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Sammanfattning/Abstract 
 

Medier är i dag en stor informationskälla. Därmed är medierna också medskapare av 

verkligheten, inklusive genus - även kallat socialt kön. I denna uppsats analyserar jag 19 

artiklar med bilder från Aftonbladet och TT Spektra. Ämnet är den svenska musiktävlingen 

Melodifestivalen och artiklarna handlar om både kvinnor och män i liknande situationer. 

Texterna kan tänkas ha lockat många läsare, eftersom tv-programmet Melodifestivalen har 

höga tittarsiffror. 

 

Uppsatsens primära syfte är att undersöka hur TT Spektra och Aftonbladet konstruerar genus, 

i sin bevakning av Melodifestivalen 2011. Jag vill också ta reda på om nyhetsbyråns 

respektive kvällstidningens representationer av genus skiljer sig sinsemellan, och i så fall hur.  

 

Undersökningens metod är diskursanalys. Den har utförts enligt Peter Berglez tillämpning av 

Teun A. Van Dijks analysschema. Jag redogör även för tillhörande huvudbilder, med 

utgångspunkt i fem manifesta egenskaper som tas upp i den teoretiska ramen.  

 

Den teoretiska ramen behandlar genus, diskurs, socialkonstruktio-nism, makt och stereotypa 

representationer. Den formas av Madeleine Kleberg, Anja Hirdman, R.W. Connell, Teun A. 

Van Dijk och Hillevi Ganetz med flera. 

 

Slutsatsen är att både Aftonbladet och TT Spektra visar upp genusstereotypa framställningar 

av kvinnor och män, i dessa artiklar. De manliga artisterna framställs ofta som starka, drivna 

experter och de kvinnliga artisterna framstår oftare som passiva, "vanliga" personer, som ler 

på bild och nämns vid bara förnamn. Hos TT Spektra fanns några artiklar som inte lär 

reproducera användningen av dominerande genusdiskurser i samhället. Några avviker så 

mycket från stereotypen att de kan tänkas omforma genusdiskurserna. Samtliga Aftonbladet-

artiklar i analysen visade dock upp mer eller mindre starka genusstereotypa framställningar av 

kvinnor och män. 

 

 

___________________________________________________________________ 

Nyckelord: Genus i medier, stereotyp, diskurs, Melodifestivalen 2011 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Denna kandidatuppsats undersöker hur genus - det vill säga manliga och kvinnliga 

könsroller - beskrivs och konstrueras i Aftonbladets och TT Spektras bevakning av 

Melodifestivalen 2011. Det handlar alltså om genus. Och om medier. Genusperspek-

tiv på medier. Är inte det forskningsområdet uttjatat? Nej, det tycker jag inte. Låt mig 

berätta varför. 

 Varje dag konsumerar en svensk i genomsnitt sex timmar medier. Därför är 

det troligt att medierna influerar våra värderingar, åsikter och hela vår uppfattning om 

världen (Fagerström & Nilson 2008: 25). Många av alla mediekonsumerande svenskar 

tittar på folkliga tv-program som Melodifestivalen (MMS 2011) - ett faktum som 

borde leda till att tidningsartiklar på ämnet lockar många läsare, som kan komma att 

påverkas av den genusbild som medietexterna förmedlar. 

 Melodifestivalen är som bekant ett program med både kvinnliga och manliga 

artister, som tävlar om att få representera Sverige i Europas årliga tv-sända musik-

tävling Eurovision Song Contest (Eurovision.tv). Redan i tv-rutan ges en viss 

konstruerad bild av manligt och kvinnligt, men jag kommer att undersöka vad just TT 

Spektra och Aftonbladet  har valt att lägga till, ta bort eller lyfta fram ur händelsen. 

 När man studerar medier ur ett genusperspektiv försöker man bland annat att 

hitta, ifrågasätta och förklara mediernas konstruktioner av genus. På så vis bidrar man 

till att synliggöra de mönster som tillsammans bildar maktrelationen mellan kvinnor 

och män i samhället (Fagerström & Nilson 2008: 8). Och den relationen är fortfarande 

ojämställd och orättvis. 

 Ända sedan 1970-talet, då genusperspektivet blommade upp inom medie- och 

kommunikationsforskningen, har undersökningar visat att vita, medelålders, välutbil-

dade män är överrepresenterade i journalistiska texter. Trots att kvinnor och män 

utgör cirka 50 procent var av jordens befolkning, går idag cirka 70 procent av 

medieutrymmet till män. Och det har en viss betydelse i ett samhälle som har gjort sig 

beroende av att få omvärlden beskriven via medierna (Jacobsson 2005: 8-11).  

 Männens överrepresentation i medierna gör att medieinnehållet kretsar mest 

kring mäns handlingar och åsikter, vilket innebär en risk att våra referensramar utgår 

främst från "manliga" perspektiv. Männen får då beskrivningsmakt och därmed en 

mer fördelaktig position i samhället. Mediernas representationer bidrar på så vis till att 

ett ojämställt samhälle upprätthålls (Jarlbro 2006: 8). 
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 Men genusperspektivet handlar inte bara om hur många män respektive 

kvinnor som syns i medierna. Minst lika intressant är hur kvinnor respektive män 

framställs. Gång på gång visar forskning att de personer som förekommer i medier 

ofta framställs på ett genusstereotypt sätt: Kvinnor är passiva och leende, offer eller 

representanter för "vanligt folk". Män förekommer oftare i rollen som aktiv, driven 

och expert (Kleberg 2006: 33-34). Eftersom denna genusslentrian är så vanligt 

förekommande och passar så bra ihop med samhällets dominerande genusdiskurs, är 

den svår att upptäcka för gemene man. Det är där medieforskaren ser sin uppgift. 

 De flesta genusinriktade medieforskarna menar att sociala könsroller, det vill 

säga genusroller, är något socialt och kulturellt konstruerat som återskapas varje gång 

de uttalas, genom diskurser (språkbruk). Således bidrar medierna ständigt till att 

upprätthålla våra föreställningar om vad som är kvinnligt, manligt och normalt. 

Medierna är alltså medskapare till den verklighet de rapporterar om (Kleberg 2006: 7, 

Gripsrud 2002: 30) och har både ett visst ansvar för, och en chans att förändra, hur vi 

mediekonsumenter ser på genus. Därför är frågan om mediernas genuskonstruktioner 

intressant både för samhällsvetare, genusvetare och medieforskare.  

 Så länge både medieinnehållet och samhället i stort lider av ojämställdhet 

mellan kvinnor och män, anser jag att genus i medier är ett ytterst aktuellt ämne, väl 

värt att belysa från ännu en vinkel. Liksom många medieforskare före mig är jag 

bekymrad över att vi inte är mer jämställda än vad vi är, i vårt moderna samhälle.  

 Jag anser att ett steg i rätt riktning är att påminna journalistkåren om sin makt i 

samhället och att höja kårens genusmedvetande ordentligt. Det för att så småningom 

kunna få en mer rättvis bild av samhället, kvinnligt, manligt och normalt - en bild som 

förhoppningsvis påverkar mediekonsumenterna, och i förlängningen kan bidra till ett 

mer jämställt samhälle för oss alla. En sådan påminnelse är denna uppsats. 

 

 

2. Syfte 
 

Det primära syftet med denna uppsats är att undersöka hur TT Spektra och 

Aftonbladet konstruerar genus, i sin bevakning av Melodifestivalen 2011. Uppsatsen 

syftar också till att undersöka om nyhetsbyråns respektive kvällstidningens 

representationer av genus skiljer sig sinsemellan, och i så fall hur. 
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3. Frågeställningar 

 

Jag ämnar besvara följande frågeställningar i min undersökning: 

 

 Hur skiljer sig gestaltningen av kvinnor respektive män i artiklarnas texter och 

tillhörande bilder? 

 Hur kan artiklarna reproducera eller omforma användningen av dominerande 

genusdiskurser i samhället? 

 Hur kan dessa genuskonstruktioner, samt skillnader och likheter mellan TT 

Spektras och Aftonbladets genuskonstruktioner, förstås ur ett större samhälleligt 

sammanhang? 

 

 

4. Material och avgränsningar 

 

Undersökningsmaterialet utgörs av 19 tidningsartiklar med tillhörande huvudbilder. 

Sju artiklar är från TT Spektra och tolv från Aftonbladet. Samtliga behandlar 

Melodifestivalen och dess tävlande, och tillhör nöjes- och kulturgenren. 

 Med hjälp av Mediearkivet startade jag urvalsprocessen med en snabb 

kvantitativ inventering av de artiklar som nämner Melodifestivalen 2011, hos 

nyhetsbyrån TT Spektra och Aftonbladets papperstidning. Sökordet var "melodifest*" 

och jag begränsade mig till följande tidsperioder: 4/3 2011-6/3 2011 samt 11/3 2011-

13/3 2011. Det omfattar helgen kring Melodifestivalens näst sista deltävling "Andra 

chansen" och helgen kring Melodifestivalens final. Utanför dessa tidsintervaller vågar 

jag gissa att skriverierna om själva tävlingen inte är lika omfattande. Dessutom tog jag 

hänsyn till uppsatsarbetets tidsbegränsning. 

 Av sammanlagt 112 artikelträffar valde jag ut 19 texter som handlar om de 

tävlande och åtminstone berör Melodifestivalen som tävling. Detta för att sådana 

artiklar kan besvara mina frågeställningar kring genuskonstruktion bäst. Jag har sållat 

bort artiklar som exempelvis fokuserar på SVT:s problem med telefonröstningen, 

galna utrop på efterfesten, festivalgeneralen Christer Björkmans bok, krönikor och 

kåserier samt tv-tablåer. De bortvalda artklarna kan inte kan sägas vara representativa 

för nyhetsrapporteringen kring själva musiktävlingen. 
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 För att kunna analysera bilderna som tillhör TT Spektras texter tvingades jag 

lämna Mediearkivet. De fanns inte där. Eftersom fotograf och bildtext angavs i 

anslutning till artikeln hos Mediearkivet, kunde jag försäkra mig om att jag hittat rätt 

bild hos exempelvis Kristianstadsbladet eller Göteborgsposten. TT Spektras bilder 

kommer från Scanpix. Samtliga artiklar, även de som jag bara klickat in på för att se 

bilderna, finns med som bilagor längst bak i uppsatsen. 

 TT Spektra och Aftonbladet har jag valt för att deras texter har en väldigt stor 

potentiell läsarkrets, spridd över hela Sverige. Jag anser att de är att betrakta som 

normativa i samhället, och det är därför intressant att se hur de väljer att representera 

manligt och kvinnligt genus. Det blir även intressant att se ifall nyhetsbyrån TT 

Spektra, som har medieföretag som prenumeranter, framställer genus annorlunda än 

kvällstidningen Aftonbladet, som till skillnad från TT Spektra behöver jobba mot 

lockande löpsedlar för att sälja sina lösnummer. 

 Temat Melodifestivalen 2011 väljer jag dels för att tv-programmet handlar om 

både kvinnor och män, och dels för att det har höga tittarsiffror (MMS 2011), vilket 

torde leda till att tidningsartiklar på ämnet lockar många läsare - läsare som kan 

komma att påverkas av den genusbild som medietexterna förmedlar. 

 Analysmaterialet utgörs av nöjes- och kulturjournalistik, som med sin 

underhållande, mjuka ton kanske inte ses som särskilt inflytelserik. Liksom Theodor 

Adorno och andra populärkulturkritiker tror jag dock att nöjesjournalistiken har 

inflytande över samhället (Adorno & Horkheimer 1981: 160-164). Mer än vi kanske 

tror. Min personliga tes är att vi ofta saknar "kritiska glasögon" när vi läser den 

underhållande delen av en tidning, och att nöjes- och kulturgenren just därför har 

extra bra förutsättningar för att obemärkt influera vår syn på världen, inklusive genus. 

