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Abstract
Omfattande forskning har gjorts på hur genus framställs i medier. Undersökningarna som har 

genomförts har fokuserat på hur genusframställningen ser ut i bland annat nyhetsmedier och 

livsstilsmagasin. Genusforskning på medietexter har visat klara skillnader i hur män och kvinnor 

framställs i text och bild. 

Denna uppsats berör ett hittills outforskat område, popjournalistik. Vi undersöker hur genus 

framställs av manliga och kvinnliga artister, om det förekommer stereotyper och hur dessa i sådana 

fall ser ut. Vår tes är att det förekommer klara stereotyper. Vi undersöker även hur artisterna 

framställs i bilder och om det finns några skillnader beroende på genustillhörighet. Våra analyser 

baseras på material från poptidskriften Sonic Magazine, som är en av Sveriges största tidskrifter på 

det här området. 

Den teoretiska ramen för denna uppsats utgår från identitet, stereotyper och representation. 

För att kunna urskilja tendenser i hur framställningen av manliga och kvinnliga artister ser ut, utgår 

vi från ovannämnd teori.

Som metod har vi använt oss av kvalitativa analyser. Vi har hämtat inspiration från den 

retoriska textanalysen och den semiotiska bildanalysen. Vårt material utgår från de senaste fem 

numren av Sonic Magazine som fanns att tillgå. Vi koncentrerar vår analys på fyra manliga och fyra 

kvinnliga personporträtt. 

Med utgångspunkt i vår teoretiska ram har vi kommit fram till att det förekommer 

stereotypiska skildringar av både manliga och kvinnliga artister, i texterna till personporträtten. I 

personporträtten om de manliga artisterna är stereotypen ”konstnärssjälen” ofta förekommande. Vår 

tes är således stärkt. Dock är dessa stereotyper snarare kopplade till artisternas yrkesroll framför 

deras genustillhörighet. Vad gäller framställningen av manliga och kvinnliga artister i bilder ser vi 

en tendens att de kvinnliga artisterna skildras på ett sätt som är mer kopplat till deras 

genustillhörighet än de manliga artisterna. 

  

Nyckelord:
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Förord
Vi som har skrivit denna uppsats vill tacka vår handledare för ett bra stöd och en givande 

handledning. Vi har fått inspiration, feedback och vägledning under arbetets gång som har varit av 

stor betydelse.
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1 Inledning

Hur skildras kvinnliga och manliga artister i popjournalistik i dag? Finns det några skillnader och 

hur tar de sig i så fall uttryck? I dagens journalistik, i såväl nyhets- som veckopress, tenderar 

individer att placeras i fack och stereotypiseras. Enligt Allt är möjligt (1998) är det framför allt 

grupper med mindre makt i samhället som stereotypiseras i massmedia, medan grupper med makt, i 

synnerhet medelålders män, stereotypiseras mindre. Tuchman (1989) hävdar att kvinnor porträtteras 

i mindre viktiga roller på TV, där de också står i beroendeställning till männen – som fruar, 

mammor och dylikt. Detta får kvinnan att framstå som underlägsen mannen, och Tuchman menar 

att denna kvinnobild som förmedlas av massmedia förhindrar den sociala utvecklingen. 

Vi är intresserade av att se om sådana här mönster även är tydliga i popjournalistiken. Vi har 

valt att undersöka poptidskriften Sonic Magazine. Denna typ av journalistik (popjournalistik) är ett 

relativt outforskat område och blir därför än mer intressant att undersöka. En av författarna till 

denna uppsats, Louise Hedenstedt, har tidigare skrivit för en musiktidskrift, och blev där medveten 

om problematiken kring framställningen av män och kvinnor. I tidskriften som Louise Hedenstedt 

skrev för fanns det en medveten policy att tänka på framställningen av genus i form av ordval och 

övrig framställning. Problemet Louise Hedenstedt hade var att det blev betoning på det faktum att 

kvinnliga artister var kvinnor. I artiklarna betonades ofta att kvinnorna var musiker i 

mansdominerad bransch. Utifrån dessa erfarenheter ansåg vi det vara befogat att göra en studie på 

hur genus skildras i musikjournalistik i allmänhet och popjournalistik i synnerhet. Enligt Jarlbro 

(2006) betonas ofta att kvinnor just är kvinnor även på andra journalistiska områden, som ekonomi 

och sport, exempelvis kvinnliga chefer och damfotboll.

Genus i media är ett populärt forskningsområde. I Sverige har Anja Hirdman (2002) studerat 

gestaltningen av kvinnan och mannen, och hon har bland annat skrivit ”Tilltalande bilder” som 

avhandlar hur kvinnan framställs i 60-70- och -90-talets Veckorevyn och Fib aktuellt. Hirdman 

menar att media konstruerar bilden av vad maskulinitet och femininitet är utifrån hur män och 

kvinnor presenteras; att media sätter normen för hur män och kvinnor ska och bör vara. Det har de 

senaste åren bland annat forskats om hur genus skildras i musikvideor (Hallström & Höglin, 2006) 

samt i tjej- respektive killtidningar (Hagenlöf, 2008) och (Lindbäck & Engströmer Nilsson, 2007), 

men däremot har musikjournalistik inte varit föremål för den här typen av undersökningar. Vi är 

således pionjärer på området. 
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1.1 Definitioner

För enkelhetens skull har vi valt att korta ned vissa ord som annars skulle ta stor plats i uppsatsen, 

då de återkommer många gånger. Dessa är popmusikjournalistik som vi har valt att korta ned till 

”popjournalistik”, Sonic Magazine som förkortas till ”Sonic” samt popmusiktidskrift som kortas 

ned till ”poptidskrift”.

1.2 Bakgrund

Tidskriften Sonic Magazine är en av Sveriges största musiktidningar och utkom med första numret 

år 2000. Enligt Sonics Internetsida ger tidskriften ut sex nummer per år, 108 sidor per nummer, och 

har de senaste åren breddat läsarskaran till Norge, Finland och Danmark. Tidskriften utger sig för 

att erbjuda: ”Välskriven, initierad, musikjournalistik levererad med både passion och stil” 

Sonic har en nätupplaga där det går att ta del av en del av det material som finns i 

tidskriften. Nätupplagan har också en del som är specifik för nätet och den innehåller bland annat 

spotifylistor* och gamla recensioner. 

De satsar på att ge artister de själva gillar utrymme och därför figurerar såväl små som stora 

artister.  Tidskriften har genomfört intervjuer med bland andra R.E.M., David Bowie och Bruce 

Springsteen. De satsar också på den svenska musikscenen och många av intervjuerna är med 

svenska artister som till exempel Jenny Wilson och Karin Dreijer Anderson. Enligt tidskriftens 

Internetsida är Sonics vision att satsa på kvalitet framför kvantitet och att erbjuda intervjuer, 

recensioner och artiklar från populärmusikgenren. 

I varje nummer medföljer en CD-skiva till prenumeranterna där Sonics redaktion har valt ut 

den senaste musiken som de gillar. Sonic väljer ofta att ta med band som inte har skivkontrakt. 

Chefredaktör och ansvarig utgivare är Pierre Hellqvist och förlag Sampler Media AB. 

1.3 Disposition

I det andra kapitlet beskrivs vår metod. Därefter, i det tredje kapitlet, tas tidigare forskning upp, där 

vi kort sammanfattar några studier på vad som tidigare har gjorts på området. I det fjärde kapitlet 

beskrivs våra teoretiska utgångspunkter utifrån tre huvudrubriker: identifikation, stereotyper och 

representation. Uppsatsens femte kapitel utgörs av resultatdelen, där vi genomför våra text- och 

bildanalyser utifrån rubrikerna: beskrivning av artist, sammanfattning av personporträtt, identitet, 

stereotyper, tilltal och stil samt bildanalys. I det sjätte kapitlet återfinns slutsats och diskussion, där 

vi gör en jämförelse mellan manliga och kvinnliga artister, besvarar våra frågeställningar samt 

*  Spotify är ett program där du kan lyssna på musik online. Listorna avser sparade favoritlåtar. 
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prövar vår tes. I det sjunde kapitlet, ger vi förslag till vidare forskning. Avslutningsvis, i det åttonde 

kapitlet, finns en litteratur- och källförteckning.  

1.4 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur genus i musikjournalistik ser ut. Vi inriktar oss på 

framställningen av genus i popjournalistik, där texter och bilder i poptidskriften Sonic utgör vårt 

material. Vi vill se hur manliga och kvinnliga artister skildras och om stereotyper förekommer.

Vår tes är att det finns klara stereotyper för hur manliga och kvinnliga artister skildras i 

popjournalistik. Vi är av denna uppfattning, då annan form journalistik, som livsstilsmagasin, 

använder stereotyper i sina beskrivningar av genus, enligt Allt är möjligt (1998). Vi vill undersöka 

om några stereotyper finns och i så fall vilka de är. 

Vi vill besvara nedanstående frågeställningar:

• Skiljer sig texterna, vad gäller ordval, reporterjag, struktur, tilltal och stilgrepp*, i 

personporträttet beroende på om det är en man eller kvinna som porträtteras?

• Förekommer stereotypiska framställningar av man och kvinna i personporträtten?

• Skiljer sig framställningen av man och kvinna i bilder?

* Innehållsfigurer och beskrivningar
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2 Metod och material

2.1 Val av metod 

För att besvara våra frågeställningar har vi valt en kvalitativ innehållsanalys, då vi anser det vara 

mer givande att studera ett mindre område kvalitativt. Vi anser att en kvantitativ analysform inte 

hade lämpat sig för det vi undersöker, då det genom att räkna förekomsten av en viss typ av ord inte 

hade varit möjligt att besvara våra frågeställningar. En kvantitativ analys hade endast fångat in det 

manifesta innehållet i texten, medan vi är tvungna att använda en metod som synliggör det 

underliggande innehållet. Våra metoder har sina utgångspunkter i retorisk textanalys och semiotisk 

bildanalys. Vi är intresserade av att se hur personporträtten i den valda tidskriften framställer genus.

Vi undersöker både text och bild, då vi anser att båda komponenterna samarbetar och att 

man genom att utesluta en del inte får ett fullständigt resultat. I en musiktidskrift som Sonic utgör 

bilder/fotografier en minst lika viktig del som texten och bör därför också undersökas. I 

personporträtten, som vi har valt att undersöka, är bilderna, i anslutning till texterna, ett sätt att 

gestalta artisten.

2.2 Textanalys

Vi har tagit intryck av Gripsruds (2002: 193) retoriska textanalys när vi har genomfört våra 

analyser. Vi vill se vilka medel skribenten använder för att förmedla ett visst budskap, hur personen 

i texten framställs. Detta gör vi genom att titta på vilka typer av frågor skribenten ställer, hur 

artisten i personporträttet beskrivs (vilka adjektiv används för att till exempel beskriva artistens 

utseende), hur texten är strukturerad och språket (stil och tilltal). Den retoriska analysen används 

ofta för att studera kommunikation som är utpräglat retorisk, texter som syftar till att övertyga om 

en ståndpunkt så tydligt som möjligt. Exempel på sådant material är enligt Gripsrud (ibid: 196) 

föreläsningar, politiska tal, debattinlägg och reklam. Våra texter är inte några typiskt retoriska 

texter, men vi tycker att detta sätt att analysera en text hjälper oss att få fram vilka medel skribenten 

använder för förmedla en viss framställning av en artist.  

Enligt Gripsrud (ibid: 214) framhölls i den klassiska retoriken ”ornatus” vilket är ett begrepp 

som handlar om textens utsmyckning. Under antiken menade man att den här utsmyckningen av det 

retoriska talet var till för att inte tråka ut publiken. I praktiken gick detta ut på att komma med till 

exempel överraskande formuleringar som var till för att behålla publikens uppmärksamhet. 

Gripsrud (ibid: 215) förklarar ornatus inom retoriken som: 
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Språkliga grepp för att exempelvis peka på nya och överraskande synvinklar och sätt att se på ämnet eller 
världen rent allmänt

Ornatus innehåller så kallade innehållsfigurer, som utifrån semantiska termer kan kallas för 

uttrycksfigurer eller innehållsfigurer. Innehållsfigurerna är så kallade tankefigurer och uttrycker 

åsikter med hjälp av till exempel jämförelser och ironi. Metaforen är en central innehållsfigur och 

och kan enligt Gripsrud (ibid: 216) förklaras som en implicit jämförelse. Den är vanligt 

förekommande i både vardagligt språk och journalistik. En av de vanligaste metaforerna är den 

döda metaforen. Den döda metaforen är en implicit jämförelse som är så vanligt förekommande att 

vi inte ser dem som metaforer. Metaforer är primärt till för framhålla det som är negativt eller 

positivt i texten. 

