar på till 

stora delar baseras på både journalistens gestaltning och forskarens sätt att tolka 

(Fagerström & Nilson, 2008).   

 

Förutom gestaltningsteorin utgår min studie även trån teorier kring diskursanalysen. 

Dessa teorier tar avstånd från att språkets användning avspeglar verkligheten. Språket 

formas av olika sociala företeelser samtidigt som det spelar en roll i skapandet av vissa 

fenomen i samhället. Det innebär att våra identiteter och sociala relationer är en del av 

skapande- och förändringsprocesser. Michael Focault ses ofta som en av grundarna och 

utvecklarna av diskursanalysen. Han utgår från att makt går att återfinna i olika sociala 

praktiker. Makten påverkar skapandet av vår sociala omvärld och hur olika företeelser 

sätts i relation till varandra. Han menar också att makt är förbundet med kunskap och 

till följd av det går makt också att koppla till diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). 
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Inom diskursanalysteorier är grundtanken att sociala fenomen aldrig är färdiga. 

Fairclough (1995) menar till exempel att identiteter, religion och relationer skapas 

genom vårt språk. Företeelser kan få olika betydelser beroende på vilken social kontext 

de sätts i. Det vill säga att genom språkets användande skapas olika konstruktioner som 

i sin tur kan tolkas olika från person till person.  

Diskursanalysteorier behandlar även ofta ämnet identitet. Texter och diskurser bidrar till 

identitetsskapande, både den identitet vi anser oss själva ha och den som vi ser hos 

andra. Även diskursers koppling till makt är central inom dessa teorier. Bland annat går 

det att utläsa maktförhållanden genom att till exempel se vilka som får uttala sig inom 

vilka ämnen (Bergström & Boréus, 2012). 

 

I min studie blir den kritiska diskursanalysen dels en teoretisk utgångspunkt och dels en 

metod.  

I den kritiska diskursanalysen ses diskurser som skapare av sociala identiteter. 

Samtidigt bidrar de till att behålla de maktstrukturer och sociala relationer som redan 

råder (Bergström & Boreus, 2012).  Kritiska diskursanalyser kan ta form på lite olika 

sätt, men Winther Jørgensen & Philips (2000) definierar fem drag, baserade på 

Fairclough och Wodak, som är gemensamt förekommande i olika versioner av kritiska 

diskursanalyser: 

1) Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv 

karaktär: 

Detta syftar till att produktionen och konsumeringen av texter bidrar till att skapa den 

sociala världen med dess identiteter och relationer. Det är genom användandet 

(produktion och konsumering) som förändring av den sociala världen äger rum. Detta 

fokuserar framför allt på den språkliga användningen och förändringen. Med språklig 

menas inte endast talspråk och skriftspråk utan även bilder.  

2) Diskurs är både konstituerad och konstituerande: 

Att en diskurs är både konstituerad och konstituerande innebär att den inte bara bidrar 

till att forma den sociala världen utan även avspeglar den. Sett till språket och texter 

innebär det alltså att språket är påverkat av omvärlden samtidigt som det själv också 

påverkar världen runt omkring.  

3) Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget: 

Syftar till att den kritiska diskursanalysen ska göra en språklig textanalys med koppling 

till den sociala interaktionen. 
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4) Diskurs fungerar ideologiskt: 

Kritisk diskursanalys hävdar att diskursiva praktiker bidrar till skapandet av 

maktförhållanden, exempelvis mellan kvinnor och män eller etniska minoriteter och 

majoriteter. Effekterna av detta kallas för ideologiska. Den kritiska diskursanalysens 

uppgift anses vara att synliggöra den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den 

värld som innefattar ojämlika maktförhållanden. Syftet är att återfinna vilka ojämlika 

maktförhållanden som finns och bidra till en förändring för ett mer jämlikt samhälle.  

5) Kritisk forskning: 

Kritisk diskursanalys ses inte som politiskt neutral utan snarare som ett kritiskt 

angreppssätt som är engagerat i social förändring. Den kritiska diskursanalysen ställer 

sig därför på de undertryckta samhällsgruppernas sida och syftar till att avslöja den roll 

som diskursiv praktik spelar i upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden.  

 

Norman Fairclough (1995) använder sig av en tredimensionell modell för att utföra en 

kritisk diskursanalys. Denna modell beskrivs vidare i kapitlet Metod.  
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3. Metod och forskningsetik 
 
Metodkapitlet inleds med en förklaring av vald metod. Därefter presenteras hur min 

studie har genomförts för att sedan avslutas med en del där jag diskuterar metodkritik 

och forskningsetik kopplat till min undersökning.  

 

3.1 Kritisk diskursanalys 
I min studie har jag valt att använda mig av en kritisk diskursanalys. Vi människor är 

alla en del av olika diskurser. Vårt tal och våra texter, det vill säga produktionen av en 

mening, påverkas av vilka diskursiva ramar som finns hos oss. För att analysera språk 

kan man göra en diskursanalys. En diskursanalys syftar till att studera textens eller 

texternas innebörd. Det vill säga att man undersöker texters ord och språks relation till 

varandra samt hur det kan placeras i större sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000).  

 

Min studie undersöker hur artister framställs i tidningsartiklar i Sveriges största 

morgontidning. Hur artisterna framställs i tidningen beror till stor del på vilka 

uppfattningar och normer som råder hos journalisterna och redaktionen. Utifrån ett 

genusperspektiv kan den kritiska diskursanalysen belysa de eventuella skillnader och 

likheter som råder inom rapporteringen av manliga respektive kvinnliga artister och visa 

på hur vi kopplar kön till föreställningar om femininitet och maskulinitet.  

 

Som presenterat i teorikapitlet kan diskursanalysen inta olika karaktärer och kan därför 

användas på lite olika sätt. Norman Fairclough (1995) ses som en av de ledande 

forskarna inom diskursanalys, framför allt inom den kritiska diskursanalysen, CDA. En 

kritisk diskursanalys samspelar med maktförhållanden och syftar till att belysa språkets 

koppling till sociala strukturer. Han menar att diskurser påverkas av olika faktorer runt 

omkring samtidigt som de själva är en del av dessa faktorer. Textanalysen är för 

Fairclough inte tillräcklig som analys eftersom den inte belyser de kopplingar som 

förekommer mellan texter och de samhälleliga och kulturella strukturerna och 

processerna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Den kritiska diskursanalysen fokuserar på hur språk används och för att analysera detta 

använder sig Fairclough (1995) av en analysmodell bestående av tre olika delar: text, 

diskursiv praktik och social praktik. Detta innefattar att analysera texten, förhållandena 
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som texten är satt i och slutligen täcka den sociala praktiken då diskursen placeras i ett 

socialt sammanhang (Fairclough, 1995). Enligt Fairclough bidrar diskurser till att 

konstruera sociala identiteter, sociala relationer och kunskap- och betydelsesystem. Vid 

analys av en diskurs bör man fokusera på två olika saker – det kommunikativa, det vill 

säga språket, samt i vilken diskursordning/genre texten förekommer. Till exempel 

förekommer det olika sätt att tala och uttrycka sig på ett sjukhus beroende på om 

samtalen sker mellan till exempel läkare och patient eller endast mellan personalen 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

När den kritiska diskursanalysen utgår från textnivå ligger fokus på textens grammatik, 

ordval och språkbruk. Det handlar också om att analysera vad som faktiskt påstås i 

texten och vad som underförstås. Den diskursiva praktiken i analysen innebär att man 

undersöker hur texten har producerats, spridits och sedan konsumerats. Det kan således  

innebära att man som forskare fokuserar på i vilket sammanhang texten förekommer. 

Den sista delen, den sociala praktiken, innebär att texten sätts i ett socialt sammanhang. 

Den kritiska diskursanalysen är bred och kan innefatta olika tekniker. Fairclough 

använder inte alltid sig helt och hållet av sin tredimensionella modell på ett systematiskt 

sätt och ibland blandas textanalyser med inslag av makroanalyser (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000).  

Enligt Berglez (2010), som hänvisar till van Dijks sätt att se på den kritiska 

diskursanalysen, går det att granska texter på både makro- och mikronivå. 

Makroanalysen innefattar textens huvudtema och delteman. Huvudtemat återfinns ofta i 

rubriken och ingressen av en artikel. Desto mindre relevant ett ämnesområde anses vara 

desto mindre sätts det i relation till huvudtemat. Makroanalysen syftar till att påvisa hur 

berättarstrukturen är uppbyggd genom rubrik, ingress, historisk bakgrund samt hur 

aktörer kommer till tals. Mikroanalysen är mer detaljerad och går mer in på 

sammanhang och ordval. Här analyseras till exempel hur ord används och hur olika 

delar av texten har satts samman. (Berglez, 2010).  

 
3.2 Urval 
Utgångspunkten i min studie var att undersöka hur svenska artister framställs i tryckta 

medier. För att göra studien möjlig att genomföra var jag tvungen att begränsa mitt 

urval. Till att börja med valde jag att begränsa studien till en tidning. Mitt val föll på 

tidningen Dagens Nyheter, eftersom det är Sveriges största morgontidning. Tidningen 
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grundades 1864, ingår i Bonnierkoncernen och betecknar sig som ”oberoende liberal” 

(Dagens Nyheter, 2015). 

Jag bestämde mig för att välja ut totalt tolv intervjuer, sex med kvinnliga artister och 

sex med manliga artister. Detta ansåg jag vara ett tillräckligt brett urval för min 

undersökning baserat på tiden som jag hade på mig att genomföra studien.  