Därför har jag valt att dyka ner i just denna journalistiska genre. 

 

 

5. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 
 

5.1  Genusbegreppet 
 

Genus är latinets ord för "sort" eller "släkte". I denna uppsats används dock begreppet 

genus med betydelsen: socialt och kulturellt konstruerat kön. Inom genusteorin gör 
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man åtskillnad på kön och genus. Kön bygger på biologiska skillnader, medan genus 

handlar om en socialt inlärd, oftast kvinnlig eller manlig roll (Kleberg 1993: 21). Den 

feministiska pionjären Simone de Beauvoir förklarade genus kort och koncist: "Man 

föds inte till kvinna, man blir det". Samma princip gäller för män (Connell 2009: 5). 

 

5.2 Genus, diskurs och makt 
 

Diskurs och socialkonstruktionism 

Den teoretiska ramen för min undersökning bygger på den socialkonstruktionistiska 

uppfattningen att världen är socialt och kulturellt skapad. Inom detta perspektiv ser 

man språkbruk - diskurs - som en social handling, som skapar betydelser, verklighets-

uppfattningar och normer i samhället. Diskurser konstruerar alltså samhället omkring, 

samtidigt som de själva konstrueras av omgivningen. Genom vårt språk och våra 

handlingar skapas det som vi uppfattar som självklarheter, och då man använder en 

dominerande diskurs får man tolkningsföreträde, det vill säga makten att definiera vad 

som är normalt, vilka som är "vi" respektive "dem" med mera (Fagerström & Nilson 

2008: 12-13).  

 Inom socialkonstruktionismen menar man att mediernas dominans i 

informationsflödet ger dem makten att skapa och reproducera en viss dominerande 

syn på världen. Mediediskurserna påverkar således hur vi ser på bland annat genus. 

 Detta perspektiv delas av många medieforskare, bland andra den kritiska 

diskursanalytikern Teun A. van Dijk, som jag tar hjälp av i min metod (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000: 12). Den kritiska diskursanalysen är ett forsknings-

perspektiv som omfattar både teori och metod, och används för att avtäcka dolda 

strukturer och mönster i medietexten. Enligt dess analytiker kan både ordval, 

meningsbyggnad och tilltal rymma en ideologisk innebörd (Berglez 2000: 200). 

 

Genus och makt 

Många genusforskare influeras av den franske filosofen Michel Foucaults tanke på 

makt som ett verb snarare än ett substantiv. Enligt Foucault kan man inte äga makt, 

men man kan utöva den och agera utifrån en maktposition (Fagerström & Nilson 

2008: 12). Foucaults syn på makt inspirerar denna uppsats, då jag menar att de som 

framställs som exempelvis normala, ledande, och lyckade i medierna, får en viss 
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maktposition. Jag anser även att medier utövar makt i samhället, med mening eller ej. 

 Hegemonisk maskulinitet är ett centralt begrepp gällande mannens 

överordnade ställning och makt i samhället. Den typ av maskulinitet som för tillfället 

är den "ideala" kallar genusforskaren R.W. Connell  för "hegemonisk maskulinitet ". 

Män förväntas leva efter idealet och kvinnor förväntas söka efter en man som lever 

upp till det (Fagerström & Nilson 2008: 19-20). En man som matchar det hegemo-

niska maskulinitetsidealet får därför fördelar och en maktposition i det patriarkala 

samhället. Så länge hegemonisk maskulinitet finns, menar Connell att män som grupp 

kommer fortsätta att vara överordnade kvinnor som grupp (Connell 1995: 77). Detta 

kallas för den hegemoniska maktordningen. 

  

5.3 Mediernas konstruktion av genus 
 

Kvinnor och män i nyheterna 

Connell menar att den grupp som får mest utrymme i medier har en fördelaktig plats i 

samhället, och därmed får en viss makt. Den rollen har historiskt sett tillfallit män 

oftare än kvinnor.  

 Relativt färsk forskning visar att nästan 70 procent av de människor som 

förekommer i svensk nyhetsrapportering är män. Kvinnorna utgör således strax över 

30 procent. Det visade den senaste undersökningen från "Global media monitoring 

project" (GMMP), som år 2009 analyserade 152 artiklar och inslag i svenska medier, 

och fann att samtliga bevakningsområden dominerades av manliga aktörer. Ett 

område som innehöll fler kvinnor än andra rör kriminalitet och våld. Kvinnorna var 

ofta offer för kriminalitet (GMMP Report 2010:). GMMP släpper en ny rapport vart 

femte år, och när samma undersökning gjordes 2005 var de flesta männen som 

förekom i det undersökta mediematerialet antingen politiker, affärsmän eller 

kriminella, fast det förekom även många manliga brottsoffer (Jacobsson 2005: 8-11).  

 En känd trend som både GMMP och tidigare forskning har visat är att 

nyhetstextens expertroll tillfaller män oftare än kvinnor (Kleberg 2006: 34). Enligt 

Cynthia Carter och övriga författare till antologin News, gender and power, sorterar 

journalister rutinmässigt in sina källor i en trovärdighetshierarki, och studier av 

journalisternas relation till källorna visar att journalister främst tenderar att lita på 

medelklassens professionella, medelålders, vita män - särskilt när man söker en 
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expertkommentar (Carter et al 1998: 5). Medierna tenderar alltså att inte söka upp 

kvinnliga experter, vilket leder till ett osynliggörande av kvinnor i nyheterna. På så vis 

fråntas kvinnorna makt. 

 

Stereotypa representationer  

Representation är ett centralt begrepp när man talar om konstruktionen såväl som 

tolkningen och effekten av mediernas budskap. I denna uppsats används begreppet 

"representation" parallellt med sin synonym "framställning". Jag utgår från att 

representationen i medier är en konstruerad, subjektiv version av det som framställs, 

och aldrig en objektiv återspegling av verkligheten (Fagerström & Nilson 2008: 30). 

 Stereotypa representationer kännetecknas, enligt medieforskaren Madeleine 

Kleberg (2006: 18), av att olika grupper beskrivs med hjälp av generaliseringar, som 

syftar till att betona skillnader och få de generella dragen att framstå som naturliga 

egenskaper, snarare än något kulturellt. Sådana generaliseringar bär ofta drag av 

nedvärdering, för när sociala grupper sätts mot varandra värdesätts en kategori som 

bättre än den andra. På så viss gör man skillnad mellan ett "vi”, som ses som det 

normala, och ett ”dem”, som marginaliseras då de tillskrivs avvikande egenskaper.  

Nätverket Allt är möjligt kallar stereotypisering för en “maktdemonstration” 

och "ett sätt att diskriminera" (Allt är möjligt 1999: 19), och Fagerström och Nilson 

menar att detta leder till objektifiering (2008: 125). Även i Europaparlamentet menar 

man att mediernas stereotypiseringar har en negativ effekt på samhället. I en resolu-

tion konstaterar man att mediernas stereotypa genusskildringar påverkar våra 

möjligheter att bli jämställda (Allt är möjligt 1999: 9). 

 

Stereotypiskt i medietexter ... 

Kleberg skriver att medieforskning redan på 1970-talet visade hur den i 

massmedier underrepresenterade kvinnan ofta förekommer i stereotypa roller: 

Leende, utan efternamn och i rollen som "vanlig person" eller offer. Mannen har å 

andra sidan framställts som en engagerad individ som, precis som tidigare nämnt, får 

göra expertutlåtanden (Kleberg 2006: 33-34). 

 När stereotyper används finns alltid maktaspekter inbyggda. Stereotyper 

gynnar oftast en viss grupp och missgynnar en annan. Genusstereotyper tenderar att 

förstora och förhärliga det maskulina, och förminska och förenkla det feminina.  

Detta menar medieforskaren Maria Edström, som i Mediebilden av svenska chefer i 
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svenskt näringsliv (2002) exemplifierar detta med ett par ordval; En kvinnlig person 

som reder upp en svår ekonomisk situation kallar medier för "städgumma", medan en 

man med samma talang kallas "företagsdoktor" (Fagerström & Nilson 2008: 128). 

 Enligt nätverket Allt är möjligt är mediernas stereotypa man stark, kompetent, 

utåtriktad, chef eller politiker, hjälte eller brottsling. Den stereotypa mediebilden av 

kvinnan är smal, vacker, inåtvänd, mor och maka, sexobjekt eller offer. (Allt är 

möjligt 1998: 8) 

 

... och i mediebilder 

I journalistiska bilder brukar män avbildas med kraftfulla, engagerade 

handrörelser och ibland en bortvänd "upptagen" blick, medan kvinnobilder 

karaktäriseras av ett leende, inbjudande ansikte. Det skriver medieforskaren Anja 

Hirdman (2001: 48-50). Att just leendet är ett känt stereotypt, kvinnligt attribut i 

medierade bilder lär bero på samhällets rådande föreställning om kvinnors och mäns 

värde, enligt vilken leendet är typiskt kvinnligt (Kleberg 2006: 7). Kvinnor förväntas 

le och visa känslor på bild, medan män förväntas vara behärskade, ej känslosamma 

(Fagerström & Nilson 2008: 85). 

 Hirdman menar att snäva bildsnitt ger betraktaren en känsla av närhet till den 

avbildade och att ett foto ur fågelperspektiv framställer personen på bilden som liten 

och maktlös, medan ett grodperspektiv signalerar det motsatta (Hirdman 2001: 48-

49). Kvinnor fotograferas ofta ovanifrån och liggande, medan män oftare avbildas 

underifrån eller framifrån, samt vertikalt. Sådana bilder konnoterar att kvinnan är 

passiv, nära naturen och jorden och tillgänglig, medan mannen är aktiv, på språng, 

stark och handlingskraftig. Hans pose signalerar ofta kraft och styrka. Vanligt är 

också att kvinnor visas upp med mindre kläder än män. Det understryker kvinnans 

"naturlighet", som kan härledas till den gamla föreställningen om att kvinnan är nära 

naturen, till skillnad från mannen som står för det kulturella och andliga (Fagerström 

& Nilson 2008: 83-84). Enligt Hirdman illustrerar alla dessa kroppsretoriska 

"genusschemata" föreställningar om kvinnor och män, som reproduceras när bilden 

publiceras (Hirdman 2001: 48-50).  

 Både Fagerström, Nilson och Liesbet van Zoonen skriver att stereotypa 

genusframställningar är vanliga i medier, särskilt i reklammedier. Detta förklarar van 

Zoonen med att reklamens utrymme är så begränsat, både i tid och yta, att man ofta 

tar till enkla, lättolkade symboler. Sådana symboler är de som bygger på genus 
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(Fagerström & Nilson 2008: 70, van Zoonen 1994: 67). Den förklaringen torde, enligt 

mig, vara applicerbar på nyhetsmedier, då även de måste förmedla budskapet allt 

snabbare och rakare, med tanke på konkurrensen i vår snabba informationssamhälle. 

 Begreppet genusslentrian kommer att användas i uppsatsen. Det berör både 

mediernas genusstereotyper och publikens tolkning (eller icke-tolkning) av den. 

Uttrycket myntades av medieforskaren Hillevi Ganetz, som menar att mediernas 

utbud präglas av vanemässiga, ofta stereotypa skildringar av manligt och kvinnligt. 

Denna "genusslentrian" omger mediekonsumenterna så ofta att vi blir blinda för 

stereotyperna. Vi orkar inte reagera på dem längre (Ganetz 2004: 3), men de finns. 

 

5.4  Medieforskning med genusperspektiv 
 

Att studera medier ur ett genusperspektiv bidrar till att kasta nytt ljus över mediernas 

representationer, i text såväl som i bild. Genusperspektivet är användbart för att 

kartlägga nyhetsrapporteringen och synliggöra dess obalans mellan män och kvinnor 

(Fagerström & Nilson 2008: 130). 