Metaforen är till en början naturligtvis ett ord med en etablerad, ofta bokstavlig (denotativ) betydelse. När 
ett ord fungerar som en metafor används det på ett annat område, vilket gör att det uppstår en 'semantisk 
kollision', en logisk absurditet. (ibid: 214)

2.3 Bildanalys

När vi gör våra bildanalyser har vi tagit intryck av den semiotiska analysen och där har vi 

koncentrerat oss på begreppen denotation och konnotation. Enligt Gripsrud (2002: 142) härstammar 

dessa begrepp och distinktionen dem emellan från den danske lingvisten Louis Hjelmsved som 

utvecklade Sassures strukturella lingvistik. Senare har även begreppen används av Rolands Barthes 

som har tagit hjälp av dem vid en rad analyser. 

Den denotativa nivån kan enligt Gripsrud (ibid: 142) förklaras som den direkta betydelsen 

medan den konnotativa nivån är den indirekta. Det som analyseras på den konnotativa nivån är en 

allmänt överensstämd konvention av det som sker på den denotativa nivån. Ett exempel som 

Gripsrud pekar på är solkorset som på mellankrigstiden inte hade en negativ medbetydelse, medan 

symbolen idag förknippas med nazism. Den konnotativa betydelsen är alltså tidsbunden. 

Vi utgår från distinktionen mellan dessa begrepp när vi genomför våra bildanalyser. 

2.4 Val av material och urval

Vårt material utgörs av fem nummer (nummer 41-43 2008 samt nummer 45-46 2009) av 

poptidskriften Sonic. Vi undersöker ett till två personporträtt per tidning, vilket resulterar i fyra 

porträtt av manliga artister och fyra av kvinnliga. Vi anser att åtta personporträtt räcker för att ge oss 

ett bra underlag, då personporträtten är omfattande och tillräckliga för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Vi har valt att inkludera både text och bild, då dessa två komponenter samspelar 

och därför bör analyseras tillsammans.  
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Vi fokuserar på en genre i tidskriften, personporträtt. Detta för att ha ett tydligt fokus i uppsatsen 

samt för att kunna dra så bra slutsatser som möjligt av materialet. Val av genre, personporträtt, föll 

på att vi anser det vara den genre där vi bäst kan analysera genus eftersom den fokuserar och går in 

djupare på artisterna. Att inkludera övrigt material från tidskriften som recensioner och kortare 

artiklar hade inte varit praktiskt möjligt, då uppsatsen ska genomföras på relativt kort tid. Valet föll 

därför på personporträtt. 

Vi gör ingen historisk jämförelse, och för att kunna säga så mycket som möjligt om hur 

genusframställningen i en poptidskrift ser ut i dag har vi valt att analysera personporträtt från 

nummer som ligger så nära som möjligt i tiden. Vi har valt de senaste numren av Sonic som fanns 

att tillgå och sedan gjort vårt urval därifrån.

Då vi analyserar personporträtt, utgår vår undersökning endast från den information som hör 

till just personporträtten. Vi har således valt bort övrig, kringliggande information. 

Vi fokuserar på den text som ingår i personporträtten, då det just är denna del vår 

undersökning utgår från. Vi inkluderar därför inte faktarutor och dylikt. De bilder vi analyserar är 

de bilder som har en direkt koppling till personporträtten. Vid något tillfälle har vi valt bort bilder. 

Detta på grund av att de specifika bilderna inte hade en direkt koppling till texten samt att de var 

tagna vid ett annat tillfälle. Att inkludera sådana bilder skulle enligt oss inte göra undersökningen 

korrekt. Vidare undersöker vi inte huruvida det är en man eller kvinna som har skrivit 

personporträtten. Vi koncentrerar oss på själva texten vid vår analys.   

2.5 Undersökningens genomförande

För att kunna besvara våra frågeställningar i slutsats och diskussion har resultatet delats in i sex 

kategorier: beskrivning av artist, sammanfattning av personporträtt, identitet, stereotyper, tilltal och 

stil samt bildanalys. 

I ”beskrivning av artist” har vi inkluderat den mest väsentliga informationen om artisten 

ifråga: ålder, musikgenre och det de är mest erkända för. Vi motiverar denna del som nödvändig, 

som bakgrundsinformation till personporträttet. I delen ”sammanfattning av personporträtt” ges en 

sammanfattning av vad personporträttet handlar om i stora drag. 

I delen ”identitet” kopplar vi till avsnittet ”identifikation” i teoridelen. Identitet går ut på att 

urskilja hur artisten, genom skribentens frågor och beskrivningar, framställs som individ och artist. 

Vi ger utförliga exempel från texten. Detta för att sedan kunna dra slutsatser om hur läsare kan 

identifiera sig med artisten.

I avsnittet ”stereotyper” knyter vi an till teoridelen. Vi tittar på om och i så fall hur 

stereotyper framkommer i texten. Detta gör vi genom att titta på hur skribenten beskriver artisten 
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(ordval, beskrivningar), frågor till artisten, artistens svar och vinkel på personporträtt (det som 

skribenten väljer att fokusera på). Utifrån den information som går att utläsa på den denotativa 

nivån i texten, drar vi sedan slutsatser i delen ”slutsatser och diskussion”. Vi använder oss av egna 

stereotyper, då de som beskrivs i Allt är möjligt (1998: 26); skönhetsslaven, projektören, 

hushållsfunktionären, machomannen, kärleksgudinnan och drömprinsen inte täcker in de 

stereotyper som förekommer i vår undersökning. Uppsatsens stereotyper baseras på vedertagna 

stereotyper, exempelvis konstnärssjälen och karriärkvinnan. Dessa stereotyper får ses i ljuset av 

våra egna kulturella och sociala uppfattningar. En stereotyp beskrivs i teoridelen som en förenklad 

bild av en individ och stereotypisering är ofta förknippat med kön.

I ”tilltal och stil” närläser vi texten och använder oss av retoriska grepp som metafor och 

liknelse för att förklara textens struktur. Vi tittar på vad skribenten använder för stilgrepp för att 

övertyga läsaren om budskapet i texten. Här går vi igenom hur skribenten tilltalar läsaren, hur 

han/hon placerar sig själv i texten (synligt eller osynligt reporterjag), miljöbeskrivningar, språk, 

ordval och textens uppbyggnad. 

I avsnittet ”bildanalys” använder vi oss av semiotiska metoder och tittar på bildens två 

nivåer, den denotativa (direkt synliga) och den konnotativa (underliggande). Under avsnittet 

”denotativa nivån” förklarar vi detaljerat hur bilden ser ut, vad som finns på den, hur artisten är 

placerad och klädd, ansiktsuttryck, storlek på bild, kameravinkel, närbild eller helkropp, miljö och 

ljus. I den konnotativa delen gör vi, när det är lämpligt, koppling till texten i personporträttet. 

Gripsrud (2002: 142) förklarar den konnotativa nivån som en historiskt bunden och kollektivt 

överenskommen association av ett tecken på den denotativa nivån. Som exempel ger han att ånglok 

konnoterar ”gamla tider”. Vi är influerade av Gripsruds förklaring av distinktionen mellan den 

denotativa och konnotativa nivån och följer den när vi gör våra bildanalyser. 

Nedan följer hur vi har gått tillväga då vi har gjort våra analyser:

• Först har vi läst och tittat igenom hela analysenheten ett par gånger.

• Därefter har vi plockat ut meningsbärande enheter som är relevant för våra rubriker i 

resultatet, ”identitet”, ”stereotyper”, ”tilltal och stil” samt ”bildanalys”.

• Sedan har vi granskat och diskuterat de partier i texten som är relevanta för dessa rubriker i 

ordningen ovan.

• Därefter skriver vi en beskrivning av artisterna utifrån personporträttet 

• Sedan en sammanfattning av personporträttet i stora drag.

• Vidare går vi in på de respektive rubrikerna och plockar ut citat ur texten samt skriver ned 

de meningsbärande enheterna under rubrikerna

• Därefter analyserar vi bilderna denotativt genom att titta på dem noggrant och beskriva 

exakt hur de ser ut (ljus, kläder, miljö, fotovinklar, artistens placering i bild, artistens yttre 
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attribut).

• Slutligen analyseras bilderna konnotativt (underliggande mening, symbolik, budskap).

2.6 Metodkritik

Som metodkritik kan påpekas att vi utgår från åtta personporträtt, fyra kvinnliga artister och fyra 

manliga. För att kunna dra några större slutsatser ur materialet hade det behövt vara större. Som det 

är nu kan vi visa på tendenser i texterna och bilderna vi analyserar. Annan kritik som kan tas upp är 

hur vi har konstruerat stereotyperna samt hur vi har utfört vår bildanalys - det är möjligt att forskare 

från exempelvis andra länder eller med andra kulturella och sociala erfarenheter skulle ha gjort på 

ett annat sätt. 
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3 Tidigare forskning
Enligt Jarlbro (2006: 109) har veckopressen från 1970-talet och framåt fått kritik för att spä på en 

schabloniserad bild av både män och kvinnor. Medier har bara visat upp en bild; den vackra, slanka 

kvinnan och den muskulösa mannen. Under 1990-talet debatterades det mycket om huruvida media 

var en stor bidragande faktor till ätstörningar eller ej – och detta på grund av de ideal medier sänder 

ut genom valet av bilder. Det är dock att göra det enkelt för sig att enbart skylla på medierna. 

Jarlbro (ibid) menar vidare att populärkulturen visar föreställningar om den perfekta kroppen för 

den rådande tiden. Kvinnor och män framställs utifrån vad som anses vara normen.

Enligt Kleberg (2006: 19) har även så kallade kända förebilder, som visar upp negativa sidor 

debatterats. Exempelvis ansågs den amerikanska tv-serien Dallas inverka negativt på kvinnor. Detta 

på grund av hur kvinnorna i serien framställdes – då föreställningen många gånger var att man blir 

det man ser. De kvinnliga tittarna fick således rollen som offer istället för aktiva tittare. Detta sätt att 

undervärdera kvinnorna rörande medias effekter baseras på överföringsmodellen. Man tittar inte på 

att olika människor tar till sig utbudet på olika sätt beroende på kulturella, sociala och politiska 

erfarenheter. Överföringsmodellen skulle i sin tur betyda att ju mer medier visar upp kvinnor i 

maktpositioner, desto fler kvinnor kommer att, i samhället, erhålla sådana positioner.

Kvinnor och mäns representation i massmedia är i dag av varierat och mångfasetterat utbud. 

Kleberg (ibid: 42) menar vidare att det ur historiskt perspektiv finns stor kunskap kring kvinnors 

representation i medierna, medan representationen av män och maskulinitet i svenska medier inte 

har uppmärksammats särskilt mycket. Detta på grund av att det anses vara ett relativt 

oproblematiskt område.

På 1960-talet var män överrepresenterade i de journalistiska texterna och bilderna, och när 

kvinnor förekom var de ofta representerade utifrån stereotypa bilder. Om kvinnor fanns med på bild 

i dagspressen var det inte sällan i egenskap av offer, och de förekom i regel inte med efternamn. I 

andra sammanhang avporträtterades kvinnorna leende – även om det inte var befogat. Kvinnorna 

fick också representera ”vanligt folk” i frågor, tillskillnad från de manliga experternas uttalanden 

(ibid: 14).

I Anja Hirdmans avhandling ”Tilltalande bilder – Genus, sexualitet och publiksyn i 

Veckorevyn och Fib aktuellt” (2002) jämförs kvinnor och mäns framställning i Fib aktuellt och 

Veckorevyn över tid. Hirdman konstaterar att i den manliga tidningen fanns mer fokus på 

kriminalitet, våld och sex och i den kvinnliga på mode, skönhetstips och sex.

Flera C-uppsatser har inspirerats av Hirdmans forskning. Hagenlöf (2008) har studerat genus 

i livsstilsmagasinen Slitz och Solo. Lindbäck och Engströmer (2007) har gjort samma sak med 

Cosmopolitan och FHM. Dessa uppsatser är likartade, då ”Könsroller i media” undersöker hur 
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genus skildras i livsstilsmagasinen Slitz och SOLO, och ”Genus – en medial konstruktion?” 

undersöker samma sak i Cosmopolitan och FHM. Syftet med dessa två undersökningar är att se hur 

män och kvinnor framställs i en typisk manlig och en typisk kvinnlig tidning. Dessa undersökningar 

baseras på en retorisk text- och bildanalys av artiklar som berör sexualitet och relationer. Resultatet 

av dessa undersökningar är ungefär detsamma, då båda studenterna kommer fram till att det finns 

tendenser till klara skillnader mellan tidningarna, men även vissa likheter. I tjejtidningarna beskrivs 

hur man ska lära sig att vara kvinna. Kvinnan skildras ofta i förhållande till mannen och bilden av 

henne ges utifrån ett ”manligt godkännande”, där hon vill ha mannens bekräftelse och 

uppmärksamhet. I den manliga tidningen skildras kvinnan som en sexsymbol. Gällande mannens 

maskulinitet, så skildras den i förhållande till den bild som målas upp av kvinnan.  
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4 Teori

4.1 Identifikation

Enligt Gripsrud (2002: 17) ingår massmedierna i den så kallade sekundära socialisationen. 