Nästa steg i min urvalsprocess var att välja ut vilka artiklar jag skulle analysera. Jag 

valde att sammanställa vilka artister som har varit nominerade till en grammis inom 

kategorierna årets artist och årets låt under de fem senaste åren. Grammis är Sveriges 

äldsta musikpris (Grammis, 2015) och jag valde att se det som en indikation på att 

artisterna som är nominerade till en grammis på något sätt har gjort ett avtryck inom 

musikvärlden. Dessa artister har säkerligen fans som ser upp till dem och vill veta mer 

om dem, därför tyckte jag att detta var ett bra sätt att begränsa mitt urval på. Jag 

skapade två listor utefter vilka som varit nominerade, en lista för kvinnliga artister och 

en lista för manliga artister. Listorna finns bifogade, se Bilaga 2.  

Efter att jag hade skapat listorna valde jag att gå uppifrån och ned och söka på artisterna 

i mediearkivet Retriver. Eftersom det inte är säkert att Dagens Nyheter har gjort 

intervjuer med alla artister fick jag söka på artisternas namn och leta igenom resultatet. 

Om det inte hade gjorts någon intervju gick jag vidare till nästa namn på listan.  

För att jag skulle anse intervjun användbar till min studie hade jag som krav att den 

skulle ha ett porträttliknande format. Intervjuer som gjordes med artister endast inför ett 

nytt musiksläpp, eller i samband med ett tv-program, valdes därför bort. Detta eftersom 

jag ville se hur artisterna framställs på ett mer personligt plan än endast genom musiken.  

Sökningen av intervjuer gjordes den 23 november 2015. Jag avgränsade sökningen så 

att artiklarna skulle vara publicerade mellan den 31 oktober 2010 till 31 oktober 2015, 

samt att de skulle vara publicerade i tidningen Dagens Nyheter. Anledningen till att jag 

valde just den tidsperioden var för att jag ville få en representation från de senaste fem 

åren, nära inpå studiens genomförande.  

De intervjuer som jag kom fram till att använda mig av finns bifogade, se Bilaga 1. 
 

3.3 Analysens genomförande 
Jag utgick från Faircloughs (1995) tredimensionella modell när jag gjorde min analys. 

För att underlätta min analys skapade jag ett analysschema med de frågor som jag i 

huvudsak ville besvara i min studie. Jag utgick även från att analysen dels skulle 

fokusera på genus och formulerade analysfrågorna på ett sådant sätt att det skulle 
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fungera i min studie.  

Det analysschema som jag använde mig av bestod av följande frågeområden: 

1. Vad är artikelns huvudsakliga ämnesområde?  

2. Inom vilka ämnen får artisten komma till tals? 

3. Förekommer det en tydlig berättarstruktur/dramaturgi? I så fall på vilket sätt?  

3. Förekommer det stereotypiseringar i texten? I så fall vilka? 

4. Förekommer det antaganden om manligt/kvinnligt? I så fall på vilket sätt? 

5. Används värdeladdade ord? I så fall vilka? På vilket sätt?   

 

Faircloughs (1995) modell består av tre nivår; text, diskursiv praktik och sociala 

praktik. På textnivå analyserade jag textens språk, grammatik och användning av 

värdeladdade ord. Jag analyserade även på en makronivå, där jag studerade vilka teman 

som var synliga i artiklarna, vilka som tog mest respektive minst plats och hur delarna 

var sammansatta.  

För att få en djupare förståelse har jag sedan applicerat Faircloughs resterande delar av 

den tredimensionella modellen på min studie. Genom den diskursiva praktiken har jag 

placerat texterna i dess sammanhang och resonerat kring hur dess produktion, 

distribution och konsumtion har tagit form. Genom att slutligen också analysera 

texterna i relation till den sociala praktiken - alltså dess sammanhang - har jag gett en 

antydan till hur texterna kan ha påverkats av, och själva påverkat, omgivningen. Dessa 

delar presenteras inte var för sig i min analys utan flätas samman i kapitlet ”analys och 

resultat”. Detta eftersom att de ofta hör ihop med varandra (Bergström och Boréus, 

2012).    

 

Jag gick igenom materialet flera gånger och för att finna olika teman har jag strukit över 

återkommande områden, läst igenom texterna igen och försökt att synliggöra texternas 

återkommande strukturer och användning av språk. 

I kapitlet analys/resultat presenteras det som min analys kom fram till och i kapitlet 

diskussion reflekterar jag över studiens resultat.  

 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet går att benämna som giltighet och tillförlitlighet. Giltighet 

syftar till att mäta att det som är tänkt att undersökas verkligen undersöks, medan 

begreppet tillförlitlighet syftar till att mäta hur trovärdig undersökningen är. Det ska gå 
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att göra studien igen och få samma eller liknande resultat. Dessa mått används för att få 

en bild av undersökningens hållbarhet inom vetenskapliga termer (Larsson, 2010; 

Eliasson, 2013).  

För att skapa så hög tillförlitlighet som möjligt i min forskning har jag på ett så tydligt 

sätt som möjligt återgett hur jag kommer fram till mina resultat. Jag har försökt att 

motivera mina tolkningar för att öka förståelsen för hur jag har tänkt under min analys. 

Mitt urval, samt mina erfarenheter och förförståelser kan ha påverkat det resultat som 

jag har kommit fram till och det är jag medveten om.  

Strävan under studiens gång var givetvis att skapa så hög tillförlitlighet och giltighet 

som möjligt.  

 

3.5 Metodkritik  
Det finns både fördelar och nackdelar med användandet av kritisk diskursanalys inom 

forskning. En av de saker som talar för att diskursanalyser är viktiga inom vetenskapen 

är tyngden av att belysa språkets betydelse för oss människor. Kommunikation spelar en 

stor roll i vårt samhälle och därför bör det anses som ytterst rimligt att undersöka texter 

och dess språk. Dessutom inriktar sig kritiska diskursanalyser på maktförhållanden. Att 

undersöka hur makt kan ta form i journalistikens språk och texter kan ses som intressant 

eftersom det ger en indikation på vilka personer och vilka områden som tilldelas makt 

genom medier. Diskursanalysen pekar inte på vad som är grunden till ett fenomen utan 

syftar till att belysa ett eventuellt problem (Bergström & Boréus, 2012).    

Det finns många diskussioner kring huruvida diskurser bör eller inte bör användas och 

tolkas. Det som kan ha påverkat studiens resultat är de värderingar och erfarenheter som 

jag i mitt forskningsarbete har använt mig av när jag analyserade texterna. Hade någon 

annan gjort samma analys hade det eventuellt blivit ett något annorlunda resultat 

beroende på den personens tolkningar och livserfarenheter. Precis som Larsson (2010) 

skriver går det inte att dra statistiska generaliseringar i denna typ av studie. Det finns 

dessutom en risk att mitt urval har påverkat resultatet. För att kunna dra mer exakta 

slutsatser bör fler och större undersökningar göras, då hade reliabiliteten ökat. Jag anser 

att min studie bör ses som en indikation på hur artisters framställning i press kan se ut.  

Dessutom går det i min studie inte att avgöra om det är journalisten som tillskriver 

artisterna olika roller och till exempel beskriver dem som maskulina respektive 

feminina, eller om det faktiskt är artisterna som är typiskt manliga och kvinnliga i sig. 

Min studie bortser därför från hur artisterna egentligen är och fokuserar på hur 
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journalisterna har framställt dem. Studien koncentrerar sig alltså på resultatet av 

intervjuerna, inte deras uppkomst eller hur de gick till. 

Slutligen vill jag poängtera att min studie endast fokuserar på de skrivna texterna. För 

att en komplett bild av svenska artisters framställning i pressen ska kunna ges finns det 

behov av att även analysera bilderna som publiceras i samband med texterna.  

 

3.6 Forskningsetik 
Jag har tagit del av det Vetenskapsrådet forskningsetiska principer inom humanistisk-

vetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2015). Principerna bygger på två krav – 

forskningskravet och individskyddskravet. Efter att ha tagit del av detta har jag tagit 

ställning till att min studie uppfyller kraven. Jag anser att studien uppfyller en 

samhällelig relevans och bör ses som viktig. Detta eftersom att medier påverkar läsarna 

genom sin framställning av personer och samhället. Många människor ser upp till 

artister och kan influeras av deras sätt att se ut eller resonera (Gripsrud, 2002). Därför 

bör det vara av intresse för både journalister och läsare att får en djupare förståelse för 

på vilket sätt som artister framställs i tryckta medier. Jag tycker även att studien kan 

bidra till existerande forskning och ligga som grund för framtida undersökningar.  

Individskyddskravet är uppdelat i fyra delar: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa syftar tillsammans till att skydda 

enskilda personers personuppgifter och upprätthålla uppgiftslämnarnas rätt till att vara 

anonyma. Personen/personerna ska vara informerade om studiens syfte, var den 

kommer finnas publicerad och att de har rätt att själva avgöra i vilken utsträckning de 

vill delta i studien.  

I min undersökning har jag inte gjort några egna intervjuer eller enkäter. Därmed har jag 

inte behövt göra några sådana etiska överväganden. Däremot förekommer det personer i 

de artiklar som jag har analyserat. I min studie har jag valt att inte göra dem anonyma 

eftersom att de dels är offentliga personer som samtyckt till att deras intervjuer har 

publicerats och dels för att jag inte kan förmedla några nya uppgifter kring dem. Min 

studie fokuserar inte på enskilda personer utan på hur en hel tidning väljer att framställa 

en grupp av människor. Detta gör att jag tycker att min studie uppfyller de principer 

som råder i individskyddskravet. 
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4. Analys och resultat 
 

I det här kapitlet har jag valt att presentera analys och resultat parallellt med varandra. 