 Enligt medieforskaren Gunilla Jarlbro är det helt nödvändigt att lägga ett 

genusperspektiv på medier för att kunna upprätthålla ett demokratiskt samhälle. 

Eftersom medierna ses som en offentlig arena där olika åsikter ska mötas, tycker 

Jarlbro att det är av yttersta vikt att alla medborgartyper får komma till tals i 

medierna: kvinnor såväl som män, gamla som unga, infödda svenskar och nya 

svenskar (Jarlbro 2006: 8). För att det ska ske behöver obalansen uppmärksammas. 

Genusperspektivet handlar om vem som har makt, och i förlängningen om 

jämställdhet och demokrati. 

 

5.5  Populärkultur och mediepublik 
 

Frankfurtskolans filosofer Theodor Adorno och Max Horkheimer står för en negativ 

syn på hur populärkulturen påverkar människor. De myntade 1944 uttrycket 

"kulturindustri", för att beskriva produkterna och processerna kring populärkulturen - 

som de hellre kallade för "masskultur". I masskulturen ingår de medieprodukter som 

jag analyserar i denna kandidatuppsats.  

 Adorno och Horkheimer föraktade masskulturen och beskrev den som 
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homogen och förutsägbar. De menade att kulturindustrin skapar illusionen av 

valmöjligheter, men att all populärkultur egentligen stöps i samma form, för att 

passivisera människor och göra oss mottagliga för en viss ideologi (Adorno & 

Horkheimer 1981: 137-144). Duon såg människan som en passiv bricka i ett spel, 

eller ett kugghjul i ett maskineri, som leder till att folket håller sig på sin plats och 

låter sig styras av auktoriteter (Storey 2009: 62).  

 Idag menar många istället att mediekonsumenter aktivt väljer och använder 

populärkulturen, efter egna intressen och behov. Denna uppsats kommer inte att utgå 

från någon rent pessimistisk syn på populärkultur, men liksom Adorno och 

Horkheimer riktar jag ändå ett kritiskt öga mot hur framställningar i medier kan 

komma att påverka konsumenter och samhället i stort. 

 

 

6. Metod 
 

6.1  Val av metod 

 

Jag har valt att analysera de 19 artiklarna från TT Spektra och Aftonbladet med hjälp 

av den kvalitativa, tolkande metoden kritisk diskursanalys. Detta eftersom jag vill se 

texten som en produkt av den kultur den förekommer i. En kvantitativ textanalys 

skulle kunna fånga det manifesta innehåller i texten, men för att besvara mina 

frågeställningar behöver jag en metod som synliggör underliggande betydelser och 

ideologier - sådant som i förlängningen kan påverka samhällets syn på genus.  

 Jag gör även en kort analys av de tillhörande bilderna, eftersom text och bild 

samarbetar i skapandet av mening. 

 

6.2  Diskursanalys 

 
Den kritiska diskursanalysen tillåter att man går på djupet och förstår det som döljer 

sig implicit i nyhetstexten. Metoden kan synliggöra diskurser och reda ut vilket 

perspektiv som styr en viss framställning av verkligheten, för att på så vis lyfta fram 

maktstrukturen bakom det som många av oss tar för givet. Det gör man genom att 

ställa frågor till texten, bryta ner och analysera den på flera olika nivåer. Denna metod 
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är följaktligen väldigt passande för att undersöka hur medier konstruerar genus, samt 

hur det kan påverka omgivningen (Fagerström & Nilson 2008: 13). 

 Som nämnt under "Tidigare forskning och teoretiskt ramverk", utgår kritisk 

diskursanalys från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000: 12). Man ser diskurs som en social handling, som sprider ideologiska 

föreställningar och bidrar till att skapa verklighetsuppfattningar (Berglez 2000: 200). 

Genom att använda mig av ett diskursanalytiskt förhållningssätt försöker jag att förstå 

hur medietexter bidrar till att föra vidare de etablerade genusmönstren i samhället. 

 Diskursanalysen är egentligen ingen färdig metod, utan kan ses som en 

verktygslåda med både teori och metod, som utgår från det nyss beskrivna 

perspektivet. Forskare uppmanas att anpassa metoden efter egna frågeställningar och 

behov. Utmärkande för diskursanalysen är dock att man inkluderar kontexter. För att 

kunna förstå textens verkliga mening, tar man hänsyn till de kognitiva, sociala, 

kulturella och politiska faktorer som kan ha påverkat textens tillkomst och läsarens 

förståelse av den. Det kräver att forskaren försöker att blunda för sin egen 

förförståelse, för att se texten med så objektiva ögon som möjligt (Berglez 2000: 203).  

 Teun A. van Dijk har gjort en enligt mig användarvänlig modell för kritisk 

diskursanalys, som beskrivs och tillämpas av Peter Berglez i boken Metoder i 

kommunikationsvetenskap (Berglez 2000: 202-216). van Dijks och Berglez 

analysschema består av fem punkter, som tillsammans analyserar texten både på 

makro- och mikronivå, samt tolkar den ur ett bredare samhälleligt perspektiv. 

Schemat innehåller en redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 

inklusive bilder och faktarutor, analys av nyhetens schematiska och tematiska 

struktur, en mikroorienterad analys av texten samt politiska/historiska 

kontextualiseringar (Berglez 2000: 207). Jag anser att de fem analysstegen ökar 

chansen att jag som analytiker håller mig saklig och relativt objektiv, tills slutsatser 

ska dras. 

 

Tematisk och schematisk struktur (makro) 

Textens tematiska struktur finner man till stor del i dess layout. Här undersöker man 

hur textens händelser är organiserade, hierarkiskt: Hur ser relationen ut mellan 

huvudtemat och underteman? Hur har de organiserats i artikeln? Vad kan det betyda? 

I den schematiska strukturen kan man se hur verkligheten konstrueras diskursivt. Man 

ser på vad som förmedlas i rubrik och ingress, hur den historiska bakgrunden 
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beskrivs, vilka aktörer som förekommer och vad de representerar, hur journalisten 

beskriver aktörerna, vilken aktör som får dra slutsatser kring den aktuella händelsen 

med mera. (Berglez 2000: 204-208) 

 

Mikroorienterad analys (mikro) 

I den mikroorienterade analysen går man djupare in i texten, genom att fokusera på 

koherens, implikationer, frånvarande implikationer och stilmässiga faktorer. Man 

undersöker hur den globala koherensen - textens egentliga mening - är uppbyggd av 

alla mindre textpartier. Vidare undersöker man hur producenter och konsumenter 

bidrar till textens mening och betydelse, och hur konsumenten kan och bör tolka 

texten. Man ser i vilken mån texten kräver en förförståelse hos läsaren, genom att 

identifiera frånvarande implikationer. Då registreras förekomsten av kulturellt och 

socialt grundade kunskaper, verklighetsförståelser och möjligtvis ideologier.  

 På denna nivå analyseras även närvarande implikationer: Förekomst av 

överflödig, irrelevant eller onödigt privat information. Man analyserar också den 

lexikala stilen, genom att studera ordval: Både ord som journalisten använder för att 

beteckna en sak eller företeelse och orden som tillskrivs eller uttalas av en aktör eller 

källa i texten. Här utgår man från att valet att använda ett visst ord för att beteckna 

något i den sociala verkligheten, kan gömma ideologiska implikationer (ibid: 205-

206). 

  

Allra sist försöker man koppla analysresultatet till social användning. Då funderar 

man över hur produktionen och konsumtionen av medietexten kan reproducera eller 

omforma användningen av dominerande (genus)diskurser, och vilka konsekvenser det 

har i en bredare social kontext. Här kan man också diskutera varför texten och 

genuskonstruktionen ser ut som den gör. 

 

6.3  Bildanalys 
 

Eftersom text och bild är två komponenter som samarbetar i skapandet av mening, har 

jag har valt att ta hänsyn till och beskriva artiklarnas tillhörande bilder. Jag följer 

ingen färdig modell för tolkande bildanalys, utan kommer att fokusera på följande fem 

manifesta egenskaper som syns i bilderna: De avbildade personernas hållning, storlek 
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i bildrutan, ansiktsuttryck, klädsel och kameravinkel. Sådana faktorer kan avslöja om 

aktörerna avbildas på ett genusstereotypt sätt eller ej. Jag kommer att bocka av 

egenskaperna och reflektera kring huruvida bilden visar en stereotyp 

genusframställning eller ej. 

 

6.4  Undersökningens genomförande 
 

Jag har analyserat samtliga 19 artiklar diskursivt, utifrån ett och samma analys-

schema. Efter att ha analyserat alla artiklar och bilder från Aftonbladet respektive TT 

Spektra väldigt detaljerat, gjorde jag sammanfattningar. De analyser som innehåller 

relevanta upptäckter som behöver mer förklaring har fått behålla sin längd, medan de 

som innehåller färre relevanta fynd sammanfattas kortare. Detta på grund av reglerna 

för uppsatslängd. Sedan jämförde jag analysresultatet för TT Spektra med dito från 

Aftonbladet, för att i slutsatsen kunna sammanfatta undersökningens resultat utifrån 

ett större samhälleligt sammanhang. 

 Jag drar inga godtyckliga slutsatser i min analys, utan allt jag påstår om vad 

som är manligt respektive kvinnligt har stöd i den teorietiska ramen, tidigare 

forskning eller i mina egna, logiska slutsatser som jag då redogör för. Såhär delar jag 

in mina upptäckter i stereotypt kvinnligt eller manligt, med utgångspunkt i den 

teoretiska ramen: Den stereotypa kvinnan i media är leende, ofta utan efternamn, ett 

offer eller en "vanlig" person, benägen att visa känslor och tala om privatliv, vacker, 

inåtvänd, mor, maka eller ett sexobjekt. Hon är inte textens eller inslagets "expert" 

lika ofta som mannen. Hon avbildas ofta med ett leende, inbjudande ansikte som tittar 

mot kameran, med känslouttryck, fotad ur fågelperspektiv och liggande, med mindre 

kläder än mannen. Hon signalerar passivitet, närhet till naturen och tillgänglighet. 

 Den stereotypa mannen i media är en engagerad individ som ofta får inta 

rollen som expert. Han är stark, kompetent, utåtriktad, chef eller politiker, hjälte eller 

brottsling. Han porträtteras ofta med kraftfulla, engagerade armrörelser och en 

bortvänd "upptagen" blick. Han förväntas inte visa känslor på bild, utan är behärskad, 

och han avbildas underifrån eller framifrån, upprätt. Mannen är aktiv, på språng, 

driven, handlingskraftig och signalerar kraft och styrka. Han är med påklädd än 

kvinnan och står för det kulturella och andliga. Dessa stereotyper har slagits fast av 

Fagerström & Nilsson (2008), nätverket Allt är möjligt (1998), Madeleine Kleberg 
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(2006) och Anja Hirdman (2001) med flera. 

 Mitt analysschema kommer från Peter Berglez tillämpning av Teun A. van 

Dijks schema (Berglez 2000: 193-218). Jag har dock bytt ut och formulerat om den 

sista undersökningspunkten, som ursprungligen var "Politisk/ historiska kontextua-

liseringar", för att anpassa efter mina frågeställningar. Min nya formulering är delvis 

ett lån från diskursanalytikern Norman Faircloughs analysschema (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000: 75). Detta analysschema följer jag i min undersökning: 

 
1. Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll samt kartläggning av de eventuella 

bilder och faktarutor som kompletterar artikeln. 

2. Nyhetstextens schematiska struktur (makro). 

3. Nyhetstextens tematiska struktur (maktro). 

4. Mikroorienterad analys av nyhetstexten (mikro). 

5. Kontextualisering: Överväganden om huruvida produktionen och konsumtionen av den 

aktuella medietexten reproducerar eller omstrukturerar den existerande användningen av 

dominerande (genus)diskurser, och vilka konsekvenser det kan ha i en bredare social kontext. 