Tillsammans med en rad andra samhällsinstitutioner utanför familjen – som skola, dagis och 

arbetsplatser – formar de vår identitet. Massmedierna hjälper oss att skapa en bild av hur världen 

omkring oss ser ut samt att definiera vilka vi själva är och vår ställning till omvärlden. 

Gripsrud menar vidare att medierna ger oss en bild av det som sker utanför Sverige och 

hjälper oss att ta ställning till vilka vi vill vara och vilka vi inte vill vara. Medieinstitutioner som 

Sveriges Radio och Sveriges Television förstärker den svenska gemenskapen genom att förse så gott 

som hela Sveriges befolkning med nyheter och underhållning. Dessa medieinstitutioner, parallellt 

med regionala tidningar och TV-kanaler, hjälper oss att komma underfund med vilka vi är i 

förhållande till andra; bidrar till att skapa vår identitet. Benedict Anderson (1993) myntade 

begreppet ”föreställda gemenskaper” och han betonar i synnerhet de tryckta mediernas roll för 

utvecklingen av den nationella identiteten. Sveriges Television och Sveriges Radio har i sin tur 

hjälpt till att förstärka de här föreställda gemenskaperna.

Enligt Gripsrud (ibid: 19) bidrar massmedierna också till föreställningar om könen. De 

berättar för oss vad det innebär att vara man och kvinna. Det finns medieteorier som fokuserar på 

hur massmedier reproducerar och förstärker föreställningar om exempelvis manligt och kvinnligt. 

Enligt Gripsrud (ibid: 30) är det dock knappast så att vi införlivar mediernas föreställningar 

hur som helst. För det första har vi normer och värderingar som hjälper till vid bedömningen av 

medietexter, dessutom har vi ett så kallat ”filter” som gör oss medvetna om att det vi upplever 

genom massmedierna inte är detsamma som vår direkta verklighet. Det här gäller först och främst 

vid fiktiva medietexter men också i hög grad vid dokumentärt material som exempelvis 

nyhetsinslag. 

Vår identitet utvecklas, enligt Gripsrud (ibid: 32) i relation till andra människor. Vårt jag 

formas utifrån hur vi uppfattar att andra uppfattar oss. Den teoretiska riktningen som formulerat 

dessa antaganden kallas för Den symboliska interaktionismen. Denna riktning grundades i början av 

1900-talet inom den så kallade Chicagoskolan. Den symboliska interaktionismen menar att: 

Vi övertar andras perspektiv på oss själva och därefter bedömer om och i vilken mån som 
detta är ett perspektiv vi kan acceptera (ibid: 32)

För att vi ska kunna få behållning av medietexter är den empatiska förmågan en förutsättning. Vår 

inlevelse i medietexter blir på detta sätt en möjlighet att pröva olika perspektiv på oss själva. Den 

symboliska interaktionismen förklarar varför vi identifierar oss med personer i medietexter. 
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4.2 Stereotyper

Begreppet stereotyper förklaras i Nationalencyklopedin som:

Inom psykologin förenklad och ofta fördomsfull föreställning om t.ex. människor som hör till en viss 
kultur, nation, religion eller yrkesgrupp; bidrar ofta till att vidmakthålla fördomar och negativa attityder.

Det har gjorts många kvantitativa innehållsanalyser om kvinnors representation i massmedier. 

Margaret Gallagher (1987) var en av de första att börja summera dessa och kom fram till att kvinnor 

i västerländska och östeuropeiska massmedier är underrepresenterade i både produktion och 

innehåll. När kvinnor förekommer i medietexter uppträder de i relation till manliga figurer; fäder, 

chefer och makar. Kvinnorna är unga och vackra och porträtteras som beroende och passiva.

Stereotyper är ett uttryck för maktrelationer, ett sätt att göra en indelning i vi och dom. 

Stereotyper bygger på fördomar och det är oftast grupper i samhället som har mindre att säga till om 

som presenteras som stereotyper. Enligt Allt ät möjligt (1998: 20) är de som stereotypiseras minst i 

medierna medelålders män, på grund av att de har mest makt i samhället. Deras sätt att vara, 

exempelvis att jobba dygnet runt och försumma familjen, är en norm som inte ifrågasätts. 

Innehållet som produceras i medierna ska gå snabbt att tillverka och görs efter en bestämd 

mall. Dramaturgin är central för att presentera nyheten på bästa sätt. Därför är också stereotyper 

vanligt förekommande i medierna idag – för att de är förenklingar. Stereotyper döljer komplicerade 

sammanhang och används för att tydliggöra. Individer presenteras ofta som stereotyper förknippade 

med sitt kön. Män framställs ofta i samband med makt och kvinnor med sex (ibid: 20).

Enligt Tuchman (1989) har massmedierna misslyckats att representera kvinnor utifrån den 

utveckling som har skett de senaste hundra åren. 

While an impressive social transformation has taken place with over half of all American women the 
labour force, television shows hardly anything of that kind. 

Tuchman menar att män syns i majoritet i TV-rutan medan kvinnor dominerar såpoperorna, vilket 

signalerar kvinnans ställning som oviktig. Genom att porträttera kvinnan som underlägsen mannen 

och i en mindre viktig position, degraderas kvinnan symboliskt. Tuchman menar att denna bild som 

massmedierna förmedlar hindrar den sociala utvecklingen. Kvinnor erbjuds ingen positiv 

kvinnobild att inspireras av via medierna.  

Enligt Gripsrud (2002: 17) menar vissa författare att den underordnade framställningen av 

kvinnor i media, där de antingen presenteras i egenskap av en stereotyp roll eller inte alls, beror på 

att män dominerar den journalistiska produktionen och reproducerar de dominanta sociala 

föreställningarna. Ross Muir (Muir 1988 se Gripsrud 2002, s. 29) säger:

If a film or a television company is a mini sexist society, with women congregated in the lower paid 
service and support jobs, how can we expect the image of women that they produce to be anything but 
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sexist?
Enligt Gripsrud (ibid: 29) menar vissa att fler kvinnliga medieproducenter kan vara en lösning på 

problemet, att framställningen av kvinnan i medietexter på så sätt kan bli mer nyanserad. 

Vidare bör inte stereotyper blandas ihop med typifiering. Typifiering syftar, enligt Schütz (2002), 

till att vi människor har en tendens att klumpa ihop saker och ting. Vi ser ofta, exempelvis, att det är 

en hund eller en soffa, men vi reflekterar inte över vilken ras eller typ hunden eller soffan tillhör. 

Således tillhör hundar och soffor en viss typ, de är även djur och möbler. Typifiering är emellertid 

en mer generell och vid benämning än stereotyper. Stereotyper å sin sida är en mer djupgående 

undergrupp till typifiering.      

4.3 Representation

Ordet representation kan ha flera betydelser, men gällande representation i medieforskning är ordet 

synonymt med ”stå för”. Med det menas enligt Gripsrud ”framställningar av fiktiva eller verkliga 

fenomen” (2002: 25). Text, bilder och ljud kan således stå för något annat än sig själva. 

Representation kan ses som en form av konstruktion utifrån det som framställs – det är med andra 

ord inte en ”fullständig, objektiv återspegling” (ibid: 26).
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5 Resultat
Vi inleder respektive analys med en kort beskrivning av artisten och en sammanfattning av vad som 

står i personporträttet. Vad gäller bildanalysen inleder vi med att beskriva hur bilden ser ut. Vi tittar 

på hur manliga och kvinnliga artister representeras i personporträtten, både text- och bildmässigt. 

Personporträtten finns i sin helhet i bilagor.  Den första delen heter ”identitet”, den andra 

”stereotyper”, den tredje ”tilltal och stil” och den fjärde ”bildanalys”. Först presenteras resultatet för 

de fyra manliga artisterna och sedan de fyra kvinnliga. 

5.1 Andreas Kleerup ”Kleerup” nummer 41 2008

Beskrivning av artist

Andras Kleerup är en svensk producent och popartist, född 1979. Han gör låtar inom den 

elektroniska genren och är mest känd för hiten ”With Every Heartbeat” med Robyn, som har toppat 

Englandslistan. 

Sammanfattning av personporträtt

Personporträttet handlar om Kleerups personlighet, hans ADHD och hans intresse och influens av 

hårdrock. Skribenten betonar att Kleerup står ut som musiker i Sverige, på grund av hans rockimage 

som enligt skribenten är ovanligt förekommande bland svenska musiker. Fokus ligger på hans 

personlighet och image, snarare än hans musik. 

Identitet

Massmedierna erbjuder, som beskrivs i teoridelen, en möjlighet för oss att identifiera oss med 

personer i medietexterna. Medierna ingår i den sekundära socialisationen och har därför ett stort 

inflytande på hur vi konstruerar vår identitet. De visar upp bilder på olika typer av människor och 

förstärker de normer och föreställningar som finns.

I det här personporträttet beskrivs artisten som en ”cool” person som ”syns i varje 

modemagasin och på alla coola fester” (2008, nr. 41: 38). Skribenten skriver i den inledande 

brödtexten om att det i Sverige råder en norm som innebär att du som artist och person inte får 

sticka ut, till skillnad från till exempel Storbritannien, där skribenten beskriver att det finns en 

”skandalvurm”.

Vi vill ha våra artister ungefär som vi är själva. Bara lite, lite bättre. Lite mer välartade, lite mer begåvade, 
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lite mer älskade.  (ibid: 38).

Andreas Kleerup är, enligt skribenten, mer som de brittiska artisterna med en traditionell 

rockimage. Skribenten menar att denna rockimage står i kontrast till hans musikaliska uttryck som 

beskrivs som sorgset och lugnt.  Den bild som senare beskrivs är en sårbar person i kontakt med sin 

feminina sida. 

I personporträttet lyfts artistens tidigare kärleksrelationer fram som något som har inspirerat 

hans musik och påverkat honom som person. Hans senaste album ”Kleerup” handlar om artistens 

exflickvän. ”Jag skulle kunna göra skivor i nittio år om de här gamla sakerna (läs: gamla relationer, 

vår anm.), för de har varit så drivande i mitt liv” (ibid: 41).

Artisten har fått diagnosen ADHD, vilket lyfts fram som en väsentlig del av artisten i 

personporträttet. 

Stereotyper

Stereotyper konstrueras i medierna för att förenkla ofta komplicerade sammanhang. Stereotyper 

handlar om makt och placerar individer i fack. Ofta stereotypiseras individer efter sitt kön, och män 

förknippas framförallt med makt och kvinnor med sex. De som stereotypiseras minst är de med 

mest makt, det vill säga medelålders män. 

I personporträttet förmedlas två framställningar av artisten. För det första den eftertraktade 

musikern med rockimage som träffar många kvinnor och festar.

Han finns bakom skivspelarna på varje fest du inte är bjuden på. Han har alltid solglasögon, han dejtar 
modeller, har rykte om sig att festa hårdare och bättre än de flesta... (ibid: 38).

Den andra tydliga framställningen är personen som skapar, har problem med sitt inre och är sårbar i 

sitt förhållande till kvinnor. Han går sin egen väg genom att satsa på ett producentalbum som 

vanligtvis är svårt att nå framgång med.

Tilltal och stil

Skribenten är synlig på vissa platser i texten. Särskilt tydligt är det i början när hon använder ”vi” 

och uttrycker sina åsikter om de svenska och brittiska attityderna i artistvärlden. Skribenten talar 

även för läsarna när hon använder ”vi” och ”man”. 

Som någon slag förlängning av vår klichéartade förkärlek för det medelmåttiga kan vi ta att man faller ur 
ramen, vi kan till och med gilla att titta på när det händer. Så länge fallet inte sker på vår egen bakgård” 
(ibid: 38).

I personporträttet varvar skribenten egna kommentarer och reflektioner med citat från Andreas 

Kleerup och miljöbeskrivningar. Skribenten skriver ut sina frågor ett flertal gånger i texten och styr 
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honom med dem. Exempelvis med frågor om hur hans relationer har påverkat musiken, hur mycket 

rockmyt han är och hans ADHD. 

Skribenten använder sig av metaforer, exempelvis ”Så länge fallet inte sker på vår egen 

bakgård” (ibid: 38) och ”en bild i samma tonart” (ibid: 38). Skribenten sätter samman egna ord, till 

exempel ”rockfestivalsautentiskt bedhead” (ibid: 2008). I övrigt har skribenten ett sakligt språk och 

vid några tillfällen använder hon sig av målande beskrivningar, exempelvis när hon ska beskriva 

artistens musik.

Bildanalys

I personporträttet förekommer tre bilder i en serie, varav två är i A4-format och en är lite mindre.

Samtliga föreställer artisten själv.

• Denotativa nivån

På den första bilden syns artistens överkropp relativt nära. Han bär solglasögon i svart och vänder 

huvudet nedåt åt sidan. Armen är placerad bakom huvudet. Han har på sig en randig pikétröja, som 

är helt uppknäppt i halsen. Hans ansikte är uttryckslöst. 

På den andra bilden är vinkeln ovanifrån. Han tittar upp i kameran med glansiga ögon och 

sitter ner med händerna i kors på knäna. Benen är tätt hoptryckta mot kroppen. Han har uppknäppt 

pikétröja. 