Detta för att skapa en bättre förståelse för hur jag har analyserat och tolkat artiklarna 

genom utdrag ur texterna.  

 

4.1 Den starka kvinnan och den manliga mannen 
I traditionell mening finns det skillnader i hur vi ser på vad som är manligt respektive 

vad som är kvinnligt. Fagerström och Nilson (2008) menar att genom att människor 

tilldelar maskulinitet och femininitet olika attribut bidrar det till de föreställningar vi har 

kring hur kvinnor respektive män bör agera och vilka intressen de enligt normen bör ha. 

I flertalet av de artiklar jag har analyserat går det att se att vissa artister tilldelas typiska 

maskulina respektive feminina drag. Dels framkommer detta genom att journalisten 

väljer att beskriva artisterna och dess handlingar på speciella sätt, dels genom artisternas 

citat.  

En vanlig stereotypisering av maskulinitet är självständighet, bestämdhet och att vara 

aktiva. ”Att vara en man” är ett uttryck som ofta kopplas samman med maskulinitet och 

innebär i praktiken att inte vara rädd för något, kunna ta konflikter och stå upp för något 

(Gauntlett, 2008).  

Min studie visar att majoriteten av de manliga artisterna ofta tilldelas dessa typiskt 

maskulina drag och att de får komma till tals om ämnen som kan anses vara typiskt 

manliga.  

 

Intervjun med Oskar Linnros handlar till viss del om hans kärleksrelation med sin före 

detta flickvän Veronica Maggio och hans vänskapsrelation med hans före detta 

musikkollega Daniel Adams-Ray. Att diskutera relationer kopplas enligt Nilson & 

Waldermarson (2007) i traditionell mening ihop med något som framför allt kvinnor ska 

engagera sig i medan män ska vara mer känslokalla. Denna föreställning förstärks i 

intervjun då det genom citat kan verka som om Oskar Linnros har en ”jag-bryr-mig-

inte-attityd” till relationerna med både Veronica Maggio och Daniel Adams Ray. Detta 

yttrar sig till exempel då han får frågan om hur han ser på att Veronica Maggio har 

skrivit låtar kring deras relation. Han får då genom citat svara att hon har rätt till att 

berätta sin del av historien men att han inte håller med om ett enda ord när han ”går in 

på Åhlens och hör hennes låt” (Dagens Nyheter, 2013-02-24: Oskar Linnros: Jag har 
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börjat tro på folk). Även vänskapsrelationen till Daniel Adams-Ray framställs som 

kylig. 

 
– Han är som en gammal gymnasiekompis som man inte hörs med längre. Vi hamnade faktiskt på 

samma nyårsfest förra året. Vi skakar hand, inga konstigheter. 

Men ni sätter er inte i två timmar och pratar gamla minnen? 

– Nej, det gör vi verkligen inte och det vill jag inte heller. (Dagens Nyheter, 2013-02-24: Oskar 

Linnros: Jag har börjat tro på folk). 

 

Genom att han tillägger ”och det vill jag inte heller” skapar texten en känsla av att 

Oskar Linnros vill ge en bild av ett hårt yttre. Nilson & Waldermarson (2007) menar att 

den klassiska synen på vad som är manligt ofta innefattar ett hårt yttre och okänslighet 

och därför förstärks den klassiska manliga stereotypen genom det här citatet.  

 

Även i intervjun med Daniel Adams-Ray blir känslan av manlighet, eller kanske snarare 

grabbighet, påtaglig. Precis som många av de andra artiklarna behandlar intervjun 

ämnet barndom. Journalisten låter Daniel Adams-Ray berätta om hur han som ung 

ingick i ett gäng som målade graffiti.  

 
(…) – På den här stationen har vi målat tåg, graffitibombat vagnar, allt! 

Åkte ni fast? 

– Ja, men jag var… jag var tönten. Eller kanske mer den förståndiga. De andra brydde sig inte lika 

mycket. Två av dem jag målade med blev bland de största i Sverige, när de åkte fast så 

småningom fick de fotboja. 

Ni gjorde något olagligt, vandaliserade vår gemensamma egendom. Hur ser du på det? 

– Jag försöker inte rättfärdiga det. Det är ett offentligt utrymme, allas utrymme, och jag tog plats 

där utan att be om lov. Jag förstår att det är provocerande i mångas ögon. Graffiti frågar aldrig om 

lov. (…) (Dagens Nyheter, 2013-11-03: Daniel Adams-Ray: Det är många känslor jag inte lyckas 

uttrycka i rap) 

 

Genom att journalisten väljer att ta med det här i intervjun kan det ge en bild av att 

Daniel Adams-Ray är, eller i alla fall var, en ”tuff” person. Han får beskriva sig själv 

som tönten i gänget men genom att han bland annat får berätta att de åkte fast för något 

olagligt kan det tolkas som att han trots allt var tuffare än många andra människor. 

Genom citatet ”Graffiti frågar aldrig om lov” framställs det som att han inte anser att 

hans handlingar egentligen var helt felaktiga. Det kan med andra ord tolkas som att han 
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inte riktigt bryr sig. Detta blir alltså ungefär samma framställning av attityd som den 

som Oskar Linnros innehar i sin intervju.   

Denna sida av Daniel Adams-Ray blir även synlig lite senare i artikeln. Journalisten 

beskriver då hur de två åker tåg. Efter ett tag kliver en biljettkontrollant på.  

 
– Jag har aldrig torskat. Jag har åkt gratis så många gånger, att hoppa över spärrar är det roligaste 

som finns, säger Daniel Adams-Ray när kontrollanterna gått av. 

Är det ens möjligt med de nya spärrarna? 

– Man måste hoppa upp på metallbasen och sedan köra någon form av… vad heter det man gjorde 

på skoljympan, hoppa bock? Det ser sjukt avancerat ut, hade jag inte varit en offentlig person hade 

jag lätt gjort det. (Dagens Nyheter, 2013-11-03: Daniel Adams-Ray: Det är många känslor jag inte 

lyckas uttrycka i rap) 

 

Genom dessa citat förstärks den ”coola” bilden av Daniel Adams-Ray. Genom att 

journalisten agerar som den förståndiga och frågande personen tilldelas Daniel Adams-

Ray nästan en expertroll. Han verkar erfaren inom kollektivtrafiks-plankning och 

eftersom han genom citat får säga att han fortfarande hade gjort det om det inte vore för 

att han är en offentlig person kan det tolkas som att han egentligen inte tycker att det 

han gör är fel. Han står upp för att han bryter mot lagar och av det som journalisten 

väljer att ta med i texten framgår det inte att han är ångerfull över det. 

Eftersom intervjun dels handlar om Daniel Adams-Rays olagliga upptåg förstärks de 

föreställningar som kan råda kring maskulinitet och dess koppling till att bryta mot 

samhällets regler.  
 

Bilden av ”machomannen” tar likväl plats i artikeln med Timbuktu. Vid ett tillfälle 

ifrågasätter journalisten att Jason ”Timbuktu” Diakité arbetar med mycket män och 

undrar varför det blev så. 

 
– Ja. Det är ju sedan början av 90-talet, när de var ett gäng polare som spelade musik ihop. Då var 

det väl bara så att ingen av deras tjejpolare spelade instrument eller ville göra sådan musik.  

Det finns ju en överrepresentation i branschen… 

– Men samtidigt, den svenska musikbranschen hör nog till de mest jämlika i världen. Inte bara alla 

nya kvinnliga rappare utan jag vet inte hur många av de senaste vinnarna i Melodifestivalen, våra 

största musikexporter är tjejer, Robyn och Lykke Li… (Dagens Nyheter, 2014-06-19: Jason 

Diakité: Jag vill in i riksdagen) 
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Därefter drar journalisten upp att även Avicii och Swedish House Maffia är några av 

Sveriges största musikexporter och den här delen av intervjun slutar med ett citat där 

Timbuktu får säga att det måste tas in mer tjejer i branschen. I den här delen av 

intervjun blir det tydligt att Timbuktu försöker försvara sig. Kanske känner han sig 

påhoppad av frågan. Situationen och ämnet framställs på ett sådant sätt att Timbuktu 

försöker skylla på att det inte funnits särskilt många kvinnliga artister och musiker och 

att det är därför som han, i princip, bara arbetat med män. Efter att Timbuktu har 

konstaterat att det behövs få in mer kvinnor avlutas den delen av intervjun och ett nytt 

stycke kring ett annat ämne tar vid. Det skapas nästan en känsla av att både journalisten 

och Timbuktu tycker att det räcker att tala om könsfördelningen där och att det är dags 

att gå vidare med intervjun.  

 

Bilden av mannen som typiskt maskulin förstärks alltså i flera av artiklarna. Däremot 

finns det en artikel som jag inte anser anpassar sig till ämnet och det är artikeln med 

Håkan Hellström. Hans intervju skiljer sig från de andra manliga artisternas på så sätt 

att han pratar om relationer på ett djupare och mer vårdande sätt. Dels beskriver 

reportern att han de senaste månaderna har tillbringat tid med sin familj, måndagarnas 

fotbollsträning och gjort spelningar på ålderdomshem. Dessutom får Håkan Hellström 

genom citat berätta om en plats där han ”kunde hänge sig åt ohämmad 

sjömansromantik”. Denna öppna inställning till kärlek och relationer är det som får 

artikeln att vara undantaget för den här studiens resultat.  