 

6.5  Metodkritik 

 
Jag är medveten om att mitt resultat inte kan sägas vara representativt för Aftonbladet 

eller TT Spektras genuskonstruktion i stort. Mina slutsatser gäller bara för mitt 

specifika analysmaterial. Fördelen med kvantitativa metoder är att man snabbare kan 

jobba sig genom ett så stora material att man vågar dra generella slutsatser. Men en av 

alla fördelarna som jag ser i kvalitativa metoder, i synnerhet diskursanalysen, är att 

man når djupare in i varje text och hittar betydelsebärande detaljer. 

 När man gör en diskursanalys ska man vara medveten om att de tolkningar 

man gör inte kan betraktas som sanningar, utan att de påverkas av analytikerns 

personliga förförståelse. Det är delvis bra att man tar med sina personliga erfarenheter 

i analysen, eftersom man måste ha kunskap om samhället och kulturen som texten 

skapades i, för att kunna dra slutsatser. Men samtidigt bör diskursanalytikern försöka 

ställa sig utanför sin kultur, för att se på materialet med så objektiva ögon som möjligt 

och då kunna upptäcka mönster som vanligtvis ses som självklarheter (Berglez 2000: 

203). Denna paradox ser jag som en av diskursanalysens svårigheter och svagheter. 

 Att diskursanalysen lätt blir subjektiv, gör att den ibland ses som mindre 

vetenskaplig än andra metoder. Det gäller för fler kvalitativa metoder. Personligen ser 
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jag dock inget problem i det, eftersom jag inte är ute efter någon mätbar sanning. Jag 

är medveten om mina egna förförståelser, kulturella ramar och fördomar kan komma 

att påverka mina tolkningar under analysen. Att jag såg ganska många genusstereo-

typer i artiklarna kan ha att göra med att jag är ung, kvinna, feministisk och dessutom 

högskoleutbildad i journalistik. 

  

  

7. Analys, resultat och jämförelse 

 

7.1  Artiklar från Aftonbladet 
 
 

Ab1: "'Helt jävla galet' - Sara Varga och Moniker tokfirade skrällen i natt"  

Artikeln handlar om hur artisterna Sara Varga och Daniel "The Moniker" Karlsson 

reagerar på sin vinst i deltävlingen Andra chansen. Texten är 824 ord lång och 

publicerades under Aftonbladets vinjett "Schlager" på sidan 40, den 6 mars 2011. 

Artikelns huvudbild är stor och föreställer Sara Varga och Daniel Karlsson. 

 

Tematisk och schematisk struktur (makro) 

Huvudtemat är vinnarnas firande. Sara Vargas roll är en chockad, blygsam nykomlig, 

som firar lugnt med pojkvän, låtskrivare och familj. Hon kallas "debuterande", liknar 

vinsten vid en dröm och säger: "Att jag vinner det här är helt osannolikt". Samtliga 

Varga- citat beskriver känslor. Tävlingsproducenten Christer Björkman kommenterar 

Vargas låt såhär: "... Den där lilla Varga-saken började ju puttra redan i andra 

röstningsgenomgången i kvalet, man kände att hon skulle gå hela vägen". Daniel 

Karlsson framställs som en energisk festprisse, som jublar och säger "helt jävla galet". 

Hans citat beskriver främst händelser, som hans festplaner och ett känslomässigt 

telefonsamtal till familjen. 

 

Mikroorienterad analys (mikro)  

Textens ordval ger skilda bilder av artisterna. Journalisten kallar Sara Vargas vinst för 

"årets största skräll", vilket betyder oväntat stor seger. Varför just Vargas seger är 

oväntad framgår ej. Varga sitter ner, är chockad, skakar på huvudet, skrattar och 

sippar i texten. Två gånger kallas hon vid bara förnamn, vilket tar ner henne till 
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"vanliga" människors nivå. Vad Christer Björkman menar med "Den där lilla Varga-

saken" framgår inte, men det kan tolkas som nedlåtande. Läsaren ser troligen Varga 

som blyg, känslosam, passiv och familjekär. Daniel Karlsson framställs som en aktiv 

festprisse. Han jublar, står och sprutar ut sin champagne, "kör igen", ringer folk och 

duellerar. Champagnesprutandet för tankarna till den virila mannen - en 

återkommande symbol i flera kulturer. Karlsson "behåller" sitt efternamn och pratar 

mer om händelser än känslor. Han säger dock att han har gråtit av glädje. Eftersom 

inte Karlsson kallas för debutant, verkar han mer proffesionell än Varga. 

  

Bildanalys 

Daniel Karlsson och Sara Varga syns rakt framifrån, uppräta, bredvid varandra. 

Karlsson ler inte. Han ser på kameran och höjer champagneglaset mot den. Han håller 

om Varga, som leende tittar bort och gör "victorytecknet" med en hand. Karlsson får 

störst plats i bildrutan. Han bär heltäckande kläder. Varga bär en svart, axelbandslös 

klänning och visar mer hud.  

 

Sammanfattning/kontextualisering 

Artikeln förmedlar en stereotyp bild av manligt och kvinnligt. Läsaren blir mer intim 

med Sara Varga, då hon kallas vid förnamn och pratar känslor. Hon verkar passiv och 

förminskas då hon kallas "debuterande", "skräll" och "den där lilla Varga-saken". 

Daniel Karlsson verkar aktiv, mer rutinerad och pratar mer om händelser än känslor. 

På bilden ser han aktiv och stark ut, med en livlig armrörelse. Det är typiskt manligt. 

Varga är inbjudande leende, mer avklädd och verkar svagare - stereotypt kvinnligt. 

Ovanligare är dock att mannen, och inte kvinnan, tittar mot kameran. 

 

Ab2: "Vinst är inte allt för Sara - 'Min seger är att jag lyckats förändra världen 

lite'" 

 

Beskrivning av artikeln:  

Artikeln handlar om Melodifestivalfinalisten Sara Varga, som tror att hon kommer 

förlora finalen, då den internationella juryn inte förstår hennes svenskspråkiga låttext. 

Texten är 302 ord lång och publicerades i Aftonbladets nöjessektion under vinjetten 

"Schlager", på sidan 7, den 12 mars 2011. Till den hör en bild på Sara Varga.  
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Sammanfattning av diskurs- och bildanalys: 

Sara Varga tror inte att hon kan vinna Melodifestivalens final, då den internationella 

juryn missar hennes svenska budskap: "... då står jag ju bara där och sjunger och de 

vet inte vad det handlar om". Det är huvudtemat. Men enligt citaten uppskattar Varga 

ändå juryn och unnar någon av motståndarna att åka till schlager-EM. Det får 

sångerskan att framstå som sympatisk, blygsam och icke-driven, vilket jag anser 

typiskt för kvinnans förväntade sociala roll - att ta ett steg tillbaka och mena "men inte 

ska väl jag...". Kvinnor tar inte stor plats. Driftighet är dessutom ett typiskt manligt 

attribut i medierna, enligt tidigare forskning. 

 Stereotypen får dock en motvikt då Varga belåtet säger att hon "har lyckats 

förändrat världen lite" med sin låt om misshandel i en kärleksrelation. Vad gäller 

ordval är Sara Varga bara "Sara" med läsarna, redan i rubriken. Det tar ner Varga till 

"vanliga" människors nivå och ger läsarna en känsla av närhet till henne.  

 På fotografiet tittar Sara Varga allvarligt bort från kameran medan hon sjunger 

i sin mikrofon. Hon står upprätt och håller fram ena handflatan mot publiken. Förutom 

att hon är ganska lättklädd i sin ärmlösa klänning, är bilden inte alls typiskt kvinnlig. 

Men ser man även till textens globala koherens, är artikeln sammantaget lite 

genusstereotyp. 

 

Ab3: "Nervkrig i Globen - Nöjesbladets unika undersökning: Ingen sitter säker 

ikväll"  

 

Beskrivning av artikeln: 

Artikeln handlar om att tre undersökningar pekar mot att Melodifestivalens final blir 

en jämn kamp, främst mellan favorittippade Danny Saucedo och Eric Saade. Artikeln 

är 452 ord lång och publicerades ihop med en bild av Saucedo på sidan 2 under 

Aftonbladets vinjett “Schlager”, den 12 mars 2011. 

  

Sammanfattning av diskurs- och bildanalys: 

Artikelns huvudtema är att Melodifestivalfinalen lär bli rekordjämn. Ett undertema är 

att Danny Saucedo och Eric Saade är favoriter. Textens manliga aktörer - Saucedo, 

Saade samt arrangörerna Thomas Hall och Christer Björkman - framställs som mer 

eller mindre självsäkra experter. Ett undantag är då Saucedo erkänner sig nervös, men 

överlag uttalar sig männen självsäkert kring hur tävlingen kommer att gå. Den enda 
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citerade kvinnan - artisten Linda Bengtzing - säger istället att hon inget vet, och tillför 

känslor: “Jag hoppas att Europa har ett hjärta”. Bengtzings roll i artikeln är ganska 

stereotypt kvinnlig. Att ge expertrollen till män är vanligt i medier.  

 Det är inte Aftonbladets fel om männen pratar mer självsäkert än kvinnan, 

men de kunde ha gjort mer plats för en kvinnlig röst, gett längre citat och letat upp en 

kvinnlig "expert". En läsare utan förkunskaper kan tro att männen i sammanhanget är 

mer kunniga och drivna än sina kvinnliga motsvarigheter. Fotografiet visar Danny 

Saucedo som med ett allvarligt ansiktsuttryck vänder bort huvudet från kameran. Han 

tar stor plats i bildrutan och är väl påklädd, i skjorta och slips. Det är genusstereotypt. 

Han har dock en något orolig min, och ser inte bara "manligt" stark ut. Textens 

globala koherens gör dock att artikeln kan reproducera vissa stereotypa föreställningar 

om kvinnor och män.  

 

Ab4: "Slog sig blodig - på scen" 

 

Beskrivning av artikeln: 

Artikeln berättar att artisten Daniel "The Moniker" Karlsson har råkat slå upp ett 

blödande sår i ögonbrynet under en Melodifestivalrepetition. Nedryckaren lyder: 

"Moniker: 'Jag var övertänd'". Den 244 ord långa texten trycktes med en bild på 

Karlsson, under Aftonbladets vinjett "Schlager" på sidan 7, den 12 mars 2011. 

  

Sammanfattning av diskurs- och bildanalys: 

Textens huvudtema är att Daniel Karlsson har råkat slå upp ett sår i ögonbrynet, mot 

mickstativet, då han (som han själv uttrycker det) var "övertänd" på scenen. Han 

inleder, sammanfattar och avslutar själv, vilket ger honom en slags expertroll i 

artikeln. Karlsson "skojar", "springer" och "hattar". Ordvalen framställer honom som 

väldigt aktiv och lite tokig. Aktivitet är ett typiskt manligt attribut i medieframställ-

ningar. Karlsson pratar inget om känslor i texten, trots att han gjort sig illa.  

Fotografiet visar en allvarlig och sammanbiten Daniel Karlsson i närbild. Han verkar 

inte ledsen utan snarare stark, vilket är typiskt för mediernas framställning av män. 

Otypiskt är dock att Karlsson tittar rakt in i kameran, stillastående och passiv. Bilden 

som här förmedlas av Daniel Karlsson är något genusstereotyp. Den kan bidra lite till 

att bibehålla användningen av dominrande genusdiskurser i samhället. 
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Ab5: "Det hugger till i hjärtat" 

 

Nedryckaren lyder: "Sara Varga får hundratals brev från misshandlade efter sin låt". 