På den tredje bilden är konturerna suddiga. Han bär samma kläder och solglasögon. Hans 

kropp är vänd i profil och armarna är korslagda. 

• Konnotativa nivån

Den första bilden konnoterar den nonchalanta rockstjärnan, solglasögon inomhus, uppknäppt 

skjorta och armen bakom huvudet samt uttryckslöst ansikte.

På bild nummer två sitter artisten ihopkrupen, det i kombination med ovanifrånperspektivet 

gör att artisten ser liten ut och inträngd i ett hörn. Detta konnoterar en sårbarhet. 

På bild nummer tre vänder sig artisten från publiken och gömmer sig bakom solglasögonen. 

Han har korslagda armar, vilket även här konnoterar den nonchalanta rockstjärnan. 

5.2 Pelle Ossler ”Ossler” nummer 42 2008

Beskrivning av artist

Pelle Ossler är en svensk artist, född 1962. Han turnerar för tillfället med Joakim Thåströms band. 
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Under 2008 släppte han albumet ”Ett brus”. 

Sammanfattning av personporträtt

Personporträttet fokuserar på Pelle Ossler som artist och person. I texten är artistens mörka livssyn 

central, och hur den genomsyrar hans musik. Hans koppling till Berlin, där det senaste albumet har 

spelats in, tas upp. Både Berlin som stad och stadens mörka krigshistoria beskrivs som musikaliska 

influenser. 

Identitet

I personporträttet beskrivs Pelle Ossler både som artist och person. Han framställs som en person 

som alltid har känt sig utanför:

Från det (läs: Pelle Osslers isolering i Berlin som liten, vår anm.) kommer nog mitt eget utanförskap, min 
känsla av att alltid stå utanför och betrakta omvärlden som genom ett fönster och uppfatta världen därute 
som rätt förskräcklig (2008, nr. 42: 41). 

Som artist fokuseras det i personporträttet på Pelle Osslers uppfattning om att bra musik inte kan 

vara glad. 

Min 45-åriga livserfarenhet säger mig att tillvaron är ett gungfly, att varje människa är en potentiell 
mördare och sadist. Vet man det känns det underligt att göra feel good-musik (ibid: 38).   

Samtidigt vill skribenten lyfta fram att artisten är en ”helt vanlig påg” (ibid: 41). 

Det beskrivs att Pelle Ossler inte är fullt till freds med sitt artisteri, han säger i ett citat ”Jag 

vet inte, ibland känns det som en tung börda att syssla med musik” (ibid: 42). Han har därför en 

parallell karriär som snickare.

Stereotyper

Fokus ligger på artistens mörka musik och livssyn. Det förklaras hur han stirrar in i mörkret 

”kanske för att förstå, kanske för att han inte kan låta bli” (ibid: 38).  

Det centrala i personporträttet är Pelle Osslers känsla av utanförskap och hur det har 

påverkat hans musik. ”Möjligen har jag alltid burit på, kämpat mot, en känsla av att stå utanför” 

(ibid: 38).

I personporträttet framhålls det också hur Pelle Ossler skrattar, ”men att hans musik inte gör 

det särskilt ofta” (ibid: 38). Artisten har en mörk syn på livet och på människan:

Människans utveckling och historia är kantad av fasa – och så kommer det att fortsätta tills vi utplånat oss 
själva. Det är ingen dystopi, utan realitet. Och i förhållande till det blir min musik ändå rätt så uppåt, eller 
hur? (ibid: 38).  
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Tilltal och stil
Skribenten har ett synligt reporterjag, han lägger in sina egna åsikter vid ett antal tillfällen.

Och man vill kanske inte alltid riktigt veta vad som döljer sig bakom de där texterna. Smärtan mår kanske 
ändå bäst av att stanna där bakom orden. Samtidigt dras man, dras jag, dit  (ibid: 41). 

Skribenten använder sig frekvent av metaforer, exempelvis ”Han är inte rädd för att ta sig in 

sprickorna mellan Blondinbella och idrottshysterin” (ibid: 38). 

Skribenten använder sig av ett litterärt språk texten igenom. Personporträttet är fullt av 

målande beskrivningar, till exempel av artistens musik: ”Instrumentalen, ’Grisbesättningen’ - som 

inleder ’Ett brus’, Osslers nya album – är en dystopisk marsch rakt in i en så klaustrofobiskt 

obehaglig stämning att den på några minuter kan göra en köttälskare till en militant vegan” (ibid: 

38). ”Albumet ’Ett brus’ rymmer väldigt vacker musik, inte att förglömma. Vacker, ohjälpligt 

sorgsen, ljudmässigt sprungen ur bilden av en sönderbombad huvudstad” (ibid: 41).   

I personporträttet berörs först artistens livssyn och hur den har influerat hans musik. Därefter 

kommer beskrivningar av artistens musik. Sedan berörs artistens barndom i Berlin, där han kände 

ett utanförskap. Vidare återkopplas barndomen till den skiva Pelle Ossler nu har gjort i Berlin. 

Bildanalys

I personporträttet förekommer två bilder i A4-format. Båda föreställer artisten. 

• Denotativa nivån

På bild nummer ett är Pelle Ossler centrerad i bild. Han omges av en stor, svart bakgrund, det är 

mycket luft ovanför hans huvud. Han sitter ner med armarna korslagda. Han har ansiktet lutat nedåt 

och blundar. Han bär en svart t-shirt.  

På bild nummer två syns artisten i närbild. Miljön (den mörka bakgrunden och kläderna) är 

densamma som i bild nummer ett. Han tittar rakt på läsaren med uttryckslöst ansikte. Bilderna 

samarbetar, då de har samma tema (svart bakgrund, svarta kläder). 

• Konnotativa nivån

På bild nummer ett är mörkret i fokus. Färgen svart dominerar (både bakgrund och kläder) och 

konnoterar mörker, sorg och depression. Det faktum att artisten har mycket luft över huvudet får 

honom att framstå som liten. Hans uttryck (armarna korslagda och stängda ögon) konnoterar att 

han skyddar sig själv från omvärlden. Bilden samspelar med texten där mörkret är en central 

aspekt. 

På bild nummer två möter artistens blick läsaren. Det, i förhållande till bild nummer ett, 
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konnoterar att artisten är beredd att möta läsaren. 

5.3 John Legend ”John Legend” nummer 43 2008

Beskrivning av artist

Personporträttet handlar om John Legend, en amerikansk soulartist född 1978. Han är 

grammybelönad och aktuell med albumet ”Evolver” från 2008. Han har samarbetat med bland 

andra Jay-Z, Stevie Wonder och Kanye West. 

Sammanfattning av personporträtt

Personporträttet fokuserar på John Legend som artist och hans samarbete med olika artister. Texten 

berör artistens intresse för politik och välgörenhet. Personporträttet handlar också om hur han är 

som person och vilka andra artister han skulle vilja samarbeta med. 

Identitet

John Legend beskrivs som en person som hela tiden strävar efter att bli bättre. 

Jag gillar sällan min röst helt och hållet och efteråt kan jag gå igenom olika rörelser jag gjorde på scen, 
om det var bra eller inte. Jag kollar och lyssnar på videoinspelningar, jag vill bli bättre (2008, nr. 43: 52).

Han framställs som en person som har många järn i elden. 

Jag har alltid gillat att ha massa på gång samtidigt, jag trivs med det. Det är så mitt liv har sett ut sedan 
tonåren. Tusen saker på en gång (ibid: 52).

Artisten beskriver sig själv som en ”tvättäkta nörd” (ibid: 52). I ett citat säger han att han läser 

mycket om politik, världshändelser, historia och ekonomi. 

I personporträttet lyfts fram att välgörenhetsarbete ligger artisten varmt om hjärtat. Han har 

till exempel dragit igång en egen kampanj för att dra in pengar till ett barnhem i Tanzania. På ett 

konvent där president Barack Obama höll tal, beskrivs hur John Legend började gråta för att det var 

en ”historiskt betydelsefull händelse” (ibid: 52).

Stereotyper

I personporträttet är flera framställningar av John Legend tydliga. För det första hans 

perfektionistiska sida, han jobbar med sig själv och strävar alltid efter att bli bättre. Han är 

engagerad i välgörenhetsarbete och politiska frågor. Artisten beskriver i ett citat hur han organiserar 

och strukturerar svar på frågor som skribenten ställer i förväg i sitt huvud. Personporträttet 

fokuserar på hans intresse för politik, världshändelser, historia och ekonomi vilket enligt John 

23



Legend själv är ovanliga intressen för artister. ”De flesta andra artister gör i alla fall inte det (läs: 

intresse för politik etc., vår anm.). Jag är nörd, och stolt över det” (ibid: 52).

Tilltal och stil

Personporträttet är uppbyggt som en fråga-svar-intervju. Skribenten är bara synlig vid vissa frågor, 

exempelvis: ”Jag läste en recension av fredsgalan i förrgår kväll...” (ibid: 54). Även ingressen är 

utformad som fråga-svar. Miljöbeskrivningar och övriga beskrivningar förekommer ingenstans i 

texten. Skribentens språk är rakt på sak.

Personporträttet handlar i första delen av texten om John Legends känslor inför sitt artisteri. 

Sedan övergår det i frågor om hans personlighet och intressen och därefter berörs hans musikaliska 

bana, i slutet ställer skribenten ”kuriosafrågor” om lite av varje, till exempel: ”Har du häktats någon 

gång?” och ”Har du ett motto i livet” (ibid: 54). 

Eftersom personporträttet är uppställt som fråga-svar finns inget utrymme för liknelser eller 

övriga innehållsfigurer. Vid några tillfällen använder sig skribenten av så kallade döda metaforer, 

vilket innebär att metaforerna är så vanligt förekommande att vi inte längre tänker på att det är 

metaforer, exempelvis: ”Din karriär sparkade igång...” (ibid: 52). 

Bildanalys

I personporträttet förekommer två stora bilder, föreställande artisten själv. Både bilderna är tagna på 

artistens hotellrum.

 

• Denotativa nivån

Bild nummer ett täcker sig över nästan ett helt uppslag. Den föreställer artisten sittandes i en fåtölj 

på sitt hotellrum. Han bär fyrkantiga glasögon och en brun skinnjacka. Han sitter vänd något åt 

sidan, med blicken mot läsaren. Artisten har ett uttryckslöst ansikte. Hans arm är halvt uppsträckt 

mot ansiktet. I bilden förekommer också en telefon. 

Bild nummer två täcker sig över en A4-sida. Den föreställer artisten i närbild. Han bär 

samma skinnjacka, dock inga glasögon. Han tittar med vaken blick på läsaren, i övrigt gör artisten 

inget särskilt ansiktsuttryck. Ansiktet är belyst av ljus bakifrån.

• Konnotativa nivån

På bild nummer ett bär artisten skinnjacka och glasögon. Skinnjacka har en symboliskt stark 

betydelse och konnoterar ett slags tuffhet. Skinnjackan har traditionellt sett varit ett signum för 

rockstjärnor. Glasögonen symboliserar intelligens. Bilden knyter an till texten, där han beskriver sig 

själv som en intellektuell person.

På bild nummer två, där artisten visas i närbild, är glasögonen av. Han tittar rätt på läsaren 
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och då han inte bär glasögon, kommer vi som läsare honom närmare. Ljuset som belyser artistens 

ansikte bakifrån gör att porträttet konnoterar ett slags helighet. Det heliga uttrycket i bilden går att 

koppla till texten, där hans engagemang för välgörenhet beskrivs.

5.4 Noah Lennox ”Panda Bear” nummer 46 2009

Beskrivning av artist

Noah Lennox är en amerikansk experimentell musiker, född 1978. Han var tidigare bosatt i New 

York, men bor numera i Lissabon. Noah Lennox utgör en del i indiepopgruppen Animal Collective. 

Sammanfattning av personporträtt

Personporträttet handlar om Noah Lennox, sångare i Animal Collective. Textens tema är artistens 

flytt från New York till Lissabon, där han nu får ro att skriva musik. Skribenten beskriver Noah 

Lennox problem med att leva i New York – hetsen och stressen som fick honom att må så dåligt att 

han inte längre kunde bo kvar. I texten förklaras hur flytten till Lissabon har gjort artisten till en hel 

människa, både på det privata och professionella planet. 

Identitet 

I det här personporträttet visas bilden av en relativt ung och sårbar musiker upp. Artisten beskrivs 

som en sökare, som har funnit sin mening med livet genom att flytta till en ny världsdel, träffa sin 

kvinna, bilda familj och finna ro för skapandet.  I texten tar skribenten upp en tes att genier inte 

finns, för att bli riktigt bra på något är det endast mycket övning som krävs. Artisten håller med i 

detta: ”Men herregud, jag skulle ändå aldrig ta ord som underbarn och mästerverk i min mun i 

samma andetag som mig själv och Animal Collective” (2009, nr. 46: 55).