 

Den stereotypiska bilden av kvinnlighet har förändrats en del genom åren. Från att ha 

gått från att bära en hemmafru-stämpel till att desto mer bli sedd ur ett 

skönhetsperspektiv. De inre stereotypiseringarna som traditionellt förekommer kring 

kvinnlighet är att kvinnor ska vara mjuka, relationsfokuserade och inte ta för stor plats. I 

min analys återfinns delar av denna klassiska bild av femininitet. Många av artiklarna 

framställer kvinnor som relationsfokuserade och vårdande men däremot framställs 

kvinnorna inte på ett sätt som antyder att de håller sig i bakgrunden. Istället framställs 

de snarare som personer som försöker ta mer plats och våga stå upp för sina åsikter. 

Detta skriver bland annat Josefson (2005) om och menar att under de senaste åren har 

kvinnan allt mer börjat ses som en starkare person, samtidigt som hon ska fokusera på 

relationer och vara omtänksam. 
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På sätt och vis går det att likna det vid den bild som Gauntlett (2008) förklarar av den 

fiktiva kvinnan i 1990-2000-talets filmer. De senaste åren har det tillkommit allt fler 

kvinnliga huvudkaraktärer och många av dessa framställs som hjältar. Även om 

kvinnorna i texterna som jag har analyserat inte ordagrant framställs som hjältar 

tillskrivs de egenskaper i artiklarna som gör att de upplevs som starkare än någonsin. 

Kvinnorna blir många gånger hyllade, både genom beskrivningar och genom citat från 

artisterna. 
 

– (…) Men jag växte upp i en familj med väldigt starka kvinnliga förebilder, det tror jag har haft 

stor betydelse. Kvinnorna har haft sin shit together och varit mer eller mindre självständiga. 

(Dagens Nyheter, 2014-04-26: Livet enligt Robyn) 

 

Så får till exempel Robyn uttrycka sig i sin artikel. Starka i det här sammanhanget syftar 

inte på att vara fysiskt stark med mycket muskler utan den tolkning jag gör är att när 

ordet stark används i artiklarna syftar det till att vara psykiskt stark. 

I artikeln med Tove Styrke använder journalisten ordet stark redan i ingressen: ”Nu är 

hon tillbaka, starkare än någonsin, laddad med feministiska kampsånger.” (Dagens 

Nyheter, 2015-05-03: Det kommer bli en jäkla åktur). Detta är alltså journalistens sätt 

att beskriva Tove Styrke och genom dennes ordval kan det tolkas som att artisten är en 

person som inte är rädd för att säga vad hon tycker och vill visa världen vad hon går för.    

Att se kvinnan som en stark varelse kan anses vara rimligt att koppla till feminism 

eftersom feminism behandlar ämnen kring kvinnors plats och roll i samhället. I 

intervjun med Robyn försöker journalisten att väcka tankar kring att feminism också 

innebär att man som kvinna kan vara svag. Robyn får utveckla det och menar att hon 

håller med. Att det är okej att även vara svag, känslig och mjuk. Att benämna svag i 

samband med att vara känslig och mjuk gör att det bidrar till den stereotypiska bilden av 

kvinnan som enligt Nilson & Waldermarson (2007) är mer känslig och 

relationsfokuserad än män. En svag kvinna kan, utifrån Robyns ordval, innebära att man 

också är känslig och mjuk. Det bidrar också till att en stark kvinna därmed inte kan 

associeras med att vara känslig och mjuk eftersom att begreppen stark och svag är 

motsatspar till varandra.  

 

Det är inte bara de kvinnliga artisterna som uttrycker att kvinnor är starka, utan det 

förekommer även att de manliga artisterna får uttrycka detta kring kvinnor. 
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Daniel Adams-Ray får i sin intervju berätta om sin relation till sin mamma. I en av hans 

låtar sjunger han om hur hon slår honom så hårt att hon bryter handen. Han ser det inte 

som en allvarlig, våldsam, handling utan han menar att han snarare har ett gott minne av 

det eftersom det slutade på ett komiskt sätt – att hon bröt handen.  

 
– Jag har en positiv bild av min mamma. Hon är en förebild på alla sätt och vis. Hon var mycket 

äldre än jag när hon kom hit, hon pratar inte rikssvenska, när hon kom hit var det mycket svårare 

att bli en del av Sverige. Jag ser hur mycket hon kämpat och kämpar än i dag, och då är det inte 

mer än rätt att jag anstränger mig för att inte gå in i en negativ spiral. (Dagens Nyheter, 2013-11-

03: Daniel Adams-Ray: Det är många känslor jag inte lyckas uttrycka i rap) 

 

Han uttrycker inte rent ordagrant att han tycker att hon är stark men utifrån dessa 

meningar går det att tolka det som att han tycker att hon har genomgått många svåra 

hinder rent psykiskt. Han får beskriva flera olika problematiska scenarier och det sätter 

ord på det tuffa liv som Daniel Adams-Ray vill framställa att hans mamma har gått 

igenom. Genom förklaringar och andra ord får han således beskrivea att hon är en stark 

kvinna.  

 

Seinabo Sey får också ta upp diskussionen kring starka kvinnor i sin artikel. Reportern 

skriver att Seinabo Sey stör sig på att den gambiska kulturen är mansdominerad. Hon 

menar att det är männen som sitter på den ekonomiska makten och att det därför i 

slutändan är de som bestämmer. I övrigt tycker hon att kvinnorna i hennes släkt vågar ta 

plats och är auktoritära. Hennes stora förebild har alltid varit hennes pappa. Hennes 

mamma har därför automatiskt hamnat i skymundan och därför har hon nu valt att 

skriva en låt tillägnad henne.  

 
– Jag pratar så ofta om min pappa i intervjuer och mamma får så lite kredd. Pappa har till exempel 

aldrig tagit hand om mig rent fysiskt, det har mamma gjort. Jag tror mammor generellt får för lite 

kredd trots att de gör så mycket. (Dagens Nyheter, 2014-11-30; Seinabos känsla för soul) 

 

Genom det här citatet blir det synligt att hon, precis som flera andra, ser kvinnor som 

starka. Detta citat förstärker också bilden av den klassiska modern som ska ta hand om 

sina barn som Gauntlett (2008) beskriver.  
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Föreställningar om vad som är maskulint respektive feminint råder som sagt hos alla 

människor i samhället, oavsett om vi är medvetna om det eller ej. Förutom att män ofta 

tillskrivs egenskaper som framställer dem som tuffa och kvinnor refereras till som 

starka går det också att återfinna andra traditionella föreställningar kring femininitet och 

maskulinitet i artiklarna. Vissa gånger är det mer uppenbart än andra. Ibland 

framkommer föreställningarna om maskulinitet och femininitet genom att journalisten 

väljer att ta med detaljer i texterna som gör att vi som läsare bildar oss en uppfattning av 

artisten.  

För att ta ett exempel kan vi titta närmare på artikeln som handlar om Robyn. I den 

artikeln beskriver journalisten en sekvens när journalisten och Robyn är ute och åker bil 

tillsammans. Journalisten väljer då att skriva att det är Robyn som kör och att hennes 

man sitter i baksätet. Av mina erfarenheter och stereotypiseringar förknippas ofta 

bilkörning med män och därför kan det väcka mer uppmärksamhet att det är kvinnan i 

förhållandet som kör i jämförelse med om mannen hade gjort det. Den här beskrivelsen 

tillför egentligen ingenting till själva storyn i intervjun utan journalisten har antagligen 

valt att ta med denna beskrivelse eftersom den av någon anledning skulle kunna hjälpa 

oss läsare att sätta oss in i intervjusituationen. Den grundläggande orsaken till att 

journalisten valde att beskriva den här sekvensen kan bero på att det i ett förhållande 

ofta är norm att mannen kör. I samma stycke beskriver även journalisten att hennes 

fästman ”kommer tassande in i kaférummet”. Just ordet tassande kan tolkas som att han 

närapå smyger in i rummet. Det kan näst intill ge en känsla av att han är underordnad 

Robyn och att hon snarare är hans chef än fru. Här blir det tydligt att journalistens val 

av ord påverkar den bild som läsaren kan få av situationen. 

 

Genom reportertext kan journalisten alltså bidra till att framställa stereotyper. 

Framställningen av de klassiska stereotyperna synliggörs, enligt min analys, däremot 

oftare genom olika citat. Här blir det tydligt att föreställningar om maskulint och 

feminint råder hos alla typer av människor; artister, journalister och läsare.  

Ett exempel på när föreställningarna framkommer genom citat är när Veronica Maggio i 

sin intervju får berätta hur hon ser på sin ålder och rollen som mamma: 
 

– Ibland klappar jag mig själv på axeln och känner: Gud vad kul för mig att jag inte har blivit ett 

tråkigt tantigt gammalt spöke som bara ägnar sig åt korsord och blöjbyten. (Dagens Nyheter, 

2013-09-29: Mera Maggio) 
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Det här citatet kan tolkas som så att Veronica Maggio förknippar att vara tråkig, tantig 

och ett gammalt spöke med korsord och blöjbyten. Ordet tantigt kan i det här 

sammanhanget tolkas som något negativt, likväl som att korsord och blöjbyten är sådant 

som kvinnor sysslar med. Detta är de föreställningar som eventuellt finns hos Veronica 

som person och genom att hon får yttra detta i intervjun bidrar det kanske till att även 

andra förknippar att lösa korsord och byta blöjor är någonting som just kvinnor gör.  

 

Rådande föreställningar om femininitet och maskulinitet förstärks även tydligt i artikeln 

om Avicii.  