Artikeln handlar om att artisten Sara Varga har fått en enorm publikrespons efter sitt 

tävlingsbidrag, och om hennes reaktion på det. Den 394 ord långa artikeln 

publicerades på sidan 7 under Aftonbladets schlagervinjett, den 4 mars 2011. Till den 

hör en bild på Sara Varga och fyra korta klipp ur tittarnas hälsningar. 

 

Tematisk och schematisk struktur (makro) 

Artikelns huvudteman är tittarnas enorma respons på Sara Vargas låt, via brev och e-

mail, samt Vargas berörda reaktion på detta. Underteman är att Vargas första 

tävlingsvinst var en "skräll", hur tittarna reagerade på låten och att responsen betyder 

mer än vinst för Varga. Låtbudskapet om kvinnomisshandel beskrivs också.  

 Textens aktörer är Sara Varga och några tittare som skickat brev. Vargas roll i 

texten är främst en känslosam person, men även något av en "expert", då hon 

sammanfattar, förklarar och drar slutsatser om tittarna som hört av sig; Hon säger att 

de tycker att hennes budskap är viktigt, och något som brukar vara tabubelagt. 

  

Mikroorienterad analys (mikro) 

När Aftonbladet toppar med citatet: "Det hugger till i hjärtat", sätter de tonen för 

artikeln. Den globala koherensen framställer Sara Varga som en väldigt känslosam 

person: "Tårarna har trillat när jag har suttit och läst". Varga är både chockad, glad, 

ledsen, uppgiven, överväldigad och gråtande i texten. I kombination med att hon 

kallas vid enbart förnamn flera gånger, framställs sångerskan som en mer sårbar, 

"vanlig" person. Det ger läsarna en känsla av intimitet och är typiskt för mediernas 

framställning av kvinnor. En motvikt är då Varga likt en expert drar slutsatser kring 

tittarna: "De känner sig hjälplösa ...". Läsare, med eller utan förkunskap, lär se Varga 

som en känslomänniska, som inte är så driven i tävlingen, men ändå brinner för något. 

  

Bildanalys 

Sara Varga visas på en närbild. Utsnittet är från axlarna och uppåt. Hon bär en svart 

tröja, har munnen öppen som om hon sjunger, och tittar allvarligt bredvid kameran. 

Varga står eller sitter upprätt och stilla. Hon fotograferas rakt framifrån och täcker 

nästan hela bildrutan. Varga avbildas på ett mer stereotypt manligt än kvinnligt sätt. 
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Sammanfattning/kontextualisering 

Artikeln är genusstereotyp, då den framställer Sara Varga som en väldigt känslig 

person. Känslor är ett typiskt kvinnligt attribut i medetexter. Dessutom kallas hon vid 

enbart förnamn, vilket är stereotypt kvinnligt och skapar intimitet mellan läsaren och 

den avporträtterade. Stereotypen sägs dock emot lite då Varga sammanfattar och drar 

vissa slutsatser. Bilden är inte genusstereotyp, men sammantaget kan denna artikel 

bidra till att späda på fördomar om den superkänsliga och svaga kvinnan. 

 

Ab6: "Här får Sverige sin King of popular" 

 

Beskrivning av artikeln: 

Artikeln handlar om hur Eric Saade, som har vunnit Melodifestivalen, känner innan 

och efter vinsten, omständigheter kring finalen och vad som sker framöver. Texten är 

470 ord lång och publicerad på sidan 36 i Aftonbladet den 13 mars 2011. Den enorma 

bildrubriken "Super-Saade" trängs med en stor bild på Saade. 

 

Sammanfattning av diskurs- och bildanalys: 

Textens globala koherens ger en genusstereotypt manlig bild av Eric Saade, då han 

framställs som väldigt aktiv, stark och självsäker. Bilden byggs av många dramatiska 

ordval - actionfyllda och hyllande ord som: Tortyr, tokjubel, vråla, king, spektakulära, 

skakar nervöst, supertuff, nervpärs, bomber och glas exploderade och "Jag tänker åka 

dit och krossa". Glas och explosioner nämns för att det är en del av Saades scenshow. 

När Saade uttalar sig om Sveriges resultattrend i schlager-EM får han en expertroll.  

Han kallas för Eric Saade, Saade, Eric, stjärnan och förhandsfavoriten.  

 Läsaren får troligen intrycket att Saade är en slags hjälte, som ständigt är aktiv, 

energisk och driven, och den bilden förstärks när Aftonbladet skriver att han står 

"upphöjd på ett svart podium". Men texten visar även en mjukare sida av sångaren, då 

han beskrivs som "likblek" av press, talar om nervositet - "Jag kände mig helt 

utmattad av nervositet" - och kallas vid förnamn. 

 Fotografiet prickar in alla kriterier för stereotypt manliga mediebilder. Eric 

Saade syns i helfigur och gör ett hopp på scenen. Han kniper ihop ögonen och visar 

tänderna i ett ansträngt grin. Ena näven är knuten och halvvägs upp över huvudet. 

Saade ser stark, fokuserad, energisk, allvarlig och stereotypt manlig ut.  
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 Sammanlagt är artikeln genusstereotyp, men Saades prat om nervositet visar 

också att ett mjukare mansideal smyger sig in i medierna. 

 

Ab7: "Från pojke till manboy" 

 

Beskrivning av artikeln: 

Nedryckaren lyder: "Eric Saade tvingades växa upp snabbt - så kämpade han åt sig 

sina succéer". Artikeln handlar om 20-årige artisten Eric Saades bakgrund och väg 

från scendebuten som barn, till vinsten av Melodifestivalen. Till texten hör en 

faktaruta om Eric Saade och flera bilder. Den 730 ord långa texten publicerades på 

sidan 42 i Aftonbladet, under vinjetten "schlager", den 13 mars 2011. 

 

Sammanfattning av diskurs- och bildanalys: 

Textens huvudtema är att Eric Saade är ovanligt ung för att ha nått så många 

framgångar musikaliskt. Texten anspelar på kön och genus, med ord som pojke, kung, 

manpojke och manboy. Rubriken antyder att Saade inte är en fullvuxen man och 

refererar till hans fjolårsbidrag i tävlingen, som hette "Manboy". Oinvigda läsare lär 

bli förvirrade. Den globala koherensen framställer Eric Saade som en stark, driven 

person som kämpat sig fram. Texten innehåller få känslouttryck, trots att Saade talar 

om "kämpiga" minnen och barndomen utan pappa. Det är typiskt för mediernas 

stereotypa mansbild.  

 De två nutida fotografierna av Eric Saade är delvis genusstereotypa. På det ena 

håller han fast sin flickvän Molly Sandén under en arm. Hon hukar sig. Även om de 

skojar kan fotot ses som en symbol för den hegemoniska maktordningen, i vilken 

kvinnan är underlägsen. På den andra bilden står Saade på scenen, med ena näven 

knuten ovanför huvudet. Men bilderna är inte bara stereotypa. På det ena fotografiet 

ler Saade, och på det andra tittar han rakt mot kameran. Artikeln kan bidra till att 

bibehålla användningen av samhällets dominerande genusdiskurser. 

 

Ab8: "Drev ut andar - med vitlök" 

 

Beskrivning av artikeln: 

Artikeln handlar om Andra chansen- tävlande artisten Jenny Silver. Det är en fråga-

svar-intervju under vinjetten "Schlager-förhöret", som tar upp skilda ämnen. Till den 
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551- ordiga texten hör en faktaruta, en stor bild och flera rutor med olika bekännelser 

från Silver. Artikeln publicerades på sidorna 40-41 i Aftonbladet den 5 mars 2011. 

 

Sammanfattning av diskurs- och bildanalys: 

Texten har många teman. Tre återkommande är personliga minnen, känslor och 

droger. Aftonbladet lägger således mer fokus på känslor privatliv än på Jenny Silvers 

roll som artist. Det är typiskt för mediernas framställning av kvinnor. Silver besvarar 

personliga frågor som: "När grät du senast?" och "Vad är det sjukaste du har varit med 

om?". Efter den sistnämnda frågan talar Silver om rubrikens övernaturligheter. Om 

Jenny Silvers chanser i Melodifestivalen får man inte veta mycket. 

 Den globala koherensen signalerar att Jenny Silver är en öppen och känslosam 

person. Ibland får hon sammanfatta och dra slutsatser på expertvis - något som oftast 

förbehålls män i medier. I reporterns ordval "rockbrud" betonas Silvers kön och genus 

i onödan. Det är vanligt att kvinnor får prata mycket känslor och privatliv i medier, 

trots att de egentligen intervjuas med anledning av sitt yrke. Så även här. 

 Fotografiet är inte stereotypt kvinnligt. Snarare tvärtom. Förutom att Jenny 

Silver tittar mot kameran, ser hon "manligt" stark, allvarlig och nästan arg ut. Hon 

håller upp en namnskylt, som om hon gjort sig skyldig till ett brott och fotograferas 

hos polisen. Troligen hänger bildformen ihop med vinjetten "Schlagerförhöret". 

Fotografiet är taget framifrån och Silver är väl påklädd. Men med tanke på textens 

fokus blir slutsatsen ändå att artikeln ger en stereotypt kvinnlig genusrepresentation. 

 

Ab9: "Läsarna: De tar sig till Globen" 

 

Beskrivning av artikeln: 

Nedryckaren lyder: "Love Generation och Linda Pritchard vinner Andra chansen: Vi 

är bättre än finalfältet". Artikeln handlar om hur Aftonbladets läsare har röstat i en 

undersökning inför deltävlingen Andra chansen, och de berörda artisternas reaktioner.  

Den 298 ord långa texten publicerades under vinjetten "schlager" på sidan 35 i 

Aftonbladet, den 5 mars 2011. Till den hör ett bildkollage med artister. 

  

Sammanfattning av diskurs- och bildanalys: 

Textens aktörer är ett flertal tävlande artister, tävlingsproducenten Christer Björkman 

(som har en klar expertroll i texten) och Nöjesbladet, som drar slutsatser mellan 
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citaten. Flest citat kommer från läsarfavoriten Linda Pritchard. I sina uttalanden 

"hoppas" och "tror" hon olika saker inför Andra chansen. När Daniel Karlsson, 

Shirley Clamp och Christer Björkman citeras så låter det istället som att de vet. De 

"tycker" eller talar som att det de säger är självklart. Därmed har fler män än kvinnor 

en expertroll, vilket är typiskt för mediernas framställning av kvinnor och män. Linda 

Pritchard kallas bara vid förnamn av reportern. Även det är genusstereotypt.  

 Inget av de två största fotografierna - föreställande gruppen Love Generation 

och Linda Pritchard - är dock fullkomligt stereotypt. Det visar tjejgruppen som 

kvinnligt ler och tittar in i kameran, men även en Pritchard som inte gör det. Artikeln 

kan till viss del reproducera användningen av rådande, dominerande genusdiskurser. 

Den innehåller fler manliga "experter" än kvinnliga, och en kvinna som kallas vid 

förnamn och pratar mycket mer känslor än de andra. Det är genusstereotypt. 

 

Ab10: "Nu ska Loreen ändra - på allt" 

 

Beskrivning av artikeln:: 

Nedryckaren lyder: "Hon gör om hela showen - nu hoppas hon på seger". Artikeln 

handlar om att artisten Loreen Talhaoui har gjort om sitt nummer för att lyckas i 

Andra chansen. Texten är 365 ord lång och publicerades på sidan 8 under 

Aftonbladets vinjett "schlager", den 4 mars 2011. Till texten hör en stor bild på 

Talhaoui, en faktaruta om hennes ändringar och en mindre bild som ej analyseras. 