Stereotyper

 Artisten beskrivs inte som den traditionella manliga popartisten, som festar hela nätterna, har en ny 

kvinna i varje stad och lever för yta och glamour. I det här fallet har artisten bara en kvinna i sitt liv, 

som han också hyllar i sina låttexter. Artisten har flytt kaoset i New York för ett lugnare liv i 

Lissabon, där han har möjlighet att vara anonym. Skribenten skriver också om Noah Lennox 

tidigare ångest, både i ungdomen och i New York där han var nära att ta sitt eget liv. 

Jag var mer rädd för att stanna i New York. Det hade definitivt blivit slutet. Jag mådde så dåligt då att det 
kanske till och med hade kunnat bli slutet för mig (ibid: 54).
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Tilltal och stil

Språket i personporträttet är litterärt, men samtidigt enkelt. Det förekommer inte talspråk. 

Skribenten använder sig av målande beskrivningar. Han använder ofta metaforer och liknelser, 

exempelvis: ”Men bandets mest utrotningshotade art bor sedan länge i Lissabon” (ibid: 52), vilket 

syftar på artisten och hans artistnamn Panda Bear och ”Deras musik, som tidigare mest påmint om 

läskiga offerriter från den allra djupaste regnskog” samt ”...i den lika gamla som labyrintliknande 

stadsdelen...” (ibid: 54). Skribenten använder sig ofta av döda metaforer, exempelvis: ”Det enda 

lilla gripbara halmstrå” (ibid: 54). Metaforer av detta slag förekommer texten igenom. 

Bildanalys

Det förekommer sex bilder i anslutning till personporträttet. Artisten figurerar på hälften av 

bilderna, de övriga visar endast miljö – förmodligen är det Lissabon som syns.

• Denotativa nivån

På den första bilden, som täcker över ett uppslag, syns artisten i profil. Han bär svarta kläder. Han 

står längst ut i högerkanten och blickar ut över en suddig gata som syns i bakgrunden. Förmodligen 

är det i Lissabon, då mötet utgår därifrån. Bilden är i gråtoner. Artisten har en tom blick och ett 

uttryckslöst ansikte. 

På bild nummer två syns en husfasad och två gatlyktor. Träd avtecknar sig mot den 

skymningsgrå himlen. Solen syns långt borta men det är i huvudsak mörkret som dominerar.

På bild nummer tre syns en smal, folktom gränd omringad av gamla husfasader. Det är 

halvmörkt och ljuslyktor lyser upp bilden.

På bild nummer fyra finns ett klädstreck med ett antal kläder som hänger med hjälp av 

klädnypor. Även denna bild är tagen i skymningsljus.

På bild nummer fem syns artistens silhuett som avtecknar sig framför ett bostadsområde i, 

vad som förmodas vara, Lissabon. Artisten står med ryggen mot läsaren. Det är mulet och grått ute, 

inget ljus syns på bilden. Artisten bär svarta kläder. 

På bild nummer sex är artisten ansikte vänt mot publiken. Han är fortfarande klädd i svart 

och hans ansikte är återigen uttryckslöst. Bakom honom avtecknar sig Lissabon suddigt, endast 

artisten är skarp och således i fokus. 

• Konnotativa nivån

På bild nummer ett syns artisten i profil. Han tittar bort vilket, konnoterar att han inte vill vara i 

centrum och inte möta läsarna. De svarta kläderna konnoterar traditionellt sett sorg, i detta avseende 

symboliserar det depression och mörker, vilket fångar hans tidigare ångestfyllda liv som beskrivs i 
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personporträttet. Gråtonerna i bilden förstärker ytterligare det budskapet. Bilden konnoterar en jag- 

och dem-känsla, artisten står ensam i kontrast till den suddiga folkmassan. 

På bild nummer två finns tre ljuskällor, framförallt de två ljuslyktorna men även solen långt 

borta. Bilden är fylld av mörker men ljuskällorna konnoterar att även om det är mörkt finns 

ljuspunkter, inget är helt svart eller vitt. Bilden konnoterar en spöklik och melankolisk känsla, som 

förstärks av skymningsljuset. 

Bild nummer tre konnoterar ensamhet med folktomma gator och halvmörkt ljus.

Bild nummer fyra, med klädstrecket, konnoterar sysslor i hemmet, vilket i sin tur konnoterar 

familj. Familjen är central i sångarens liv, vilket uttrycker sig i personporträttet. 

Bild nummer fem konnoterar att artisten inte vill möta läsaren och inte direkt stå i centrum, 

detta genom att han står med ryggen mot. Även denna bild genomsyras av en stark 

ensamhetskänsla, där det är artisten mot resten av världen. Det gråa ljuset i bilden konnoterar en 

dyster känsla.

Bild nummer sex konnoterar en öppnare känsla än övriga bilder, då artisten är beredd att 

möta publiken genom att vända ansiktet mot läsaren. Detta kan symbolisera hans resa från mörkare 

till ljusare tider - och det förstärks genom ljuset i bilden. 

5.5 Emmylou Harris ”Emmylou Harris” nummer 41 2008

Beskrivning av artist

Emmylou Harris är en amerikansk countrysångerska, född 1947.  Hon har varit verksam som artist i 

drygt 30 år. Hon både skriver eget material och tolkar andra artisters. 

Sammanfattning av personporträtt

Personporträttet fokuserar på Emmylou Harris som artist, främst hennes musik. Hennes låttexter är 

ett centralt tema i personporträttet. Hon tolkar andras texter och skriver egna. Hon berättar vilka 

artister hon har samarbetat med och inspireras av. I personporträttet förekommer ett antal utdrag ur 

låttexter. 

Identitet

Artisten beskrivs som en passionerad musiker.

Jag är en textmänniska; historierna måste gripa mig, de måste vara trovärdiga. Om de gör det blir jag 
väldigt girig, jag måste till varje pris 'äga' den låten, måste få sjunga den (2008, nr. 41:48).
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Skribenten berättar att artisten hämtar inspiration till låttexter ur sorgen, ”...det är fortfarande 

melankolin och sorgen som allra mest fängslar henne” (ibid: 48).
Någon låtskrivare har en gång lagt fram teorin om de tre H:na, att en bra låt kräver Honesty, Humanity 
och Hooks. Hon (läs: artistens, vår anm.) lanserar en annan variant: - Jag hade bytt ut det sista H:et mot 
Heartbreak...(ibid: 48).

I personporträttet tar artisten upp det hårda arbete som ligger bakom låtskrivandet. 

Det är ett hårt, otacksamt jobb. Och det allra mest skrämmande för mig kommer precis innan jag sätter 
mig ner för att skriva, ögonblicket då jag ska öppna dörren till min skrivarrum. Den tröskeln kan vara 
väldigt hög... (ibid: 50). 

Stereotyper

I personporträttet beskrivs artisten med fokus på hennes låtskriveri framför image. Hennes 

skapandeprocess, hur en låt tar form, är centralt i texten. 
En tydlig vändpunkt för mig var faktiskt 'Boy From Tupelo', innan den kom låtarna långsamt och 
motvilligt. Det kändes som att mödosamt hugga dem ur granit. Men när jag skrev den släppte alla 
föreställningar om hur man måste skriva, om låten innehöll tillräckligt många ackord, om melodin var 
tillräckligt originell (ibid: 50). 

I texten tar också skribenten upp artistens förmåga att göra andras låtar till sina egna. I ett citat 

beskriver Emmylou Harris hur detta går till:

Det hänger förmodligen på att jag är och förblir ett fan; jag lyssnar alltid, jag lyssnar efter nya saker, jag 
hittar alltid nya låtar som skakar om mig eller förför mig. Och jag tror att det mest handlar om att lyssna...
(ibid: 46). 

Hon framställs som en artist som får mest inspiration ur sorgen. Hon har tolkat en låt som heter 

”Hold On”, skriven av Jude Johnstone. Det beskrivs hur artisten genast kopplar orden och känslan i 

låten till sitt eget liv. Emmylou Harris knöt an texten till en händelse när en god väns son tog livet 

av sig. 

Tilltal och stil

Skribenten är synlig i texten och har med ett tydligt reporterjag. I personporträttets inledningen 

beskrivs anledningen till varför han vill göra intervjun med Emmylou Harris: ”Jag vill prata med 

henne om konsten att hitta och själv skriva de där odödliga låtarna” (ibid: 46).

Skribenten inflikar egna reflektioner och tankar kring artistens musik. ”När jag i förväg undersökte 

ämnet frågade jag min gode vän Kent vilken som är hans favorit av hennes låtar” (ibid: 46).

Språket är enkelt och sakligt. Miljöbeskrivningar förekommer inte. Inte heller några övriga 
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beskrivningar av artisten eller hennes musik.

Personporträttet har en tydlig struktur, och inleds med skribentens egna reflektioner och 

tankar kring Emmylou Harris musik. Samtliga frågor är sedan inriktade på artistens musik, och då 

främst på hennes texter. Det beskrivs vad som inspirerar Emmylou Harris till både det egna 

skrivandet och vad som får henne att fastna för andras material. Framåt slutet ger artisten tips till 

hur man ska gå tillväga som låtskrivare. Emmylou Harris berättar avslutningsvis om en händelse 

som har inspirerat henne till en låt. 

Bildanalys

I personporträttet förekommer fyra bilder, varav tre större bilder. Samtliga föreställer artisten själv. 

En av bilderna analyserar vi inte, på grund av att den inte hör till bildserien (ett kollage av artister 

hon inspireras av).  

• Denotativa nivån

Den första bilden täcker över ett uppslag och föreställer artisten sittandes i en väldigt stor säng. 

Artisten har en tallrik framför sig och det ser ut om att hon äter. Vid sidan om henne finns en byrå, 

täckt med en servis och klocka. Hon är klädd i en vit kavaj, en mönstrad klänning, ett par 

cowboystövlar och ett stort halssmycke. Hon är hårt sminkad, med röda läppar och fixat hår. Hon 

tittar ner i tallriken. Bakom artisten finns en mönstrad vägg. 

Bild nummer två föreställer artisten i närbild. Hennes ljusblonda hår är framträdande och 

täcker en stor del av bilden. Hon tittar på läsaren lite från sidan. Hon ler med stängd mun.

På den sista bilden står artisten i helkropp vänd från oss. Hon tittar ut genom ett stort 

fönster. Draperier täcker på sidorna. Hon bär samma kläder som i bild ett. Dagsljus. 

• Konnotativa nivån

Miljön artisten befinner sig i på bild nummer ett konnoterar hemmet – mönstrade tapeter, servis, en 

stor säng och byrå. Det faktum att artisten äter sittandes i sängen förstärker hemmakänslan. Det här 

står i kontrast till hennes stylade yttre som konnoterar en uppstyrd fotografering. Hon har 

cowboyskor på i sängen vilket konnoterar den genre hon representerar (country).

På bild nummer två är hennes stylade yttre framträdande – hennes fixade hår i kombination 

med halsbandet. På bilden framträder hennes rynkor. Hennes utseende och styling konnoterar Dolly 

Parton som är en representativ person för genren. Hennes blick och ansiktsuttryck konnoterar 

vemodighet. 

Situationen i bild nummer tre – där artisten tittar ut genom ett stort fönster vänd bort från 

läsaren konnoterar att hon funderar eller väntar. Den här känslostämningen förstärks av de tunga 
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och svepande draperierna. 

5.6 Annie ”Annie” nummer 42 2008

Beskrivning av artist

Annie som egentligen heter Anne Berge Strand, är en norsk electropopartist och DJ, född 1978. 

Hon har vunnit den norska motsvarigheten till Grammisgalan för bästa nykomling, och fått 

erkännande i både England och Norge för sitt album ”Anniemal” från 2004. Nu är hon aktuell med 

albumet ”Don't Stop” som kommer i september 2009.

Sammanfattning av personporträtt

I personporträttet fokuseras det på Annie som artist och på hennes image. Skribenten beskriver 

henne som Norges motsvarighet till Kylie Minogue. Centralt i personporträttet är hur hennes 

skivbolag, både det hon har nu och det hon hade innan, satsar på henne som en storsäljande artist. 

Hennes arbete som framstående DJ beskrivs också. I personporträttet behandlas även frågor som 

feminism och den norska kulturen. 

Identitet

Annie beskrivs som en artist som marknadsförs starkt som den norska Kylie Minogue av sitt 

skivbolag. ”...blir en sådan succé att de allra snarast ska kunna producera Annie-dockor, Annie-

godis, Annie-parfym...” (2008, nr. 42: 32).

Skribenten beskriver henne också som en framstående DJ: ”Men hon har även en annan sida 

som är betydligt mer beaktansvärd – den som den discoälskande DJ:n” (ibid: 32).

Samtidigt beskrivs hon som ”en vanlig jänta från den norska kuststaden Bergen” (ibid: 32). 

Skribenten skriver också att artisten ägnar sig åt att läsa om feminism, bland annat Simone de 

Beauvoirs biografi. ”Hon säger att det är helt omöjligt att inte göra det när man verkar i den falska 

och stygga och inte minst manliga musikbranschen” (ibid: 35).