 
– Det har hänt att tjejer kastar upp trosor på scenen, flashar brösten eller hoppar upp på scenen 

med sina telefonnummer nedskrivna på lappar. Eller killar som tar sig upp på scenen och hoppar 

bakom mig tills vakterna rycker ned dem igen. (Dagens Nyheter, 2012-03-18: Stjärna i sitt eget 

universum) 

 

Här blir det en tydlig skillnad mellan könen. Trots att både tjejer och killar kommer till 

konserterna i en gemensam benämning – fans som vill se Avicii och lyssna på hans 

musik – blir de uppdelade i olika kategorier baserat på kön. Genom citatet blir det 

tydligt att det dras generella slutsatser. Om tjejer vill väcka uppmärksamhet görs det 

genom sexuella anspelningar medan det för killar handlar om att ställa sig över andra 

och kanske egentligen vilja synas mer för publiken än för själva artisten. Det blir nästan 

hugget i sten att kvinnor ska göra på ett sätt för att få uppmärksamhet och killar ska göra 

på ett annat. Även om majoriteten av tjejer gör på ett sätt och majoriteten av killar gör 

på ett annat sätt för att väcka uppmärksamhet blir det extra tydligt när Avicii väljer att 

dela upp sina fans baserat på kön. Hade han i stället valt att berätta hur han upplever sin 

publik, som en gemensam grupp, hade det inte blivit lika tydligt att det råder skillnader 

mellan fansen. Likväl som en tjej tar av sig tröjan kan en kille göra det och likväl som 

en kille tar sig upp på en scen kan en tjej göra det. Detta stärker de föreställningar som 

enligt Gauntlett (2008) råder i samhället om att kvinnor ofta ses på ett mer sexuellt sätt 

och att killar ska synas och på så sätt visa makt. 

 

Likväl blir det åter igen tydligt att det finns föreställningar om vad som är manligt 

respektive kvinnligt i artikeln om Robyn. 
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– När jag var yngre var androgynitet eller att se ut som en kille det som var tufft. Det var ett sätt att 

sätta gränser, att skydda sig själv. Nu är många feminismer – många feminister – inne i en mjukare 

estetik. Man hyllar det som är kvinnligt, rosa, gulligt. (Dagens Nyheter, 2014-04-26: Livet enligt 

Robyn) 

 

Att Robyn får uttrycka att man hyllar det som är kvinnligt, rosa och gulligt och att hon 

menar att detta numera är okej, ger en rätt bra bild av hur människor ser på kvinnlighet. 

Rosa och gulligt förknippas med femininitet och genom att journalisten väljer att ta med 

detta citat i artikeln förstärker det troligtvis de drag och föreställningar som råder kring 

femininitet. Samtidigt bidrar även det faktum att Robyn menar att det var populärt att se 

ut som en kille eftersom det var tufft, till att manlighet kan förknippas med mer makt 

och på sätt och vis anses vara mer accepterande. Anledningen till att det inte var 

populärt att klä sig typiskt tjejigt kan, utifrån Robyns förklaring, bero på att det inte 

ingav lika stor respekt.  

 

I intervjun med Oskar Linnros berättar journalisten att det är alla hjärtans dag och att 

Oskar Linnros har fått ett blomsterbud och ett gulligt sms från sin flickvän som är 

bortrest. Själv har han ”inte hunnit ordna med någon romantik”. Att journalisten väljer 

att ta med detta i artikeln skapar en bild av att Oskar Linnros inte är någon romantiker 

och med tanke på att han är man förstärks bilden av att män är okänsliga. Valet av att 

beskriva hans flickväns sms som gulligt, samt det faktum att hon har visat engagemang 

för deras relation, stärker i sin tur åter igen Nilson & Waldermarsons (2007) 

resonemang kring bilden av att kvinnor ska vara mjuka och relationsfokuserade. 

 

Att det råder föreställningar kring vad som är maskulint respektive feminint bland både 

journalister, artister och läsare går att konstatera. Utifrån de analyser som jag gjort pekar 

det mot att män ofta blir iklädda den typiskt stereotypa bilden av manlighet medan 

kvinnor inte till lika stor grad blir iklädda de föreställningar som råder kring att kvinnor 

ska vara blyga. Däremot lever kvinnorna ofta upp till idealet av att vara känslosamma 

och relationsvårdande.  

Det är inte bara skillnader mellan hur artisterna framställs baserat på kön utan det finns 

även likheter kring hur artisterna i generell mening framställs i Dagens Nyheter. Det 

som är allra tydligast, enligt min studie, är att artisterna framställs som om de inte är 

rädda för att säga vad de tycker. Denna bild skapas dels av att flera av de manliga 
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artisterna framställs som ”tuffa” och dels av att kvinnorna framställs som starka, men 

det blir även synligt på andra sätt i artiklarna.  

Tove Styrke får i sin intervju berätta kring sina nya låtar och deras starka feministiska 

budskap. Genom reportertext beskriver journalisten budskapen med två av hennes låtar. 

Det framgår inte huruvida detta är Tove Styrkes förklaring av låtarna eller om det är 

journalisten som har tolkat vad de handlar om. Journalisten beskriver den ena låten som 

”en kaxig uppgörelse med självgoda manliga rockgubbar som fnyser åt kvinnliga 

popartister” (Dagens Nyheter, 2015-05-03: Det kommer bli en jäkla åktur) och den 

andra med att den ”handlar om att revoltera mot ett samhälle som styrs av män och peka 

finger åt alla begränsade hierarkier” (Dagens Nyheter, 2015-05-03: Det kommer bli en 

jäkla åktur). Dessa beskrivningar kan tolkas som raka och oblyga. De förklarar helt 

enkelt vad Tove Styrke, eller journalisten, känner. Även i ett annat citat ur samma 

artikel blir det synligt att Tove Styrke går emot den klassiska synen kring att kvinnor 

ska vara blyga och restriktiva.  

 
– Att som kvinna inte bli respekterad, att bli klappad på huvudet, att inte tillåtas ta plats i sociala 

sammanhang. Det provocerar mig extremt mycket. Överhuvudtaget att folk förväntar sig mindre 

av mig för att jag är kvinna och ung. Det gör mig så jävla förbannad. Värst är nästan de män som 

kallar sig feminister, som på något sätt har fattat läget, men som ändå använder sin position för att 

förtrycka andra. (Dagens Nyheter, 2015-05-03: Det kommer bli en jäkla åktur) 

 

I detta citat får Tove Styrke sätta ord på just de stereotypa föreställningar som enligt 

Gauntlett (2008) har funnits kring kvinnor och femininitet i flera århundranden. Genom 

citatet får hon också visa att hon inte är rädd för att säga vad hon känner och det stärker 

bilden av att artister framställs som ärliga och vågade, vilket min studie pekar på. 

Detta tar även uttryck i ett citat av Tove Lo. 

 
– (…) I Sverige när man sjunger om droger och om att dämpa smärtan så tar många illa vid sig 

och tycker att det är oansvarigt. Men jag tänker inte ta det ansvaret. Jag sjunger om mitt liv, så 

enkelt är det. (Dagens Nyheter, 2011-12-11: Jag sjunger om mitt liv) 
 

Genom detta citat framställs Tove Lo också som en person som står upp för det hon 

tycker. Flera av artisterna framställs på liknande sätt i Dagens Nyheters artiklar och min 

analys ger en indikation på att artisterna ofta ikläds roller där de upplevs som personer 

som inte är rädda för att uttrycka sig om sina åsikter.   
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4.2 Återkommande ämnen och strukturer 
I användandet av den kritiska diskursanalysen undersöks texten och textens innebörd 

(Bergström och Boréus, 2012) och genom att granska en text på makronivå går det att 

finna återkommande teman och se hur berättarstrukturen är uppbyggd (Berglez, 2010).  

I min studie finns det vissa återkommande teman i artiklarna. Ett av dessa teman är 

politik. Detta kan på sätt och vis kopplas samman till den tidigare delen som behandlar 

ämnet genus eftersom att feminism är starkt genomgående i många av artiklarna. 

Framför allt i de artiklar där kvinnliga artister intervjuas. Bland annat har jag tidigare 

tagit upp att Tove Styrkes intervju handlar mycket om feminism. Likaså gör Robyns då 

den tar upp att hon aktivt tar ställning till att hon tycker att Feministiskt initiativs syn på 

jämlikhet och medvetenhet om människors olika förutsättningar är viktig. 

Den artikel som handlar mest om politik är intervjun med Jason ”Timbuktu” Diakité. 

Genom att bara läsa rubriken till hans artikel ”Jason Diakité: Jag vill in i riksdagen” 

framgår det att intervjun kommer fokusera på politik. I den här artikeln tar journalisten 

ett eget ställningstagande då denne genom reportertext skriver att Timbuktu ”höll ett 

känslofyllt tal i riksdagen”. Även om både journalisten och många med honom tycker 

att talet var känsligt så är detta dennes egen uppfattning. Genom att journalisten väljer 

att formulera meningen på det här sättet blir det ett ställningstagande eftersom det är så 

journalisten uppfattade talet och genom reportertext framställs det som att alla håller 

med om journalistens åsikt. Här anser jag att den kritiska diskursanalysens användning 

blir central eftersom bland annat Bergström och Boréus (2012) skriver att den syftar till 

att belysa maktstrukturer.  

 

Ämnet politik blir synligt i artiklarna på olika sätt. I artikeln om Jason ”Timbuktu” 

Diakité är det tydligt redan från början vad huvudämnet i artikeln är eftersom att 

rubriken antyder det. Även ingressen fokuserar på det och som väntat är det det stora 

fokuset genomgående i artikeln. I andra artiklar är ämnet politik inte lika tydligt vid en 

snabb anblick. Vid en djupare analys visar det sig att artikeln om Robyn och artikeln om 

Tove Styrke tar upp ämnet feminism i ingresserna. Det ger en indikation på att 

åtminstone en del av artikeln kommer att behandla ämnet.  