 

Sammanfattning av diskurs- och bildanalys: 

Sångerskan Loreen Talhaoui har gjort om sitt tävlingsnummer för att lättare vinna 

folkets röster i Andra chansen. Hon framstår som en ganska osäker tjej, som radar upp 

vad som varit fel på hennes tävlingsnummer - allt från ljus och koreografi till hennes 

egen scenpersonlighet. Talhaoui framstår som ett slags offer för omständigheterna, då 

hon berättar om hur artisten och skivbolagsägaren Måns Zelmerlöw och producenten 

Moh Denebi ska säga vad som är fel och hjälpa henne att bli bättre. Hjälten i 

sammanhanget blir just Zelmerlöw, som Aftonbladet kallar för "expertcoach". Det är 

stereotypt att män framställs som hjältar i medier.  

 Loreen Talhaoui kallas bara “Loreen” i artikeln. Det beror nog på att det är 

hennes artistnamn, men vad det än beror på så är det genusstereotypt att kvinnor 

kallas vid bara förnamn, och då det reproduceras i Aftonbladet, kan samhällets 
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genusslentrian spädas på. Även Zelmerlöw "tappar" efternamnet en gång. Det är mer 

ovanligt att män råkar ut för det i medier. 

 Huvudfotografiet är inte genusstereotypt. Talhaoui står upprätt, kniper ihop 

ögonen, sjunger med vidöppen mun in i mikrofonen och lyfter sin fria hand mot taket. 

Hon flexar musklerna på ena armen och ser fokuserad och svårtillgänglig ut. Men 

eftersom Loreen Talhaoui framstår som offer och kallas vid enbart förnamn i texten, 

medan de manliga aktörerna är experter, passar artikeln ändå in i mallen för 

mediernas typiska genusrepresentation. 

 

Ab11: "'Lyckligast - i världen'" 

 

Beskrivning av artikeln: 

Nedryckaren lyder: "Danny Saucedo jublade i natt: Komma tvåa är en 

drömplacering". Artikeln handlar om artisten Danny Saucedo som förlorade 

förstaplatsen i Melodifestivalens final till Eric Saade, men är nöjd med andraplatsen. 

Till artikeln hör en stor huvudbild på Danny Saucedo. Den 310 ord långa artikeln 

publicerades under Aftonbladets schlagervinjett på sidan 39 den 13 mars 2011. 

 

Sammanfattning av diskurs- och bildanalys: 

Artikelns fokus ligger främst på artisten Danny Saucedos känslor efter finalen. Han 

uttalar sig om nervositet och lycka, även i rubriken, och längtar till familj och vänner. 

I ingressen får läsaren dessutom veta att Saucedo grät av lycka bakom scenen. Detta 

passar inte in i den stereotypa mallen för hur mannen brukar framställas i medier. Att 

Saucedo kallas enbart vid förnamn på flera platser i artikeln är också lite ovanligt för 

män, och mer vanligt för kvinnor i medier.  

 Saucedo är dock stereotypt manlig i andra delar av texten, som när självsäkert 

kallar finalframträdandet för sitt bästa någonsin, eller förminskar juryns betydelse: 

"...det är bara några personer som tycker så...". Saucedo drar även slutsatser och 

sammanfattar läget som en slags expert, vilket är stereotypt manligt i medier. 

På fotografiet omges Saucedo av två kvinnliga dansare. Han tar upp mest plats i 

bildrutan, fotograferas framifrån och sträcker ut sitt glas som i en skål bredvid 

kameran. Saucedo kniper ihop ögonen och har munnen vidöppen. Han visar inte 

särskilt mycket hud. Han ser aktiv, engagerad, stark och typiskt manlig ut. 

 Atikeln är både genusstereotyp och icke-stereotyp. Bland annat fotografiet kan 
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bidra till att den rådande synen på manligt och kvinnligt förstärks i samhället, medan 

textens känslotema kan ha motsatt effekt. 

 

Ab12: "Nära knäckas av pressen" 

 

Nedryckaren lyder: Sista Melodifestivalen för Eric Saade: Jag pallar inte. Artikeln 

handlar om att finalisten Eric Saade känner så stor press att han inte vill delta i 

tävlingen igen. Den 509 ord långa artikeln publicerades den 12 mars 2011 på sidan 4, 

under Aftonbladets vinjett "Schlager". Intill texten är en stor bild på Eric Saade. 

 

Tematisk och schematisk struktur (makro) 

Texten huvudtema är Eric Saades känslor kring Melodifestivalen. Det syns redan i 

rubrik och nedryckare. Som favorittippad inför finalen känner han så stor press på sig 

att han inte vill deltaga igen: "... att utsätta sig själv för sån press. Jag pallar inte det". 

Eric Saade är textens enda aktör och uttalar sig om genrepet, om pressen han känner, 

om juryn, sin vilja att vinna och om att han blir bättre för varje gång. Han uttalar sig 

också som en slags expert, då han är den enda i texten som drar slutsatser kring sina 

vinstchanser. Eric Saade framställs som både självsäker, osäker, svag och driven.  

 

Mikroorienterad analys 

Aftonbladets ordval i rubriken, "Nära knäckas av pressen", signalerar att Eric Saade är 

nära ett sammanbrott och mår dåligt. Det kan få läsaren att undra om han tänker 

hoppa av tävlingen. Det gör också att bräckligheten tar över den globala koherensen - 

det vill säga textens egentliga mening. Att prata känslor och visa sig svag är inte 

stereotypt manligt. Tvärtom. Aftonbladet kallar dock Eric Saade vid fullständigt namn 

och vid efternamn. Det är vanligt i medieframställningen av män. 

 

Bildanalys 

Fotografiet visar Eric Saade framifrån, upprätt, från armhålan och uppåt. Han har en 

allvarlig min, vänder ansiktet bort från kameran och gör en rörelse med ena handen 

upp mot ansiktet. Saade fyller nästan hela bildrutan, bär en ärmlös överdel och ler 

inte. Bilden framställer Saade som "manligt" allvarlig, aktiv och svårtillgänglig. 

  

Sammanfattning/kontextualisering 
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Textens fokus på Eric Saades känslor kring Melodifestivalen är inte genusstereotypt 

manlig. Det brukar tvärtom vara kvinnor som får prata mest känslor i medier. Eric 

Saade intar dock en slags expertroll i texten. Den rollen tillfaller oftast just män, i 

medier. Fotografiet på Saade är typiskt "manligt", med hans allvarliga min, ansiktet 

bortvänt, en aktiv armrörelse och upprät pose. Sammantaget kan den här artikeln bidra 

både till att förstärka och förändra synen på vad som är manligt och kvinnligt. 

 

7.2 Artiklar från TT Spektra 
 

TT1: "Schlagerns Zlatan mot Europa" 

Artikeln handlar om Melodifestivalvinnaren Eric Saade, hans självförtroende och plan 

för att vinna schlager-EM och bli "nästa stora popstjärna". Texten är 394 ord lång och 

till den hör en bild från Scanpix. Artikeln publicerades den 13 mars 2011, bland annat 

på webben hos Kristianstadsbladet, ihop med TT Spektras utvalda bild. 

 

Tematisk och schematisk struktur (makro) 

Huvudtemat är Eric Saades självsäkra sikte på att vinna både svenska och europeiska 

schlagerfinalen. Ett stort undertema är hans "osvenskhet": Hans utländska bakgrund 

och självsäkerhet. Organiseringen av textens teman antyder att TT Spektra ser Saades 

personlighet och självförtroende som viktigare än tävlingen. Eric Saade är textens 

enda aktör. Han sammanfattar och drar slutsatser kring hur Europa brukar rösta och 

sin egen karriär, som en expert. Både Saade och TT Spektra jämför honom med den 

rebellstämplade men folkkära fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic. Saade beskrivs 

som en person med "hyperaktivt" självförtroende, och nämns bara vid fullständigt 

namn. Han pratar inte särskilt mycket känslor. 

 

Mikroorienterad analys (mikro) 

Den globala koherensen att Eric Saade har ett enormt, osvenskt, kaxigt självförtroen-

de, som hjälper honom framåt i karriären - härnäst till schlager-EM. Den lexikala 

stilen utmärks av actionfyllda och patriotiska uttryck, som: "Planen är enkel: han ska 

utföra det omöjliga", "smattrar som ett riksbanér", "försvara de svenska färgerna" och 

"spänna bågen". Det framställer Saade som driven, stark och "manlig". Citaten signa-

lerar detsamma. Läsarna lär se Saade som självsäker, driven och inte så känslosam. 
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Bildanalys 

Bilden visar Eric Saade från bröstkorgen och uppåt. Han fyller nästan hela bildrutan, 

står upprätt, bär långärmad jacka och tröja, tittar allvarligt bort från kameran med 

hopknipna ögon och öppen mun som i ett vrål. Saades håller sin ena, knutna hand mot 

publiken. Armen är lite suddig, som av rörelse. Bilden är ganska stereotypt manlig. 

 

Sammanfattning/kontextualisering 

Artikeln kretsar kring Eric Saades självsäkerhet och driv och han omges av mycket 

fartfyllda, aktiva ord. I kombination med ett genusstereotyp fotografi, konstruerar TT 

Spektra bilden av en ganska stereotyp man, som är driven, framåt, expert och inte 

talar om känslor eller privatliv. Han jämförs även med Zlatan - en manlig, stark 

förebild - redan i rubriken. I förlängningen kan artikeln bidra till att hålla liv i 

rådande, dominerande genusdiskurser. 
 

TT2: "Schlagerskrällen i Sundsvall" 

 

Beskrivning av artikeln: 

Artikeln handlar om Sara Varga och Daniel "The Moniker" Karlssons överraskande 

vinst i deltävlingen Andra chansen, i Sundsvall. Artikeln är 376 ord lång och 

publicerades den 5 mars 2011, bland annat på webben hos Corren, där man även 

publicerade TT Spektras utvalda Scanpix-bild. 

  

Sammanfattning av diskurs- och bildanalys: 

Huvudtemat är att Daniel Karlsson och Sara Varga vunnit var sin finalplats i Andra 

chansen, trots att de inte var favorittippade.  Texten innehåller även ett stycke om hur 

många kvinnor respektive män som har gått till final. Textens citerade aktörer är Sara 

Varga och Daniel Karlsson. Hans citat innehåller aktivitet och driv: "Jag tror att vi 

vinner för att det syns att vi har kul på scenen ... Jag skulle kunna gå upp och spela nu 

om jag fick". På bilden ser han aktiv (och något aggressiv) ut, vilket är ett typiskt 

manligt attribut i mediernas representationer. Sara Varga verkar omtumlad, 

sympatisk, mer lugn och känslosam. Vinsten kommenterar hon såhär: "Hur vågar man 

ens tro på något sådant här", och hon säger att hennes låt "berör många människor". 

Varga framställs som ganska stereotypt kvinnlig. Artisterna kallas båda vid 
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fullständigt namn, så där görs ingen skillnad på kvinna och man.  

 Stycket om det obalansen mellan antalet kvinnliga och manliga artister som 

gått till final kan vara en ansats till genusmedvetenhet, som tyvärr känns omotiverad 

och lägger onödig fokus på kön och genus, då det saknar problematisering och 

diskussion. Karlsson beskrivs som "ensam bland tjejerna", men till vilken nytta?  

 På fotografiet är skillnaden tydlig mellan den passiva, sympatiskt leende 

Varga och Karlsson som aktivt knyter näven ovanför huvudet och har munnen öppen i 

ett rop. Han utstrålar styrka och aggressivitet. Artikeln kan bidra till att reproducera 

användningen av dominerande genusdiskurser. 

 

TT3: "Skrällchans för Sara Varga" 

 

Beskrivning av artikeln: 

Artikeln handlar om att artisten Sara Varga har en chans att "skrälla", det vill säga 

överraska positivt och vinna, i Andra chansen. Det tack vare sitt annorlunda låttema, 

som fått enorm respons från tittarna. Den 329 ord långa texten publicerades den 4 

mars 2011, bland annat på webben hos Helsingborgs Dagblad, som också publicerade 

TT Spektras utvalda bild från Scanpix. 