Stereotyper

I personporträttet beskrivs artistens utseende, hennes Gucci-glasögon, stora leende och 

blonda hår. Artistens musik beskrivs, enligt skribenten, som ”tuggummipopsånger” (ibid: 35).

Skribenten skriver att: ”Det här, att man bara ser Annie som en blond nickedocka, tycks vara 

en lätt fälla att falla i som manlig rockjournalist” (ibid: 35).

Skribenten ställer frågor som handlar om artistens yttre image: ”Säger du ifrån om 
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skivbolaget vill porträttera dig på ett utmanande, för att inte säga mansgrisigt, vis?”, ”Hur såg hon 

(läs: mormor, vår anm.) då på att du, i din dans i videon till Chewing gum, upprepade gånger lutade 

dig framåt och vickade på rumpan?” och ”Hur viktigt är ditt yttre, din image, för dig?” (ibid: 36).

Det läggs fokus vid att hon är en kvinnlig artist, även hennes intresse för feminism nämns. I 

ett citat säger Annie:

Jag har hur många exempel som helst på när jag blivit medveten om att jag verkar i en mansdominerad 
bransch. Som när jag spelade skivor i Tyskland härom månaden och det kom fram en kille som sa att han 
dansat i tre timmar och blivit överraskad över att det var en tjej som stått och spelat... (ibid: 36).

Tilltal och stil

Skribenten är synlig i texten och använder ”jag” vid flera tillfällen. Han inflikar också egna åsikter:

”Det här, med att man bara ser Annie som en blond nickedocka, tycks vara en lätt fälla att falla i 

som manlig rockjournalist” (ibid: 35).

Skribentens språk är enkelt och målande. Exempelvis när han beskriver Annie som artist, i 

ingressen står:

Det har förflutit hela fyra år sedan ”Norges Kylie” förförde en hel popvärld med sina söta sånger om att 
blåsa tuggummibubblor, om att vi skulle känna hennes hjärtslag och om hennes böner att stå ”plus en” på 
gästlistan (ibid: 32). 

Skribenten använder sig vid ett flertal tillfällen av metaforer, exempelvis: ”hon som ett barns 

nyfikenhet alltid kastar sig över...” (ibid: 32). 

I personporträttet kan man urskilja olika delar. Först en miljö- och situationsbeskrivning, 

följt av en beskrivning Annie som artist, därefter hennes värderingar och åsikter om feminism och 

norsk kultur. 

Bildanalys

I personporträttet förekommer sju bilder, varav fyra bilder är på artisten själv och tre på miljöer. Vi 

analyserar samtliga miljöbilder tillsammans, då de föreställer samma typ av motiv. 

• Denotativa nivån

Den första bilden täcker sig över en A4-sida och visar artisten i halvkropp. Miljön är suddig och 

fokus ligger på artistens ansikte. Hon är konventionellt söt med blont svallande hår och stort leende 

som blottar framtänderna. Hon är relativt osminkad och blicken riktas rakt mot läsaren. Hon bär en 

spetsig, vit blus. 

Den andra bilden är lite mindre än en A4-sida och visar även den artisten i halvkropp. 

Bilden är tagen snett ovanifrån och artisten tittar ner i marken med stängd mun. Hon bär en uppfälld 
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luvjacka med rutigt mönster. Ena handen är placerad i jackfickan och den andra håller fast jackan. 

Den tredje bilden är mindre och visar även den artisten i halvkropp. Hennes hand är placerad 

i det utsläppta håret. Hon bär solglasögon och en ljus, kortärmad paljettblus. Hon ler med 

halvöppen mun. Artisten har solen bakom sig.

Bild fyra är en miljöbild och föreställer en liten skogsväg, omgärdad av gröna, stora träd i 

full blom.

Bild sex och sju föreställer kor i en grönblomstrande kohage. På bild nummer sex syns även 

två brevlådor. Den sista bilden är större än de övriga och täcker sig över en halv A4-sida. 

Bild nummer fem föreställer artisten ute i naturen i solljus. Hon syns lite längre ifrån, i 

halvkropp. Hon har kroppen vänd halvt i profil. Hennes ena arm är utsträckt och placerad vid 

tröjlinningen. Hon bär samma vita kråsblus som på bild nummer ett samt solglasögon, Hon ler brett 

och håret hänger ned över axlarna. 

• Konnotativa nivån

Blusen på bild nummer ett är vit, och färgen vit konnoterar traditionellt sett oskuld och renhet. 

Hennes osminkade ansikte, ofixade hår och breda leende i kombination med den vita blusen 

konnoterar en oskuldsfull flicka. 

På bild nummer två tittar artisten ned och har en luva över huvudet, vilket konnoterar en 

nonchalant ”coolhet” då hon väljer att inte möta läsaren med blicken. 

På bild nummer tre tar artisten sig  i det utsläppta håret samtidigt som hon ler med 

halvöppen mun, detta i kombination, visar att hon appellerar på sin kvinnlighet.

Bild nummer fyra, sex och sju visar naturmiljöer; lummiga träd, starkt solljus, grusväg och 

kor. I kombination med bilderna på artisten förstärker naturbilderna hennes oskuldsfulla och 

naturliga image. Artistens bakgrund som ”en helt vanlig jänta från kuststaden Bergen” (ibid: 32) 

som skribenten tar fram i texten förstärks av naturbilderna. 

Bild nummer fem visar artisten i samma miljö som naturbilderna. Hon ler och har en 

bekväm kroppshållning, vilket konnoterar att hon trivs i den miljö hon befinner sig i – det vill säga, 

naturen. 

5.7 Hello Saferide  ”Hello Saferide” nummer 43 2008

Beskrivning av artist

Annika Norlin är en svensk popartist, född 1977. Hon gör musik under namnen Hello Saferide (på 
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engelska) och Säkert (på svenska). 2008 släppte hon sitt senaste album, ”Anna”. Annika Norlin har 

turnerat i Brasilien, Kina och Japan. Hon har även varit programledare för P3 Live.

Sammanfattning av personporträtt

I personporträttet fokuseras det på Annika Norlin både som artist och person. Centralt i texten är 

artistens musikaliska karriär och hur hon ser på den samt hennes syn på det efterföljande 

kändisskapet. Även artistens uppväxt i Östersund berörs, och återkopplas till hennes framtidsplaner. 

Identitet

I personporträttet beskrivs artisten som en person som värnar om sitt privatliv. Hon anser att 

kändisskapet är obehagligt och att hon inte vill nå för stor framgång med sitt artisteri: 

Om ett par dagar ska Annika göra ett av sina sista framträdanden under namnet Säkert – det 
svenskspråkiga projekt som hon i dag tycker har blivit lite för framgångsrikt för hennes eget bästa (2008, 
nr. 43: 45).

Vidare beskrivs hur artistens framgång har haft en baksida och hur hon trodde att hon skulle gå in i 

väggen:

Det kan gå för bra. Redan efter ett par år började hon känna att saker hände i ett lite för hastigt tempo – 
vilket gjorde att hon drabbades av något som  hon själv diagnostiserat som hjärnstress (ibid: 58). 

I personporträttet tas ett annat skäl till att hon har haft svårt att ta framgången till sig upp - att hon 

har funderat på att läsa till psykolog – ”...men nu har jag bestämt att studierna får vänta något år” 

(ibid: 58).  

Artisten beskriver i personporträttet även sin prestationsångest och hur hon aldrig riktigt kan 

leva upp till sina egna förväntningar.

I personporträttet berörs också artistens rötter i Östersund – och hennes stolthet inför sin 

hemstad:

Nu får du verkligen se de allra bästa sidorna av Östersund. På ett sätt märker jag verkligen att jag kommer 
härifrån, för i den här stan är vi stolta över hur fint det är att om någon utomstående säger något om att 
det är vackert så svarar vi alltid: ’Ja, det är det!’ (ibid: 56). 

Stereotyper

I personporträttet om Annika Norlin kan vi inte urskilja några stereotypiska beskrivningar. 

Tilltal och stil

Skribenten är synlig i personporträttet och använder sig av ett tydligt reporterjag: ”…men för en 
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musikjournalist är det svårt att inte klumpa ihop henne med…” (ibid: 56). Skribenten tar även med 

egna reflektioner och beskrivningar av artistens musik, exempelvis: ”Om man jämför med tidigare 

Hello Saferide-släpp så låter skivan fylligare” och ”Men musiken låter alltså mer och det har också 

smugit sig in små ekon av den amerikanska västkusten i den” (ibid: 54).

Skribenten har med ett antal miljöbeskrivningar, men fattar sig relativt kort i dessa. Målande 

beskrivningar av miljöer förekommer således inte. Skribenten har ett enkelt språk och ibland 

förekommer döda metaforer, som ”vars idé senare stektes” (ibid: 54). Personporträttet är i mångt 

och mycket uppställd som en fråga-svar-intervju, och inget tydligt fokus återfinns. Frågorna är 

spridda och skiljer sig åt.  

Först i personporträttet målas en miljöskildrande scen upp, för att sedan beröra och även 

beskriva artistens senaste album. Därefter beskrivs artistens rötter i Östersund och hennes relation 

till staden. Vidare nämns Annika Norlins musikaliska bana, hennes karriär, hur hon ser på framgång 

samt hennes samarbeten med andra artister. Därefter ställs det något mer privata frågor, om 

exempelvis artistens föräldrar. Mot slutet beskrivs artistens baksida av framgången; hennes stress.   

Bildanalys

I personporträttet förekommer sex bilder i en serie, varav två av bilderna sitter ihop. Den ena bilden, 

bild nummer fem, är så pass suddig att vi har valt att inte inkludera den i analysen. Detta då vi inte 

kan urskilja vad den föreställer. 

• Denotativa nivån

Den första bilden täcker över ett uppslag och visar ett tågspår. Ett tåg befinner sig i bakgrunden av 

en skylt som visar Östersund. Artisten håller i en lyktstolpe ute vid spåret. Hon är liten i förhållande 

till resten av bilden och hennes ansikte och kropp syns inte tydligt. 

Den andra bilden täcker en A4-sida och visar artisten relativt nära. Artisten sitter på ett slags 

stång, och hon ser ut att befinna sig på tågstationen även här. Artisten sitter snedvridet med den ena 

handen över armen. Ansiktet är riktat mot läsaren. Hon bär ett svart linne, mörka jeans, solglasögon 

och scarf runt halsen. Artisten har ett uttryckslöst ansikte.

Den tredje bilden visar en björkträdkrona i full blom. Bilden är tagen underifrån. 

Den fjärde bilden visar artisten centrerat i bild. Hon sitter på det översta steget av en 

trätrappa och tittar ned i marken. Blicken möter således inte läsaren. Artisten sitter något bredbent 

med utsträckta armar vilandes på knäna. Hon är omgärdad av grönska och träd. Artisten bär samma 

kläder som på första bilden.

Den sjätte bilden visar artisten i närbild. Hon bär samma kläder som på tidigare bilder. Hon står 

något stelt med uppspärrade ögon. Hon tittar snett med blicken rakt mot läsaren.  
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• Konnotativa nivån

Den första bilden visar artisten vid ett tågspår, Även en skylt med texten ”Östersund” är synlig. 

Detta konnoterar artistens rötter, då hon är uppväxt i Östersund. Tågspåret konnoterar artistlivet, då 

man som artist ofta är ute och reser - och är därför sällan hemma, detta återknyts med 

Östersundskylten. 

På den andra bilden bär artisten solglasögon - hon avskärmas således från läsaren. 

Detta kan, i relation till texten, konnotera hennes känslor inför kändisskapet – då hon värnar om sitt 

privatliv och inte vill nå för stor framgång. Hon vill kunna vara anonym. 

Den tredje bilden är en miljöbild, där endast en trädkrona är synlig. Detta konnoterar 

artistens rötter - att hon trivs bäst utan storstadsbullret, nära naturen. Toppen av ett träd, kronan, 

kan även konnotera framgång och i det här fallet artistens karriär och hur hon har klättrat sig uppåt 

på karriärstegen.

Den fjärde bilden visar artisten i naturen, sittandes på en trädtrappa med huvudet 

neråtlutat. Hon tittar ned och möter således inte heller här läsaren med blicken. Det konnoterar, 

liknande solglasögonen i bild nummer ett, ett slags avskärmning och hur hon inte vill släppa in 

läsaren för nära inpå.

Den sjätte bilden visar artisten i halvkropp. Det är en liten bild och man kommer heller 

inte här artisten nära. Här ser man artistens ögon, men blicken är riktad ut ur bild. 

5.8 Jenny Wilson ”Jenny Wilson” nummer 45 2009

Beskrivning av artist

Jenny Wilson är en svensk popartist, född 1975. Hon har nyligen släppt sin andra soloskiva 

”Hardships!” på det egna skivbolaget Gold Medal. Tidigare har hon varit medlem i popgruppen 

First Floor Power. 