I en del av de övriga artiklarna smyger journalisten in ämnet och går inte in särskilt 

djupt på området. Till exempel får Oskar Linnros i sin intervju frågan om han ser sig 

som politisk.  
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– Jag har aldrig fått den frågan och inte reflekterat över det. Men jag är definitivt vardagspolitisk. 

Mina låtar handlar kanske inte bara om relationer. Men det är ju ett osexigt epitet. 

Vadå, ”politisk”? 

- Ja, att vara politisk låter ju inget kul. 

Det är väl åtminstone bättre än att vara apolitisk? 

- Jo, det är ju sant. (Dagens Nyheter 2013-02-24: Oskar Linnros: Jag har börjat tro på folk) 

 

Genom att journalisten agerar som en form av motpol kan det bidra till den bild som 

man som läsare får av Oskar Linnros. Genom att journalisten väljer att ta med dessa 

citat kan det skapas en föreställning om att Oskar Linnros inte bryr sig särskilt mycket 

om politik eftersom han benämner det som ett ”osexigt epitet”. Om journalisten inte 

hade ställt någon motfråga eller påstående hade man som läsare eventuellt inte reagerat 

på att Oskar Linnros tar avstånd från politik.   

 

Ett annat tema som är återkommande i intervjuerna är artisternas bakgrund och deras 

väg till den de är i dag. Det finns en tydlig röd tråd genom majoriteten av artiklarna och 

den är att intervjun mer eller mindre handlar om artisternas koppling till musik när de 

var unga. Det skapas en känsla av att journalisterna vill förklara vad som är orsaken till 

att artisterna kom i kontakt med musik. Det är även tydligt i flera av artiklarna att 

journalisten med hjälp av artisternas bakgrund kan skapa en uppbyggnad till artisternas 

liv som stora musikstjärnor i dag. Till exempel beskriver journalisten med reportertext 

hur Veronica Maggios väg till framgång har sett ut.  

 
Nu är Veronica Maggio trettiotvå och vi sitter på en lunchrestaurang i Stockholm. Under åren som 

gått sedan hon var sex har hon gått i musikklasser i Uppsala. Varit tonåring och ljugit om att hon 

gillar Depeche Mode (”Ja, han är jättebra, sade jag. Jag var den som inte ens visste om det var en 

person eller ett band”). Skrivit texter och sjungit. Så småningom träffade Veronica Maggio en 

producent, spelade in en demo, och fick skivkontrakt. Hennes debutalbum kom inte när hon var 

fjorton, utan hon fick vänta ytterligare tio år. Men det var det värt, i dag är hon en av Sveriges 

stora popartister. Och hon har kvar lite av den där sexåringskänslan av panik. (Dagens Nyheter, 

2013-09-29: Mera Maggio) 

 

Här sammanfattar reportern hur Veronica Maggios liv sett ut. Med hjälp av olika 

byggstenar i form av delar ur Veronicas liv skapas en uppbyggnad av hur hon blev en så 

stor artist. Detta sätt att bygga upp och framställa artisternas framgångar på förekommer 

i majoriteten av artiklarna. Det behöver nödvändigtvis inte ta form på samma sätt som 

ovan utan kan även yttra sig i mindre skala. I artikeln om Tove Lo skriver journalisten 
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med reportertext till exempel följande ”När vi gör intervjun ligger ”Habits” på plats 23, 

nu har den klättrat till plats 7” (Dagens Nyheter, 2011-12-11: Jag sjunger om mitt liv). 

Även om detta inte inkluderar Tove Los bakgrund bidrar det ändå till att man som läsare 

får en känsla av framgång. Genom att journalisten jämför dåtid och nutid kan det bidra 

till att framställningen av artisterna blir att de har större framgångar nu än förut.  

Alla de artister som artiklarna handlar om är stora och välkända inom musikbranschen i 

Sverige och i vissa fall även världen. Dagens Nyheter väljer i artiklarna att framställa 

artisterna som berömda genom att använda ord som förknippas med att vara berömd, rik 

eller uppskattad. Till exempel är uttryck som monsterhit, kritikerhyllad och 

listklättrande popexport förekommande i texterna. Genom användandet av dessa ord i 

artiklarna förmedlar journalisten en bild av att artisten är något mer än andra ”vanliga” 

människor. I Kjellanders (2013) studie uppgav flera informanter att de kände en 

koppling till sina förebilder när de läste om att de hade brister. Därför kan 

beskrivningarna av artisterna som stora världsstjärnor bidra till att människor inte lika 

lätt kan identifiera sig med artisterna.  

Detta sätt att framställa artisterna på förekommer även på mindre uppenbara sätt. I 

artikeln om Robyn skriver journalisten att hon har en egen chaufför, en assistent och 

ytterligare en person som håller ordning på hennes kläder. Genom att journalisten väljer 

att ta med detta i texten kan det också bildas en uppfattning om att Robyn är en 

världsartist. Att ha en egen chaufför och assistenter är förknippat med att vara berömd 

och dessa beskrivningar bidrar till den bild av artisten som läsaren skapar.  

På samma sätt som journalisten genom texterna skapar en glorifierad bild av artisterna 

beskrivs även sidor av artisterna som gör att de plockas ner från ”den höga tronen”. I 

artikeln om Seinabo Sey får hon berätta om hur hon efter sitt första singelsläpp låg 

hemma i mysbyxor framför datorn. Det är en scen som säkerligen många kan relatera 

till och känna att de själva gör. Genom att journalisten väljer att ta med vissa detaljer i 

artiklarna bidrar det till att man som läsare skapar sig en egen uppfattning av artisten 

och dennes liv.   

Tittar vi till exempel närmare på intervjun med Håkan Hellström kan det skapas en 

känsla av att hans liv har nått en ny punkt. Detta genom att journalisten väljer att 

beskriva att han vid intervjuns tidpunkt har varit borta från scenerna i nitton månader. 

Vidare berättar reportern att han under de månaderna bland annat har ägnat sig åt sin 

familj och måndagarnas fotbollsträning. Att journalisten väljer att beskriva just detta 

bidrar till läsarens uppfattning om att artister också har helt ”vanliga” liv, med andra 
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intressen än musik. Det ger också en bild av att alla artister blir äldre och att 

prioriteringar förändras med åren.  

 

I artikeln med Jason ”Timbuktu” Diakité börjar hela intervjun med att journalisten 

beskriver en eftermiddag i juni då ett gäng studenter står på ett flak dansandes och 

skrikandes till Timbuktus stora hit Alla vill till himmelen. Genom beskrivelsen och 

tillägget att studenterna troligtvis bara var åtta, nio år när låten släpptes skapas en insikt 

i att Timbuktu är populär hos ungdomar trots att han hade sitt genombrott för många år 

sedan. Journalisten använder här återigen sin möjlighet till att skapa en berättelse. I 

stället för att bara informera om att Timbuktu släppte den stora hiten Alla vill till 

himmelen väljer den att genom beskrivelser av nutida händelser få fram populariteten 

hos Timbuktus låttexter. Detta stärker Gripsruds (2002) resonemang kring att 

journalister också bör ses som berättare. I detta stycke blir det samtidigt åter igen tydligt 

att journalisten med beskrivningar framställer artister som framgångsrika.  

 

Artisternas livsbakgrund och bland annat framställningen av dem som framgångsrika är 

alltså förekommande i många av denna studies artiklar. Detta kan bero på att det finns 

en inlärd berättarteknik hos journalisterna och dess redaktion. Gripsrud (2002) menar 

till exempel att alla journalister är påverkade av en viss berättarstruktur. Därför kan det 

finnas en norm hos journalisterna på Dagens Nyheter att fråga och berätta kring 

artisternas bakgrund.    

Ämnet livsbakgrund, eller kanske snarare liv, blir även synligt vid en analys av 

artiklarnas rubriker. Några av dem har en direkt koppling till livet, till exempel Livet 

enligt Robyn och Jag sjunger om mitt liv. Även rubrikerna Stjärna i sitt eget universum, 

Jag går djupare in på saker som bara är mina, Den svarta sidan av Lykke och Det 

kommer bli en jäkla åktur tycker jag går att koppla till artisternas liv och bakgrund. 

Journalisten ger därmed läsarna redan i rubriken en antydan till vad artiklarna kommer 

att handla om. 

 

I flera av min studies utvalda intervjuer beskriver journalisten antingen omgivningen 

eller hur artisten ser ut. Detta görs troligtvis för att vi som läsare ska kunna bilda en 

egen uppfattning. I artikeln om Timbuktu står det till exempel ”Förutom några turister 

är det troligen inte någon på hela uteserveringen som inte känner igen rapstjärnan där 

han dricker en mellanöl och äter chilinötter under sin blå fiskehatt” (Dagens Nyheter, 
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2014-06-19: Jason Diakité: Jag vill in i riksdagen). Detta tillför i sig själv inget 

jätteviktigt för artikeln men det bidrar till läsarnas bild och uppfattning om Timbuktu. 

Att journalisten väljer att skriva under sin blå fiskehatt kan det tolkas som att Timbuktu 

nästan försöker gömma sig lite från nyfikna blickar. Att journalisten också väljer att ta 

med att hatten är just blå hjälper oss som läsare att få en ännu bättre bild av hur det såg 

ut på uteserveringen. Samma sak gäller exempelvis i intervjun med Robyn. Där beskrivs 

flera gånger hur omgivningarna ser ut. Att beskriva miljön runt omkring förekommer 

mest i de artiklar där reportern har fått umgås med artisten under en längre tid och fått 

följa med artisten till olika platser. Genom att beskriva omgivningarna får vi som läsare 

följa med på den resa som journalisten gjorde tillsammans med artisten.  
 