  

Sammanfattning av diskurs- och bildanalys: 

Varga framställs som en populär och sympatisk artist, som har chans att vinna Andra 

chansen tack vare sin unika låt och publikens intresse. Hon tycker att responsen är 

"jättekul" men är inte särskilt känslosam eller privat, som kvinnor tenderar att bli i 

mediernas framställningar. Fokus ligger på Vargas professionella roll och hon kallas 

vid fullständigt namn. Sara Varga framstår dock som ganska passiv, vilket är 

stereotypt kvinnligt. Det förekommer inga dramatiska "actionord" kring henne.  

 På fotografiet är Varga mer stereotypt manlig än kvinnlig. Hon står upprätt, 

fotograferas framifrån, sjunger i mikrofonen, är väl påklädd och tittar allvarligt bort 

från kameran. Artikeln lär inte späda på samhällets dominerande genusdiskurser. 

Kanske kan den bidra till en mer genusneutral och jämställd rapportering. 

 

TT4: "De kan skrälla i finalen" 

 

Beskrivning av artikeln: 
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Artikeln handlar om att artisterna Sara Varga och Daniel "The Moniker" Karlsson, 

som vunnit Andra chansen, har chans att vinna finalen. Det enligt vadslagning, 

försäljningssiffror och statistik. Den 329 ord långa texten publicerades den 11 mars 

2011, bland annat på Dagens Nyheters webb, intill  TT Spektras bild från Scanpix. 

  

Sammanfattning av diskurs- och bildanalys: 

Artikelns huvudtema är Daniel Karlssons och Sara Vargas vinstchans i Melodifes-

tivalen. Artisterna uttalar sig om liknande, opersonliga saker, och kallas båda vid 

fullständigt namn. En noterbar skillnad är dock att Karlsson uttalar sig mer självsäkert 

i texten - "helt chanslös är jag inte" - medan Varga använder osäkra uttryck som 

"nog", "kanske" och "om jag vinner...". Det ger Karlsson mer av en expertroll än 

Varga, vilket är en typisk fördelning mellan kvinnor och män i medier.  

 Varga har dock visst självförtroende inför finalen. Då TT Spektra antyder att 

Vargas vinstchans är sämre på grund av den internationella juryn, säger hon att det 

inte borde bli ett problem, eftersom hon har en engelsk låttext på lager. 

 Huvudfotografiet visar Daniel Karlsson i en ganska stereotypt manlig pose. 

Han syns i helfigur, lutar sig mot två bakgrundsdansare, tittar bort från kameran, ler 

inte, är mitt i en rörelse och sjunger i mikrofonen. På grund av bilden och Karlssons 

mer expertliknande roll i texten kan artikeln bidra lite till bibehålla den dominerande 

synen på vad som är manligt och kvinnligt, i samhället. 

 

TT5: "Eric Saade krossade allt motstånd" 

 

Artikeln handlar om artisten Eric Saades vinst av Melodifestivalen, och om hur den 

tv-sända tävlingen har fungerat i år. Texten är 344 ord lång och publicerades den 12 

mars 2011, bland annat på Göteborgs-Postens webb, intill TT Spektras Scanpix- bild. 

 

Tematisk och schematisk struktur (makro) 

Huvudtemat är att Eric Saade gjorde en solklar vinst i Melodifestivalen. Underteman 

är att han fick rätt i sitt löfte om seger, hur han reagerar på vinsten och hur årets 

festival har fungerat. Enligt texten har Saade varit storfavorit länge, och han är laddad 

för att representera Sverige i schlager-EM.   

 Textens aktörer är Eric Saade och tävlingsproducenten Christer Björkman. 

Saade kallas för storfavoriten, sångaren, Saade, favoriten och Eric Saade. Han uttalar 
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sig om vinsten - "helt overkligt, jag är helt snurrig", och om pressen han satt på sig 

själv. Eric Saade framstår som en självsäker, driven och känslosam person. Christer 

Björkman är textens expert. Han uppskattar att den internationella juryn och svenska 

folket röstade likadant, och drar slutsatsen att Eric Saades låt har bra chanser i 

schlager-EM. 

 

Mikroorienterad analys (mikro) 

Den globala koherensen är att favoriten Eric Saade som vunnit Melodifestivalen har 

bra chanser att vinna även schlager-EM. Den lexikala stilen är informativ och 

dramatisk, med dramatiska, nästan krigiska uttryck som "krossade" och "motstån-

darna [låg] för hans fötter". Läsarna ser troligen Eric Saade som aktiv, driven och 

målinriktad. 

 

Bildanalys 

Bilden visar Eric Saade upprätt, från höfterna och uppåt, på scenen. Han täcker nästan 

hela bildrutan och fotograferas lite underifrån. Eric Saade tittar bort från kameran, och 

har munnen öppen som i ett vrål. Ögonen kisar och han ser nästan arg ut. Med ena 

handen håller han mikrofonen framför magen. Den andra hänger längs sidan. Saade 

bär heltäckande tröja och jacka och visar väldigt lite hud. Bilden är stereotypt manlig. 

 

Sammanfattning/kontextualisering 

Eric Saade pratar om känslor - något som brukar vara typiskt kvinnligt. Dock lämnar 

aldrig texten fokus på tävlingen. Stereotypt är att textens expert, Christer Björkman, är 

av manligt kön. Finns det inga kvinnor med koll bland Melodifestivalens arrangörer? 

Bilden är också genusstereotyp, då Saade tittar bort och ser kraftfull, nästan arg ut. 

Denna artikel kan bidra lite till att reproducera dominerande föreställningar om det 

manliga. Men den kan också hjälpa till lite med att omstrukturera dessa, då Saade får 

visa sig känslig och svag i sitt prat om press. Mer känsliga män i medier kan öppna 

upp för en större acceptans av "mjuka" män. 

 

TT6: "Danny föll på målsnöret 

 

Beskrivning av artikeln: 

Artikeln handlar om att artisten Danny Saucedo trots hård träning och favorisering 
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inte vann Melodifestivalen, utan kom tvåa. Texten är 185 ord lång och publicerades 

den 12 och 13 mars 2011, bland annat på webben hos Borås Tidning, som även tog 

med  TT Spektras utvalda bild på Danny Saucedo, från Scanpix. 

 

Sammanfattning av diskurs- och bildanalys: 

Artikeln berättar att Danny Saucedo har förlorat vinsten till Eric Saade, men ändå är 

nöjd med sin andraplats i Melodifestivalen. Saucedo kallar sin prestation för den bästa 

i hela sitt liv. Han verkar vara en glad och optimistisk person och kallar diplomatiskt 

rivalen för en "värdig vinnare". Han är professionellt trevlig men aldrig privat. Texten 

håller sig till Melodifestivaltemat. Saucedo är ensam aktör i texten och kallas ibland 

för bara "Danny", vilket lär bero på att det är hans artistnamn. Vare sig det beror på 

det eller ej, ger det ensamma förnamnet läsaren en ökad känsla av att Saucedo är en 

"vanlig person", som man kommer lite närmre. Det är vanligare att kvinnor kallas vid 

bara förnamn. 

 Fotografiet är inte särskilt genusstereotypt. Att Danny Saucedo tittar bort från 

kameran, inte ler och är väl påklädd får en motvikt då han gör en slängkyss mot 

publiken - ett tecken på ömma känslor. Artikeln i stort är inte särskilt genusstereotyp. 

Danny Saucedo är varken väldigt manlig eller kvinnlig i texten. Han är inte privat, 

som kvinnor i medietexter ofta blir, men han är heller inte överdrivet driven och aktiv. 

Han är lite mittemellan, även på fotografiet. Artikeln lär inte göra något större avtryck 

på användningen av dominerande genusdiskurser, förutom vad gäller bilden, som 

signalerar att det är okej att män är lite känslosamma och "gulliga". 

 

TT7: "The Moniker har hittat kärleken" 

 

Beskrivning av artikeln: 

Artikeln handlar om att artisten Daniel "The Moniker" Karlsson har blivit kär, och 

känner sig som i sitt tävlingsbidrag - kärlekslåten "Oh my god". Den 82 ord långa 

artikeln publicerades bland annat på webben hos Uppsala Nya Tidning Fredag, den 6 

mars 2011. Till texten hör TT Spektras utvalda bild av Daniel Karlsson, från Scanpix. 

 

Summering av text- och bildanalys:  

Den korta texten fokuserar på Daniel "The Moniker" Karlsson som en glad, kär och 

helt enkelt känslig kille. Privatlivet är i full fokus. Det är inte stereotypt manligt, utan 
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tvärtom. Karlsson berättar hur han känner sig - "det spritter i mig", "lycklig och 

sårbar" - och både Karlsson och TT Spektra liknar hans förälskelse vid hans tävlande 

kärlekslåt och känslan då han gick vidare till Melodifestivalens final. Intressant ur 

genusperspektiv är att texten inte avslöjar könet på Karlssons nya "kärlek". Det är 

enligt min uppfattning en faktor som verkar viktig i medier och i samhället i stort. 

 Stereotypt manligt är det dock att Daniel Karlsson kallas vid fullständigt 

namn. Bortsett från det stereotypt manliga fotografiet, på vilket Karlsson står på 

scenen och tittar åt sidan medan han gör engagerade handrörelser och inte ler, så är 

denna artikel uppfriskande icke-stereotyp. Att prata känslor är vanligtvis typiskt 

kvinnligt, så att Karlsson får göra det genom hela (den om än korta) texten kan bidra 

till ett förnyande av användningen av dominerande genusdiskurser. Mer känsliga 

och/eller mjuka män i media kan leda till att det anses mer normalt i samhället. 

 

7.3  Resultat och jämförelse mellan Aftonbladet och TT Spektra 
 

Alla mina analyserade artiklar från Aftonbladet visade mer eller mindre stereotypa 

representationer av kvinnor och män. I mitt analysmaterial från TT Spektra finns 

också stereotyper, men där finns också både texter och bilder som inte känns 

genusstereotypa. Slutsatserna jag drar hädanefter gäller enbart för de 19 artiklar som 

jag har analyserat, även om jag refererar till materialet med vida uttryck som 

"Aftonbladets artiklar" eller "hos TT". 

 

Bara "Sara" 

Ett tydligt och frekvent förekommande tecken på att Aftonbladets artiklar har skrivits 

under inflytande av genusslentrian är att kvinnorna kallas vid bara förnamn, i högre 

utsträckning än männen. Sara Varga blir bara "Sara" med läsarna, redan i en rubrik. 

Att Aftonbladet kallar Loreen Talhaoui för bara "Loreen" beror troligtvis på att 

"Loreen" är hennes officiella artistnamn (Ab10). Men oavsett anledning, är det 

genusstereotypt att kvinnor kallas vid bara förnamn, och då det reproduceras i 

Aftonbladet, kan samhällets genusslentrian spädas på.  

 Att kalla en person vid förnamn gör som bekant att läsaren får en mer intim 

känsla till den avbildade, då personen framstår mer som en "vanlig" människa - privat 

och personlig snarare än professionell. 
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 Hos TT Spektra finns inte samma namntrend. Där får aktörerna behålla sitt 

efternamn i texten, i de allra flesta fall. Ett undantag är då Danny Saucedo kallas för 

"Danny", vilket är hans artistnamn.   

 

Experten är en man 

I Aftonbladets texter får männen ofta inta rollen som expert, genom att sammanfatta 

och dra slutsatser. De låter ofta säkra på sin sak, antingen genom att säga att de 

"tycker", eller genom att påstå saker som att de är en självklara. Bland kvinnorna är 

det vanligare att blygsamt hålla sig till ord som "tror" och "hoppas". Detsamma gäller 

för TT Spektras texter.   