Sammanfattning av personporträtt

Personporträttet handlar om Jenny Wilsons musikaliska bana – från att ha varit med i ett litet 

popband som inte sålde några skivor, till att nu kunna leva på musiken. Fokus ligger på hennes roll 

som mamma och hur det har påverkat henne som artist. Det beskrivs hur hon har testat på allt från 

skrivande till grafisk design på Konstfack – men hoppat av allt. Skribenten skriver: ”Idag är det lätt 

att se något slags kvarvarande arv av de avbrutna utbildningarna i Jenny Wilsons produktion” 

(2009, nr. 45: 56). Skribenten berättar också om hennes ungdomsår och hur intresset för musik 
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väcktes i den sena tonåren. 

Identitet 

Jenny Wilson beskrivs som en artist som testar olika sätt att uttrycka sig musikaliskt. Hon vill även 

ha kontroll över produktionsprocessen och vilka människor som är delaktiga i den. Av den 

anledningen har hon startat ett eget skivbolag. I personporträttet betonas att hennes roll som 

mamma har påverkat hennes liv på många sätt, här läggs fokus på hur det har påverkat hennes 

musikaliska skapande. Skribenten tar i ingressen upp att Jenny Wilson ville göra en skiva om 

moderskap och kamp, och artisten uttrycker själv samma önskan i ett citat. Det beskrivs vidare hur 

svårt hon har att få tid till musiken, då något av hennes två barn ofta är sjuk. 

Jenny Wilson beskrivs som en sökare. Hon har dels börjat på en skrivarutbildning som hon 

sedan hoppade av och detsamma skedde när hon började på Konstfack, vilket delvis berodde på att 

hon blev mamma. I sina ungdomsår reste hon till Mexico, där beskrivs hur hon upprörs över synen 

på kvinnan:

Det enda jag gjorde var att driva omkring på gatorna. Och jag var chockad av machokulturen, tidigare 
hade jag alltid varit en av killarna. Det var jag däremot inte i Mexico... (ibid: 57).

 Hon betonar svårigheterna i att satsa på både familj och karriär:

Det började nog med det här totala kaoset man kan känna ibland när man har familj. Insikten om att här 
gäller det att mobilisera styrkorna och fokusera. Och att man plötsligt hyser en villkorslös kärlek till 
någon annan, en kärlek som är så stark att man blir som ett laddat vapen som är redo att avfyras. Man har 
så mycket sprängstoff från att bara ha varit hemma. Det rymmer så oerhört mycket känslor. Ibland har jag 
nästan blivit lite små-manisk, så fort barnen blundar sätter jag mig och skriver och spelar (ibid: 59). 

Stereotyper 

I personporträttet framhävs Jenny Wilson i egenskap av mamma och hur hon får det att gå ihop med 

sin artistkarriär.  I texten beskrivs hur hon måste ta hand om sjuka barn och hämta på dagis, 

samtidigt som hon måste hitta tid för arbetet. Mammarollen framställs i positiv dager och hennes 

nya album handlar om hur det är att vara mamma. Det beskrivs också hur mycket hon älskar sina 

barn, att det är första gången hon känner villkorslös kärlek till någon annan.

 Jenny Wilson har testat på olika konstnärliga uttryckssätt och funnit sig själv i musiken. 

Tilltal och stil

Skribenten är relativt osynlig texten igenom. Personporträttet bygger på att artisten får tala och det 

blandas med faktauppgifter och miljöbeskrivningar. Ett antal gånger gör skribenten sig själv synlig, 

det är exempelvis i början av personporträttet när han reflekterar över sina intryck av Jenny Wilsons 
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musik. ”När man hör Jenny Wilsons nya skiva strömma ut ur högtalarna är det svårt att förstå att 

den helt och hållet spelats in i ett så normalt arbetsrum...” (ibid: 54).

I personporträttet förekommer liknelser vid ett flertal tillfällen, exempelvis i ingressen när 

skribenten liknar Jenny Wilsons process med att färdigställa den nya skivan med ”som att gå på lina 

i en storm” (ibid: 54). I ett annat stycke säger Jenny Wilson i ett citat: ”...särskilt när musiken kunde 

fyra av skott rakt i hjärtat på mig” (ibid: 57). Även metaforer förekommer, exempelvis ”Någon gång 

på färden hade jag en vinglig tanke...” (ibid: 54).

Skribenten har ett enkelt och korrekt språk, talspråk förekommer inte. Han lyfter fram Jenny 

Wilson genom många och långa citat.

Bildanalys

Det förekommer fyra bilder i personporträttet. Tre av dem visar Jenny Wilson och en visar First 

Floor Power, popgruppen hon tidigare var medlem i. Den fjärde bilden analyserar vi inte, då den 

inte hör ihop med resten av fotografierna.

• Denotativa nivån

Den första bilden täcker över en A4-sida och föreställer Jenny Wilsons ansikte i närbild. 

Bakgrunden är svart. Hon bär en guldig huvudbonad och en halskedja i guld. Hon är markerat 

sminkad: sotade ögon och röda läppar. Bilden är skarp och detaljer i ansiktet framträder tydligt. Hon 

har halvöppen mun som blottar framtänderna. Hon tittar även upp under lugg. 

På bild nummer två bär Jenny Wilson samma accessoarer och också här visas bara ansiktet. 

Skillnaden är att bilden är tagen på ett längre avstånd. Förgrunden är otydlig, en guldig spegel syns. 

I bakgrunden finns två fönster. Hon tittar upp, har halvöppen mun och fixar med håret.

Den tredje bilden täcker också en A4-sida. Den föreställer Jenny Wilson i helfigur, som står 

framför en vägg med snidade gulddetaljer. Hon bär svarta kläder och samma guldaccessoarer som 

på de övriga bilderna. Det är högt i tak och mycket luft ovanför hennes huvud. Miljön utgör en 

större del av bilden. Bilden är mörk, men ljus faller på hennes ansikte. Hon tittar uppåt åt sidan, har 

halvöppen mun och har armarna i kors. 

• Konnotativa nivån

På den första bilden har artisten halvöppen mun, vilket traditionellt sett anspelar på kvinnlighet och 

sex.  Guld symboliserar makt och rikedom, då det är den ädlaste av metaller. Hon bär genomgående 

guldaccessoarer i bilden, vilket i det här fallet konnoterar hennes framgång som artist.

På bild nummer två är det första man lägger märke hennes händer som pillar med håret. 

Detta i kombination med hennes sminkade ansikte, halvöppna mun och att hon står framför en 
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spegel, konnoterar femininet. 

I den tredje bilden utgör artisten en liten del. Det höga taket och den stora väggen får henne 

att se liten ut. Hennes kroppsspråk med korslagda armar konnoterar tillsammans med hennes 

uttryckslösa ansikte en nonchalans. 

6 Slutsatser och diskussion
Vi delar in avsnittet ”slutsatser och diskussion” i två delar. Först besvarar vi våra frågeställningar. 

Sedan kommer en avslutning där vi diskuterar slutsatserna och prövar vår tes. 

6.1 Hur framställs genus i popjournalistik?

Tilltal och stil

Personporträtten är stilmässigt likartade ifråga om reporterjag, struktur och övriga stilgrepp som 

innehållsfigurer. Detta oberoende av om det är en manlig eller kvinnlig artist som porträtteras.

Utifrån resultatet kan vi se att personporträtten, oavsett skribent, är lika varandra vad gäller 

utformningen av texten. Samtliga porträtt har tydliga strukturer i form av uppdelning i ämnen. 

Beskrivningar av artisternas musik är också centralt i texterna. En tydlig tendens i personporträtten 

är att skribenten går in med egna reflektioner kring artisten och musiken, och gör sig själv synlig. I 

personporträtten förekommer så gott som inga beskrivningar av artisternas utseenden, förutom i 

porträttet av Annie, där hennes ”blonda hår”, ”Gucciglasögon” och ”stora leende” beskrivs. 

Eftersom beskrivningar av utseende bara förekommer i ett personporträtt går det inte att dra några 

allmänna slutsatser kring hur de kvinnliga artisterna porträtteras. Gällande miljö och situationer kan 

vi se en tendens att det förekommer mer utförliga beskrivningar i de manliga artisternas 

personporträtt.

Rörande reporterjaget har vi sett att det är synligt i majoriteten av personporträtten. I 

porträtten av Jenny Wilson och John Legend höll sig skribenten relativt osynlig. Vi anser att det 

synliga reporterjaget vid flera tillfällen får oss att känna oss mer delaktiga i texten. I personporträttet 

om Noah Lennox var detta mest tydligt. Där fick vi, genom skribentens synliga reporterjag, följa 

med på en resa. Detta i kombination med miljöbeskrivningarna förstärkte känslan av delaktighet i 

texten. I Jenny Wilsons personporträtt, där skribenten var så gott som helt osynlig, kände vi oss inte 

lika delaktiga. Personporträttet framstod mer som en presentation. 

Sammanfattningsvis kan vi inte se någon skillnad beträffande stilen i personporträtten 

beroende på om det är en man eller kvinna som porträtteras. Däremot kan vi se vissa tendenser till 

mer omfattande miljöbeskrivningar i de manliga personporträtten. I porträtten av Annie låg tydligt 
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fokus i beskrivningarna på hennes utseende, detta var dock inte påtagligt i något av det övriga 

kvinnliga personporträtten. 

Stereotyper 

Det förekommer stereotypiska framställningar i en majoritet av personporträtten. I personporträttet 

om John Legend framkommer två stereotyper, ”perfektionisten” och ”nörden”. Han beskrivs som en 

artist som alltid strävar efter att bli bättre och som inte tar framgång för givet. Han har alltid varit en 

person som har haft många bollar i luften och trivs också med det. Det fokuseras på artistens 

engagemang i välgörenhet, vilket också förstärker bilden av den perfekta artisten/personen. Artisten 

själv betonar att han är intellektuell och kallar sig själv för en nörd. 

  I personporträttet om Andreas Kleerup hittar vi två tydliga stereotyper utifrån de 

beskrivningar som har gjorts i texten – ”rockstjärnan” och ”konstnärssjälen”. Han beskrivs som en 

trendig kille som gillar att festa och har problem med sitt psyke – och genom sin musik får han 

utlopp för sin kreativitet. En bild av en sårbar person förmedlas i porträttet, vilket står i motsättning 

till den hårda ”manliga” rockstjärneimagen.

I personporträttet om Pelle Ossler stereotypiseras även han som en ”konstnärssjäl”. Han 

beskrivs som en person som känner sig utanför. Han har en cynisk livsbild och anser inte att man 

kan göra musik som är ”glad”, då världen ser ut som den gör. I personporträttet är betoningen på 

hur artisten får utlopp för sina mörka tankar i musiken central. Han beskrivs som en ”konstnärssjäl” 

just för att han måste göra musik, trots att han beskriver det som stundtals jobbigt. Han är 

passionerad i sitt musikaliska skapande och kan inte tänka sig att skapa musik som inte har en 

mening. 

I personporträttet om Noah Lennox återkommer stereotypen, ”konstnärssjälen”. Fokus i 

personporträttet ligger på hans sårbara personlighet och bräckliga psyke. Han klarade inte av kaoset 

i New York, så han flyttade och har nu funnit ro i Lissabon. Han lever för musiken och hans egen 

sinnestämning gör avtryck i den. Han beskrivs som en artist som uttrycker sig själv genom sin 

musik. I det här personporträttet visas bilden av en man som är öppen och står för sina egna 

problem. 

Dessa tre manliga artister stereotypiseras alltså på liknande sätt. Gemensamt för dessa män 

är att de är i kontakt med sina känslor och talar om dem på ett sätt som föreställningen av den 

traditionella kvinnan gör. Det innebär att den typiska mansnormen, som går ut på att inte uttrycka 

känslor och inte erkänna fel och brister, saknas i dessa personporträtt.  

I personporträttet om Emmylou Harris går det att urskilja en stereotyp, ”konstnärssjälen”. 

Även i porträtteringen av kvinnliga artister återfinns således denna stereotyp. Artisten hämtar 

inspiration till sin musik ur sorgen. De låtar hon framför måste betyda något för henne, ha en 
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innebörd. Det gäller både det hon själv skriver och andra artisters låtar. För henne är det ett hantverk 

att kunna skriva låtar och texter.

I personporträttet om Annie är stereotyperna ”skivbolagsprodukt” och ”kvinnlig artist” 

tydliga.  Betoningen i texten ligger på att hon är kvinna, vilket är tydligt genom de frågor som 

skribenten ställer. Skribenten framhåller de stora visionerna som skivbolaget har för henne, vilket 

blir tydligt när han nämner att skivbolaget vill kunna lansera bland annat ”Annnie-dockor” och 

”Annieparfymer”. Även i beskrivningen av Annies musik stärks stereotypen ”skivbolagsprodukt”. 

Det faktum att det läggs stort fokus vid att hon är tjej och musiker gör att stereotypen ”kvinnlig 

artist” blir tydlig. I det här personporträttet förknippas stereotypen ”kvinnlig artist” med hennes 

kön, vilket skiljer sig från de övriga personporträtten där den kopplingen inte finns.