I Dagens Nyheters artiklar är det olika journalister som har skrivit artiklarna men det är 

trots det en gemensam stil på sättet som de skrivs. I alla artiklar är journalisterna synliga 

och stor del av artikeln består av så kallade frågor och svar. Detta varvas ibland med 

reportertext, speciellt när omgivningen beskrivs eller om intervjuplatsen förflyttar sig 

från en plats till en annan. Genom att journalisten använder sig av mycket frågor och 

svar kan det, enligt mig, uppfattas som att journalisten verkligen vill framställa hur 

intervjun gick till. Som läsare ges det en känsla av att man sitter bredvid och tittar på 

under tiden som intervjun görs. Detta kan också ge en bild av att journalisten inte vill 

undanhålla något från läsaren eller råka ge en felaktig uppfattning av det som artisten 

säger. Journalistens sätt att dels beskriva intervjun genom reportertext och dels genom 

citat kan säkerligen påverka den uppfattning som man som läsare får av artisten. 

Grundat på min analys av texterna är det tydligt att desto längre en intervju är desto mer 

djupgående är den. Alla artiklar handlar förstås om musik, men många handlar även om 

andra ämnen. Det stora undantaget är artikeln om Lorentz, och till viss del Håkan 

Hellström. Dessa intervjuer handlar i princip endast om musik och dessa två intervjuer 

är också de två kortaste som ingår i mitt urval. Det bör därför inte ses som en slump att 

de två intervjuerna också är de där man som läsare får minst personliga intryck av 

artisterna. För att läsare ska kunna bilda en uppfattning om artisterna gör journalisten 

både yttre och inre beskrivningar. Därför bidrar andra intressen än endast musiken till 

hur vi uppfattar personerna bakom själva artistnamnet. Journalisten väljer också att göra 

enkla, ytliga beskrivningar av artisterna i artiklarna. I artikeln om Tove Lo beskriver 

journalisten i ett tidigt stycke hur Tove Lo ser ut, hur hon agerar och hur journalisten 

upplever henne.  
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Tove Lo har trasiga strumpbyxor och äter ett äpple. Vi sitter i en soffa i en studio där hon just 

blivit fotograferad – hon känns snabb, rak, trevlig. Tove Lo skrattar mycket trots att hon borde 

vara trött. Hon gör intervjuer på löpande band. (Dagens Nyheter, 2011-12-11: Jag sjunger om mitt 

liv) 

 

Genom att journalisten väljer att beskriva situationen på det här sättet blir informationen 

näst intill övertydlig. Som läsare blir man målad på näsan och ges ingen direkt chans att 

bilda sig en egen uppfattning om Tove Lo. I de artiklar som jag har analyserat är det 

sällan förekommande att journalisten ger sin direkta uppfattning om hur artisten är. 

Istället framställs det oftare på ett sådant sätt att läsaren själv får tolka vilken sorts 

personlighet artisten har. Här bestämmer däremot nästan journalisten vilka egenskaper 

vi bör tillskriva Tove Lo, det vill säga att hon är snabb, rak och trevlig. Att journalisten 

dessutom väljer att skriva att ”hon borde vara trött” är journalistens egen uppfattning 

om situationen. Det känns som att journalisten placerar sig själv i Tove Los situation 

och tänker att denne hade varit trött om den hade behövt göra flera intervjuer på rad. 

Detta bidrar så klart till den bild som vi får av Tove Lo. Eftersom journalisten påminner 

oss läsare om att hon borde vara trött, men att hon hanterar det med att vara positiv och 

att skratta skapas en bild av att Tove Lo är härdad och inte bryter ihop så lätt. 

 

4.3 Sammanfattning 
Min studie pekar på att Dagens Nyheter till viss del framställer svenska artister på ett 

sätt som gör att de uppfattas som personer som vågar säga och stå för vad de tycker. Det 

finns vissa likheter och vissa skillnader som blivit synliga genom mina analyser. 

Framför allt indikerar resultatet på att det råder stereotypa föreställningar kring manligt 

och kvinnligt i framställningen av artisterna. De manliga artisterna tillskrivs ofta 

stereotypt maskulina attribut som kan kopplas till uttrycket ”att vara en man”.  

Kvinnorna i artiklarna kopplas ofta till begreppet stark, vilket har blivit en allt vanligare 

förekommande föreställning om femininitet under de senaste åren. Dessutom lever 

framställningen av både männen och kvinnorna upp till de normer som enligt Nilson & 

Waldermarson (2007) råder kring att kvinnor ska vårda sina relationer medan männen 

ska upplevas som mer känslokalla. Undantaget i min studie är artikeln med Håkan 

Hellström. Han framställs mer åt det klassiska feminina hållet då han får yttra sig 

djupare kring relationer. 
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Min studie pekar även på att det finns vissa ämnen som ofta förekommer i samband 

med Dagens Nyheters rapportering om svenska artister. Artisterna får ofta berätta hur 

deras liv såg ut när de var barn och hur de har utvecklats sedan dess. Två ämnen som 

förekommer i samband med flera intervjuer är musik och politik och dessa ämnen är 

dessutom ofta kopplade till varandra. Att intervjuerna behandlar ämnet musik bör dock 

ses som föga förvånande eftersom anledningen till att artisterna är intressanta att skriva 

om troligtvis i botten grundar sig på deras liv som musiker.  

Strukturen av intervjun och förekommande ämnen bidrar till framställningen av 

artisterna på så sätt att läsarna kan uppleva det som att musik och politik är ämnen som 

är extra viktiga för artisterna. Detta kan i sin tur påverka vad artisternas fans eller 

läsarna också anser vara viktiga ämnen eftersom att människor, enligt Gauntlett (2008), 

ofta försöker efterlikna sina förebilders inre värderingar.  

Till grund för analysen ligger journalistens språkval och berättarstruktur. Hur artisterna 

framställs beror på de val som journalisten tar när det kommer till att välja vinkel och 

vilken information som ska få vara med respektive väljas bort. Trots att det är olika 

journalister som har skrivit artiklarna finns det tydliga mönster kring berättandet. Den 

genomgående berättarstrukturen i mina analyserade artiklar är att journalisten med hjälp 

av reportertext och citat från artisten beskriver hur dennes liv har sett ut genom åren.  

Dessutom pekar studien på att journalistens val av rubrik ofta ger en indikation på vad 

artikeln kommer att handla om.  

Genom journalistens användning av ord som kopplas till att vara framgångsrik skapas 

en bild av artisterna som kända. Journalisten använder oftast beskrivningar av artisterna 

eller miljön för att bidra till läsarnas egen uppfattning om artisterna. På så sätt är 

journalisten en del av texten och blir en aktör. Denna studiens resultat kan ses som 

stärkande för Gripsruds (2002) resonemang kring att journalisten blir en sorts berättare 

genom att bestämma artikelns vinkel, vilken information som ska vara med respektive 

väljas bort och vilken ordning informationen ska presenteras. 
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5. Diskussion  
 
I detta kapitel diskuterar jag kring min studies resultat och ger förslag på vidare 

forskning som kan göras baserade på min studie.  

 

5.1. Diskussion 
 
Min studie indikerar att Dagens Nyheters framställning av svenska artister till viss del 

skiljer sig åt beroende på om artisten är kvinna eller man. Flertalet av intervjuerna 

förstärker bilden av att artisterna är tuffa och starka personer med åsikter som de inte är 

särskilt rädda att uttrycka. Kvinnor framställs som starka individer och män tar ofta 

rollen som macho. Männen lever därmed i de flesta fall upp till den klassiska 

föreställning som finns kring manlighet medan kvinnorna mer avviker från hur vi i 

traditionell mening ser på femininitet. Undantaget i min studie var artikeln med Håkan 

Hellström. Framställningen av honom anser jag inte lever upp till de typiska 

stereotypiseringar som finns kring maskulinitet. Detta eftersom att han får komma till 

tals kring relationer och att hans sätt att tala kring ämnet upplevs som mjukt och 

vårdande, likt de förställningar som råder kring femininitet. Därför går det inte att 

fastställa att Dagens Nyheter tillskriver alla artister typiskt stereotypa drag för 

maskulinitet och femininitet kopplat till deras kön. Däremot kvarstår det faktum att det i 

de flesta av min studies utvalda artiklar går att finna klassiska stereotypiseringar.  

 

Studien kan därmed bidra till den forskning som finns kring att vi människor tilldelar 

personer olika stereotypa drag baserat på kön. Detta är invanda föreställningar som 

råder hos alla människor och genom texterna blir det tydligt att oavsett om vi är 

medvetna om det eller ej använder vi samhällets klassiska stereotypa drag.  

Medier påverkar hur vi människor ser på andra människor och världen omkring oss 

(Lippman, 1922/2007). Därför kan det vara viktigt att förstå att genom den 

framställning som sker av artisterna bidrar medierna till att behålla våra klassiska 

stereotyper. Eftersom stereotyperna har fäste i vår historia sedan flera hundra år tillbaka 

tycker jag att det är extra viktigt som både journalist och läsare att fundera över hur 

mediernas framställning av personer kan bidra till samhällssynen. I vår historia har 

kvinnor länge setts som mindre värda än männen och tilldelats mindre makt i samhället 

(Josefson, 2005). Därför lever vissa stereotypiseringar av både män och kvinnor kvar än 
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i dag. Män ska vara mäktiga och våga ta för sig medan kvinnor ska hålla sig mer i 

bakgrunden och vårda relationer. Även om dessa stereotyper har förändrats och inte är 

lika tydliga i dag så finns de i grund och botten fortfarande kvar. Säkerligen lever inte 

alla män upp till stereotypiseringarna av maskulinitet likväl som alla kvinnor inte lever 

upp till stereotypiseringarna av femininitet.  