 Tävlingsproducenten Christer Björkman är en frekvent återkommande 

expertkommentator i Aftonbladets artiklar, och i en text låter man honom säga något 

som låter märkligt och kan tolkas som nedlåtande och förminskande av artisten Sara 

Varga: "... Den där lilla Varga-saken började ju puttra redan i andra röstningsgenom-

gången i kvalet, man kände att hon skulle gå hela vägen" [min kursivering]. 

 

Männen vrålar, krossar glas, agerar! 

I Aftonbladets artiklar om Melodifestivalen framstår männen ofta som aktiva, starka, 

drivna, målinriktade och professionella. Detsamma gäller för TT Spektra. 

Aftonbladets manliga aktörer är ofta väldigt laddade och beskriver gärna sina 

prestationer och uppoffringar i tävlingen. Dessutom beskrivs männens handlingar med 

dramatiska ord som: Tortyr, tokjubel, vråla, supertuff och nervpärs (Ab7).  

 Att männen är aktiva märks bland annat då de krossar glas, torkar bort svett 

med en handduk, vrålar och sprutar ut sin champagne. Även hos TT Spektra 

förekommer fler dramatiska, actionfyllda uttryck kring männen. Exempel är: 

"Krossade allt motstånd" och "motståndarna [låg] för hans fötter" (TT5), "spänner 

bågen" och "försvara de svenska färgerna" (TT1). Men överlag sparar TT Spektra mer 

på krutet än vad Aftonbladet gör. 

 Något jag har noterat hos både TT Spektra och Aftonbladet, är att artiklar om 

favoriten och Melodifestivalvinnaren Eric Saade innehåller extra mycket fartfyllda 

krigs- eller sportmetaforiska uttryck. Dels kan det bero på att just hans scenshow 

innehåller krossande av glasrutor. 

 

Känslosamma kvinnor 
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Så fartfyllda uttryck som nämns ovan förekommer mer sällan kring kvinnorna i 

artiklarna, vilket ger en bild av att kvinnorna är mer lugna och passiva. Dessutom 

framställs kvinnorna överlag som mer känslosamma, osäkra och sympatiska. De 

uttalar sig mer om känslor, privatliv, tacksamhet, glädje och gråt, trots att kvinnorna 

liksom männen faktiskt intervjuas med anledning av sitt yrke och sin insats som 

tävlande i Melodifestivalen. Det gäller för både Aftonbladet och TT Spektra. 

  

Manligt allvarlig - kvinnligt leende 

Alla Aftonbladets fotografier är inte särskilt genusstereotypa, men de som är det visar 

ofta en stark, allvarlig och ibland till synes arg man som tittar bort från kameran. 

Bland männen är engagerade, energiska armrörelser vanligare än bland kvinnorna. De 

stereotypt kvinnliga fotografierna visar leende, passiva, tillgängliga kvinnor som inte 

tar lika stor plats som männen. Detsamma gäller för TT Spektras stereotypa bilder. 

 En bild från Aftonbladet som vid första anblick ser ut som det busande 

kärleksparet Eric Saade och Molly Sandén, visar sig efter en analyserande fundering 

innehålla mer än så (Ab7). Eric Saade håller nämligen fast flickvännen under sin ena 

arm. Det ser ut som att hon försöker komma loss. Saade står ovanför Sandén och 

utstrålar styrka och makt. Jag anser att bilden hårdraget kan ses som en symbol för 

den hegemoniska maktordningen, i vilken kvinnan är underlägsen mannen. 

 En annan minnesvärd bild, från TT Spektra, är den som visar hur Danny 

Saucedo skickar iväg en slängkyss (TT6). Det tolkar jag som ett tecken på ömma 

känslor och bilden blir en oväntad motvikt till dem där männen ser allvarliga, arga 

eller aggressiva ut. Kanske kan den öppna upp för fler bilder på "mjuka" män. 

  

Ingen regel utan undantag 

Aftonbladet visar även upp andra, inte alls lika stereotypa genuskonstruktioner. I 

texterna finns även manliga artister som pratar om nervositet, familj och press, som 

kallas vid förnamn och som ler eller tittar in i kameran. Där finns även kvinnor som 

inte ler på bild, som drar slutsatser likt en expert och framstår som självsäkra och 

starka. 

 Hos TT Spektra finns både artiklar och bilder som inte lär reproducera 

användningen av dominerande genusdiskurser i samhället. Bland annat artikeln 

"Skrällchans för Sara Varga", i vilken hon får hålla sig till ämnet, "behålla" 

efternamnet och varken pratar om privatliv eller känslor (TT3). Inte heller det 
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tillhörande fotografiet är stereotypt kvinnligt, utan artikeln kan fungera som förebild 

för den som vill nå en mer genusneutral rapportering. TT Spektras korta artikel om att 

Daniel "The Moniker" Karlsson har hittat kärleken är dessutom en slags motsats till 

manliga stereotyper (TT7). Textens tema är kärlek och känslor - typiskt "kvinnligt". 

  

Genusmedvetet...? 

Vid ett tillfälle gör TT Spektra något som kan vara en ansats till att uppmärksamma 

orättvisor som rör genus eller kön. I artikeln "Schlagerskrällen i Sundsvall" räknar 

upp hur många kvinnor respektive män som kommer att tävla i Melodifestivalens 

final - där det blir övervikt av män (TT2). Sedan lämnar TT Spektra ämnet. De 

problematiserar inte, och motiverar inte hur siffrorna passar in i artikeln, så tyvärr blir 

resultatet att TT Spektra lägger onödig fokus på kön och genus. 

 

Lika men olika 

Många av de stereotyper som kom fram när jag studerade Aftonbladets och TT 

Spektras konstruktioner av genus, var lika. Båda medierna framställer bland annat 

män som mer aktiva, starka, drivna och proffsiga - och kvinnorna som mer passiva, 

känslosamma och privata. Även i fotografierna fanns vissa tydliga, återkommande 

poser och skillnader. Många av stereotyperna var lätta att finna, då de stämmer 

överens med sådant jag läst om i tidigare forskning. Det verkar som att medierna 

reproducerar samma genusbild om och om igen, och använder samma gamla grepp - 

medvetet eller omedvetet. Jag gissar på det senare. 

 Även om Aftonbladets och TT Spektras bevakning av Melodifestivalen på 

många sätt är snarlik, har jag kunnat konstatera att Aftonbladet använder sig mer av 

dramatiserande ord och visar upp fler tydliga genusstereotyper. TT Spektra har fler 

texter och bilder som inte signalerar "typisk kvinna" eller "typisk man". 

 

8. Slutdiskussion 
 

8.1  Hur skiljer sig gestaltningen av kvinnor respektive män i 

artiklarnas texter och tillhörande bilder?  

 
De kvinnliga respektive manliga aktörerna gestaltas ur många avseenden på liknande 
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sätt i de 19 artiklarna som jag har analyserat. I både Aftonbladets och TT Spektras 

Melodifestivalbevakning framställs de manliga aktörerna som aktiva, starka, drivna 

och proffsiga, oftare än sina kvinnliga kolleger. I mediernas gestaltning av kvinnliga 

aktörer, framställs de som mer känslosamma, osäkra, passiva, privata och sympatiska 

än männen. Sedan finns det förstås också icke-stereotypa inslag i materialet, som då 

Daniel Karlsson pratar oavbrutet om kärlek eller då Sara Varga får hålla sig enbart i 

sin professionella roll och avbildas på ett sätt som inte är ett dugg stereotypt kvinnligt. 

 

8.2  Hur kan artiklarna reproducera eller omforma användningen av 

dominerande genusdiskurser i samhället? 
 

Samtliga Aftonbladet-artiklar som jag har analyserat, innehåller genusstereotyper. 

Flera är så genomsyrade av stereotyper att jag är övertygad om att de bidrar till att 

reproducera användningen av dominerande genusdiskurser i samhället. Då en 

mediekonsument för tionde gången läser om en stark, driven man så tror jag att 

läsarens syn på vad som är manligt, kvinnligt och normalt påverkas. Om läsaren 

brukar tänka på genusroller, blir påverkan möjligen mindre än om personen är helt 

ouppmärksam på stereotyperna som ingår i vår gemensamma genusslentrian. 

 Även TT Spektra bygger ett antal genusstereotyper, men hos nyhetsbyrån 

finns också texter och bilder som inte lär reproducera de vanliga, stereotypa 

föreställningarna om manligt och kvinnligt. Där finns exempelvis en text som 

fokuserar helt på den kvinnliga sångerskans proffesionella roll, och varken kallar 

henne vid förnamn eller betonar hennes "kvinnliga" sidor. Om sådana artiklar blir 

vanligare i det dagliga nyhetsflödet, tror jag att det kan göra att användningen av 

dominerande genusdiskurser omformas i samhället - mot en mer jämställd och mindre 

genusfixerad bevakning.  

 

8.3  Hur kan dessa genuskonstruktioner, samt skillnaden och 

likheten mellan TT Spektras och Aftonbladets genuskonstruktioner, 

förstås ur ett större samhälleligt sammanhang? 
 

Min tes var att Aftonbladet skulle visa upp fler genusstereotyper än TT Spektra. Och 

jag fick rätt. Då jag har analyserat några fler artiklar från Aftonbladet, har jag visser-
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ligen fått fler stereotypa exempel därifrån. Men Aftonbladet använder även ett mer 

dramatiskt språk, vars ordval förstärker bilden av män som aktiva och drivna, och 

kvinnor som känslosamma. Dessutom visar tidningen ingen icke-stereotyp artikel. 

 Min spekulation är att skillnaden mellan Aftonbladets och TT Spektras genus-

konstruktioner kan bero på deras skilda roller på marknaden. Som kvällstidning 

behöver Aftonbladet antagligen publicera spektakulära nyheter, dragna till sin spets, 

för att locka lösnummerköpare. Stereotyper ligger då nära till hands. Nyhetsbyrån TT 

Spektras kunder är i stället medieföretag över hela landet. Därför tänker jag mig att de 

inte behöver spetsa till sina artiklar lika mycket, utan kanske fokuserar mer på att 

skriva korrekta artiklar med mycket information, som kan publiceras rakt av.  

 Att medieproucenterna använder stereotyper tror jag delvis beror på genus-

slentrian. De reflekterar kanske inte över vad ett "bara Sara" signalerar. Men ibland är 

det nog ett medvetet val att anspela på välkända referensramar som genus och kön. 

 Stereotyperna som förmedlas här är inte enbart Aftonbladets eller TT Spektras 

"ansvar". Då de bevakar en inövad show har genuskonstruktionen redan börjat, på 

scenen. Att artiklar om Saade är väldigt actionfyllda kan delvis bero på att hans 

nummer är "manligt" aktivt, med en glasbur på scenen. Att Sara Varga framstår som 

passiv beror delvis på att hon är det, under sitt stillastående sångnummer. Dock bär 

artikelförfattarna helt klart en del av "ansvaret". De väljer vad de vill lyfta fram. 

  

8.4  Slutord 
 

Om jag visste mindre om genus- och medieteori hade jag kanske inte reagerat på 

detaljer som huruvida textens aktörer kallas vid fullständigt namn eller bara vid 

förnamn. Om jag å andra sidan hade varit mer påläst inom området, hade jag kanske 

hittat ännu mer intressant i texterna. Jag kan ha missat bitar av genuskonstruktionen 

på grund av att jag själv är uppvuxen med, och omgärdad av, samma genusslentrian 

som medietexterna har formats i. 

Inte mycket har förändrats. Det är min slutsats. Så länge de gamla 

genusstereotyperna är såhär vanliga, behövs fler insatser för att kunna förändra den 

gamla synen på genus, och för att i förlängningen förändra den hegemoniska 

maktordningen i samhället. 
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