I personporträttet om Hello Saferide går det inte att urskilja några klara stereotyper. Det 

finns ingen klart framträdande framställning och fokus i personporträttet flyttas hela tiden från olika 

saker. 

I personporträttet om Jenny Wilson går det att urskilja stereotyperna ”sökaren” och 

”karriärmamman”. Hon beskrivs som en person som har letat sig fram i livet och prövat olika saker, 

för att nu finna ro som musiker. Stort fokus läggs också på att hon är mamma och hur de rollen 

påverkar hennes artisteri. 

Enligt Allt är möjligt (1998: 20) passar förenklingar av individer mediernas dramaturgi. 

Detta är en förklaring till att det förekommer stereotyper i personporträtten. Som läsare ska det vara 

lätt att ta till sig beskrivningen av artisten och utrymme finns inte att ge en helt nyanserad bild, trots 

att skribenterna har relativt många sidor till sitt förfogande. Stereotypiseringen har också med 

vinkeln att göra, att beskriva en artist ur alla synvinklar kan göra att texten förlorar fokus. Enligt 

Allt är möjligt (ibid) förknippas män ofta med makt och kvinnor med sex, alltså som stereotyper 

kopplade till genus. Vi har inte kunnat urskilja några sådana här tendenser i vår undersökning. Både 

män och kvinnor stereotypiseras, och i texterna (undantag Annie) förekommer ingen klar skillnad 

vad gäller stereotypisering mellan manliga och kvinnliga artister. En gemensam nämnare för 

samtliga personporträtt är att de alla är artister och de stereotypiseras snarare utifrån det framför 

genustillhörighet. Enligt Tuchman (1989) har inte utvecklingen för kvinnor i media följt den 

utveckling som skett i samhället i övrigt, och enligt henne porträtteras kvinnan i TV som beroende 

av mannen och i underläge (som mamma, hustru, älskarinna). I våra analyser av personporträtten 

ser vi inga sådana tendenser, kvinnorna porträtteras inte som beroende av män utan som 

självständiga musiker. 

Identitet

Det går att förklara identitet som ett paraplybegrepp. Stereotyper, tilltal och stil utgör delar i 
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konstruktionen av hur de artister vi har undersökt framställs. Identitet är ett vidare begrepp som kan 

sägas omfatta de begrepp vi har räknat upp ovan. Identiteten är kronan på trädet medan stereotyper 

och stilgrepp är grenarna. Grenarna leder till kronan, det vill säga identiteten. 

Massmedierna är med och formar vår bild av verkligheten. De reproducerar och förstärker 

de föreställningar som finns om hur det är att vara man och kvinna. Massmedier bidrar till hur vi 

formar vår identitet och är näst efter skola och familj den institution som vi tar mest intryck av. I 

personporträtten förmedlas klart stereotypiska framställningar av både de manliga och kvinnliga 

artisterna. Stereotypen ”konstnärssjälen” är den vanligast förekommande stereotypen. Stereotypiska 

framställningar som dessa är ett problem, då personen som porträtteras inte framstår som en 

komplex individ. Dock förekommer i en majoritet av personporträtten två tydliga framställningar, 

vilket gör bilderna av artisterna mer nyanserade än om de enbart hade beskrivits på ett sätt. 

Bildanalys 

Vad gäller framställningen av manliga och kvinnliga artister i bilder har vi funnit en större skillnad 

än vad som har gått att se i texterna. En gemensam nämnare för flera av bilderna, som hör till de 

kvinnliga personporträtten, är att de spelar på kvinnlighet – inte på ett avklätt sätt, men genom 

minspel och poser. Den halvöppna munnen och händer som är placerade i håret konnoterar 

kvinnlighet och något sensuellt och denna framställning förekommer i två av fyra kvinnliga 

personporträtt. Med andra ord anspelar hälften av de kvinnliga personporträtten på sin kvinnlighet, 

vilket vid en första anblick kanske inte är tydligt då det inte sker på ett uppenbart sätt. Dock 

framkommer också en annan bild, den ”coola” popartisten vid flera tillfällen. 

När det kommer till framställningen av manliga artister ser vi ingen tendens till att de skulle 

anspela på traditionell manlighet. I flera av bilderna är det snarare tvärtom – de framställs som små 

och sårbara. Detta är tydligt i en bild i Kleerupserien, där artisten är ihopkrupen och vinkeln är 

ovanifrån vilket förstärker framställningen av artisten som liten och försvarslös. Även i en bild i 

Osslerserien är detta påtagligt – artisten är omgiven av mörker som trycker ner honom och även 

detta konnoterar ett slags litenhet. Parallellt med den här framställningen finns också den motsatta, 

den som framhäver den nonchalanta rockstjärnan. Den förekommer i flera av personporträtten och 

även i dem som också visar upp bilden av en sårbar och liten artist. Bilderna i de manliga 

personporträtten ger dubbla budskap.

Det finns en tendens att framställningen av manliga och kvinnliga artister i bilder skiljer sig. 

De kvinnliga personporträtten anspelar mer på kvinnlighet än vad de manliga porträtten anspelar på 

manlighet. Dock är detta enbart tendenser, det är inget som förekommer genomgående i alla bilder. 

Tydligt är också, vad gäller både manliga och kvinnliga personporträtt, att dubbla framställningar är 

synliga i bildserierna. I exempelvis Kleerupserien är både den tuffa rockstjärnan och den sårbara 
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personen tydliga. Bilderna är med och förstärker framställningarna i texterna. Detta är framförallt 

tydligt i personporträttet om Ossler där mörkret är ett centralt tema både i texten och i bilderna. 
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6.2 Diskussion

Efter att ha analyserat åtta personporträtt med tillhörande bilder - hur framställs då genus i dessa 

texter? Både manliga och kvinnliga artister stereotypiseras, och de här stereotyperna är inte 

kopplade till genus. Text och bild samspelar och bilderna förstärker i flera fall framställningarna i 

texterna. Dock tenderar bilderna, när det gäller personporträtten av de kvinnliga artisterna, att vara 

mer kopplade till genus än texterna. När det kommer till texterna ser vi däremot ett mönster att de 

manliga artisterna är mer kopplade till genus, tre av dem framställs som sårbara ”konstnärssjälar”. 

Vår tes har varit att de förekommer klara stereotyper, vilket det också gör. Emellertid är dessa inte i 

första hand kopplade till genus, utan snarare till deras artistyrke. Beskrivningarna av artisterna som 

”konstnärssjälar”, ”rockstjärnan” och ”skivbolagsprodukten” är stereotyper som har klar anknytning 

till deras yrkesroll. Massmedier förstärker ofta de föreställningar som finns om manligt och 

kvinnligt. Utifrån vår undersökning kan vi dock inte säga att poptidskriften Sonic bidrar till detta. 

Det faktum att skillnaderna i genus är större i bilderna, att de kvinnliga artisterna på ett 

tydligare sätt än i texterna spelar på sin kvinnlighet, kan bero på bildmediet som journalistiskt 

uttryckssätt. Bilder innehåller betydelser på olika nivåer och den konnotativa nivån ger uttryck för 

dolda betydelser. Förklaringen till att skillnader i genus syns tydligare i bild, kan alltså bero på att 

där finns ett större tolkningsutrymme. Av egen erfarenhet från journalistiskt arbete på poptidskrift 

vet en av författarna till denna uppsats, Louise Hedenstedt, att diskussionerna kring genus alltid 

finns där vad gäller det som skrivs. Dock är det inte på samma sätt när det kommer till bilder - 

därför kan en förklaring vara att traditionella normer, vad gäller kvinnlighet, lyser igenom i bilderna 

och tillåts göra det på ett annat sätt än i texterna eftersom inte samma medvetenhet och diskussion 

om genus förekommer där. 

Anledningen till att ett av personporträtten, Annie, var mer fokuserat på kvinnlighet och 

utseende kan bero på att artisten faller inom ramen för en individ som ofta stereotypiseras efter sin 

genustillhörighet. Artisten gör musik som är något mer kommersiell än övriga artister i vår 

undersökning, vilket också skribenten förstärkte genom sin beskrivning av hennes musik som 

”tuggummipop”. Artisten är också konventionellt söt och flickig, vilket ytterligare stärker hennes 

kommersiella image. I den kommersiella popmusiken (exempelvis Britney Spears) är anspelningar 

på genustillhörighet ofta mer explicita och framställningen av Annie har fallit under den kategorin. 

Vår undersökning visar att Sonic, en typisk poptidskrift, inte skildrar genus på samma sätt 

som övriga medier många gånger gör. Förklaringen kan ligga i att den här typen av press strävar 

efter professionalitet (se bakgrund) och sätter musiken i fokus. Som nämnts tidigare finns det också 

troligtvis en diskussion på redaktionen att framhäva artisten i egenskap av artist och inte utefter 

genustillhörighet – men här ligger fokus på att kvinnliga artister inte ska framställas på ett visst sätt, 
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medan en liknande diskussion om de manliga artisterna inte förekommer. De manliga artisterna 

framställs mer endimensionellt än de kvinnliga och beskrivningen av de manliga artisterna som 

”konstnärssjälar” är genomgående. I de kvinnliga personporträtten går det inte att urskilja en lika 

tydlig stereotyp – här är istället flera olika stereotyper framträdande. Av den anledningen går det att, 

utifrån vår undersökning, dra slutsatsen att manliga artister nästan framställs mer stereotypt än de 

kvinnliga. Detta kan bero på att medvetenheten om genusframställning i texterna troligtvis framför 

allt gäller de kvinnliga artisterna.

I flera av personporträtten beskrivs de manliga artisterna som sårbara ”konstnärssjälar”. 

Detta går emot den traditionella beskrivningen av en man som icke-känslosam, självsäker och stark. 

De kvinnliga artisterna beskrivs, trots stereotyper, på ett mer mångfasetterat sätt och olika 

människotyper är synliga i beskrivningen av de kvinnliga artisterna. Ur detta kan man dra slutsatsen 

att de kvinnliga artisterna beskrivs mer som individer, vilket går emot teorin att män med makt i 

medelåldern skulle stereotypiseras mindre. I personporträtten om de manliga artisterna beskrivs 

också ofta deras relationer och hur mycket dessa inverkar på deras liv och deras musik. Detta var 

tydligt både i personporträttet om Noah Lennox och om Andreas Kleerup. I personporträtten om de 

kvinnliga artisterna var en sådan framställning dock inte synlig och i det avseendet kan man säga att 

de kvinnliga artisterna framstår som mer självständiga.  

Teorin och den tidigare forskningen stämmer inte överens med våra resultat och vad kan 

detta bero på? Teorierna säger att kvinnorna beskrivs som underlägsna mannen, i beroendeställning 

eller på något sätt i relation till mannen. Vår undersökning visar att dessa teorier inte går att 

applicera på det material vi har analyserat. Detta kan bero på att det i Sonic är fokus på artisterna i 

ljuset av deras yrkesroll, den är det primära och inte deras genustillhörighet. 

En anledning till att vi inte kan applicera teorierna kan också bero på personporträttet som 

genre. Den skildrar en person och därför kan vi inte se hur artisten skulle skildras i relation till 

någon annan, då det inte är fokus på någon annan aktör än artisten i texten och bilderna. Om det 

hade varit flera personer, exempelvis ett band som skildrades, är det möjligt att förhållandet mellan 

manliga och kvinnliga artister hade framkommit på ett annat sätt. Vi tror att tidskriften väljer att 

fokusera på artisten som konstnär oberoende av genustillhörighet. Utifrån det material vi har 

analyserat kan vi urskilja ett professionellt förhållningssätt till artisterna, vilket kan grunda sig i 

tidskriftens målgrupp. Målgruppen är musikintresserade läsare och de är intresserade av artisten 

som artist och musiker framför privatperson. När det gäller tjejtidningarnas skildringar av män och 

kvinnor, där vår teori kan appliceras, är fokus snarare på privatliv och utseende just för att 

målgruppen ser annorlunda ut. Detta leder i den typen av press till att stereotyper blir kopplade till 

genus i större utsträckning än vad gäller en tidskrift som Sonic. 
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7 Förslag till vidare forskning
Genom uppsatsen gång har vi hittat andra aspekter som vore intressanta att undersöka. Exempelvis 

hur texter påverkas beroende på om det är manlig eller kvinnlig skribent. Vi har själva tänkt på 

huruvida det är en manlig eller kvinnlig skribent som har skrivit texten och hur detta kan påverka 

framställningen av genus. Dock har vi, i denna uppsats, avgränsat oss till att endast fokusera på 

texten.  

Vår uppsats är fokuserad på svensk popjournalistik, men det skulle vara intressant att göra 

en liknande studie som utgår från utländskt material, för att se om liknande eller andra tendenser 

finns. 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur genus skildras i andra musikgenrer, som 

rock och soul. 

 Slutligen skulle det vara intressant med en jämförelse mellan två vitt skilda tidskrifter, 

exempelvis en musiktidskrift och ett tjejmagasin.
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