Anledningen till att jag gjorde min studie kring just artister är för att artister ofta 

tilldelas rollen som förebilder. En förebild är en person som man kan se upp till och 

sträva efter att efterlikna både på yttre och inre vis. Därför tycker jag att det är extra 

viktigt att belysa hur förebilder framställs i medier. Den bild som medierna förmedlar är 

också till stor del den bild som läsarna skapar av artisterna. I min studie kan 

framställningen av artisterna som uttrycksstarka bidra till att läsaren kanske vågar ta för 

sig mer i samhället. Att Dagens Nyheter till viss del tillskriver artisterna de typiska 

stereotypiseringarna för maskulint och feminint kan också bidra till att läsarna 

omedvetet känner mer samhörighet med de som liknar dem själva. Till exempel om en 

person känner sig kopplad till begreppet femininitet känner denne eventuellt också 

större samhörighet med artister som framställs som feminina. Detta resonemang baserar 

jag på det som Anderson och Cavallaro (2002) kom fram till i sin studie kring att barn 

ofta väljer förebilder som de har samma etnicitet och kön som dem själva.  
 

I min studie spelar journalisten en relativt stor roll eftersom det är den som skrivit 

artikeln och valt hur artisten ska framställas. Därför har det genom den kritiska 

diskursanalysen blivit synligt att journalistens sätt att berätta, samt val av ord, kan 

påverka hur vi som läsare upplever artisten och dennes liv. Min studie breddades 

därmed från att endast fokusera på skillnader mellan artisternas framställning baserat på 

kön till att också behandla inom vilka områden som artisterna får komma till tals. Det 

som min undersökning pekar mot är att journalisterna på Dagens Nyheter ofta väljer att 

ta med läsaren på en resa genom artistens liv. Alla artiklarna berör mer eller mindre 

ämnet barndom och med hjälp av olika sekvenser ur artistens liv bygger journalisten 

upp en berättelse. Detta bidrar också till att journalisten påverkar framställningen av 

artisten. Genom att rapportera kring olika händelser låter journalisten läsaren göra egna 

tolkningar. Om journalisten till exempel berättar att artisten har genomgått en 

depression bidrar det till att man som läsare eventuellt tolkar det som att artisten är en 

stark människa som har klarat sig igenom den.   
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Med tanke på den roll som journalisten spelar i artisternas framställning väcktes en 

tanke under mitt arbete kring huruvida framställningen av kvinnliga respektive manliga 

artister påverkas av journalistens egen uppfattning kring genus. Jag kan tänka mig att 

det finns vissa ämnen som manliga journalister hellre tar upp och vissa ämnen som 

kvinnliga journalister hellre tar upp. Detta kan självklart också baseras på vilka 

intressen som finns hos journalisterna. Även om journalister strävar efter att vara 

objektiva tror jag att det förekommer tillfällen då journalistens egna intressen påverka 

vad den väljer att ta med i artiklarna och vad den väljer bort. Denna tanke slog mig 

framför allt när jag läste intervjun med Jason ”Timbuktu” Diakité. I den intervjun 

diskuterar han och journalisten att Timbuktu inte arbetar med särskilt många kvinnor. 

Jag har efteråt noterat att journalisten är en man. Stycket avslutas med att Timbuktu 

säger ”Det måste vi få bukt på, få in mer tjejer” och därefter hoppar ämnet till något 

annat. Jag kan känna att det hade passat sig med en fråga om hur han tänker att 

musikbranschen ska jobba med att få in mer kvinnor. Det känns nästan som att han 

kommer undan lite lätt. Detta kan givetvis påverkas av att jag som har gjort studien är 

kvinna och känner samhörighet med femininitet. Kanske känner jag mig extra 

intresserad och träffad av ämnet och därför känner jag mig inte heller helt nöjd med 

svaret ”det måste vi få bukt på”. Frågan är om ämnet hade diskuterats på ett annorlunda 

sätt om journalisten istället var kvinna. Detta har givetvis inte endast med könet att göra 

utan syftar i grunden mer till om man förknippar sig mer med femininitet eller 

maskulinitet.  

 

I majoriteten av de artiklar som min studie analyserar är journalisten synlig och ofta 

består stora delar av artikeln av frågor och svar. Det vill säga att journalistens fråga syns 

i texten, artistens svar skrivs och sedan följer eventuellt en följdfråga från journalisten. 

Detta kan ibland ge känslan av att intervjun snarare blir ett förhör. Samtidigt kan det 

också bidra till att man som läsare blir mer insatt i intervjun eftersom det ges en bild av 

ett samtal mellan två personer. Är journalisten inte synlig i texten blir det inte samma 

samtalskänsla utan då tar artikeln ofta form som en berättelse eller kanske till och med 

monolog.  

 

Förhoppningen är att min studie ska kunna bidra till att både journalister och läsare ska 

få en bättre förståelse för hur artiklar byggs upp och hur val av ord, vinkel och 

beskrivningar kan påverka framställningen av olika fenomen. Allra tydligast i denna 
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studie är att det på Dagens Nyheter råder typiska föreställningar kring femininitet och 

maskulinitet. Genom att min studie pekar mot att journalister ofta tillskriver personer 

olika attribut baserat på deras kön hoppas jag att det ska väcka en tanke kring vad som 

ligger till grund för detta och hur journalister och medier kan arbeta för att förmedla och 

framställa en mer jämlik bild mellan kvinnor och män. Enligt mig bör den till viss del 

ojämlika framställningen av artister ses som ett problem med tanke på mediernas stora 

inflytande på människor och samhället. Genom en förändring i beskrivelser och 

rapportering tror jag att medierna kan förändra de traditionella och trångsynta 

föreställningar som råder både omedvetet och medvetet hos människor. 

 

5.2 Förslag till vidare forskning 
Under insamlingen av mitt material märkte jag en skillnad kring hur lätt det var att hitta 

artiklar kring kvinnliga artister i jämförelse med manliga artister. Detta kan förstås ha 

varit en slump eftersom mitt urval bara består av en liten del av Dagens Nyheters 

kompletta utbud av kändisintervjuer. Mina val av avgränsningar kan ha gjort att urvalet 

begränsades på så sätt att fler intervjuer med kvinnor fanns att tillgå. Oavsett så väcktes 

mina tankar kring varför det är så. Inom populärkulturen är män i regel 

överrepresenterade (Jarlbro, 2012) men i min studie fanns det en betydligt större andel 

intervjuer med kvinnor än män. Kanske har samhällets ökande medvetenhet om 

ojämställdhet bidragit till att fler och fler kvinnor får synas i medierna. I synnerhet i 

sammanhang där personerna kan ta form som förebilder.  

Det hade därför varit av intresse att undersöka vidare kring om det faktiskt stämmer och 

huruvida detta har sett ut genom åren. Har pressen tidigare skrivit mer om manliga 

artister och på senare år börjat inkludera fler kvinnor i sina artiklar? Eller hur ser 

genusrepresentationen ut bland populärkulturens artiklar? Detta skulle kunna bidra till 

genusforskning inom medier.  

Det bör ses som givet att sträva efter en jämställd representation av genus i medierna. 

Enligt Jarlbro (2012) är det inte bara viktigt att räkna hur många kvinnliga respektive 

manliga personer som får komma till tals sett ur ett totalt perspektiv utan på en 

redaktion bör man också se över inom vilka ämnen som personerna får komma till tals.  

Jag anser det också relevant att fundera över kring varför det är viktigt att sträva efter en 

jämställd genusrapportering. Jag tror det kan finnas en viss grundläggande tanke hos en 

del journalister att det är viktigt att både kvinnor och män får komma till tals och 

representeras i ungefär lika stor grad. Däremot tror jag inte alltid att det är lika självklart 
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att det finns funderingar kring varför det är viktigt. Medierna skapar trots allt en 

representation av verkligheten genom sin rapportering. Hur denna rapportering ser ut 

speglar därmed, mer eller mindre, hur vi upplever vår omvärld. Framställningen av 

maskulint och feminint bidrar därmed till hur vi människor ser på just manligt och 

kvinnligt (Fagerström & Nison, 2008). Precis som Gripsrud (2002) menar influeras vi 

människor av hur våra förebilder agerar. Därför anser jag det vara viktigt att som 

journalist försöka förstå hur dennes framställning av en person kan påverka läsarna. I 

synnerhet när det har med eventuella förebilder och idoler att göra.  

 

Jag var tidigare också inne på hur journalistens genussyn kan påverka dennes artikel. 

Jag tycker att detta är ett ämne som hade varit intressant att forska mer om. Om 

journalisten har en starkare koppling till de stereotypa ämnen som råder kring 

femininitet finns det eventuellt en möjlighet att detta lyser igenom i dennes texter. Det 

behöver inte bara forskas kring genus utan även huruvida journalistens allmänna 

intressen påverkar vilken typ av artiklar den gärna skriver, vilken vinkel och vilka 

frågor som tas upp kan vara intressant.  

Denna forskning skulle kunna bidra till journalisters uppfattning om sig själva och sitt 

yrke. Många journalister arbetar för att de ska vara opartiska och visa allas sidor av en 

händelse. Trots det tror jag att journalister påverkas mer av dennes egna intressen och 

världssyn än de själva tror.  

Genom att öka journalisters medvetenhet om på vilket sätt de påverkas kan det leda till 

att journalister i alla fall försöker att agera på ett annorlunda sätt i arbetet och ännu mer 

försöka informera om en händelse ur flera aspekter. På så sätt tror jag att journalister 

skulle kunna bidra till ett mer jämställt medieklimat.  
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