
 
Institutionen för etnologi,  
religionshistoria och genusvetenskap  
Kandidatkurs i Genusvetenskap  
 
 
 

 
 
 

 

Fångad av en medievind 
En diskursanalys av könade mediala konstruktioner av duon 

Johnson & Häggkvist i Melodifestivalen 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Sofia Holmdahl 
Handledare: Kalle Berggren  
Examinator: Anna Cavallin 

Seminariebehandlad: 30 maj 2016 
	
	
	



	
1	

 

Tack till alla jag under de senaste ett och halvt åren läst genusvetenskap med; ni har genomgå-

ende visat hur solidaritet är ett ledord i livet och i lärandeprocessen. Jag har aldrig upplevt bättre 

klasskamrater, jag älskar er oproportionerligt mycket (nej det är inte bara Emilia jag älskar opro-

portionerligt mycket, även om det är min favoritsak att säga om henne). Ni är helt avgörande för 

denna uppsats. Matilda som bara velat att jag ska sluta korrekturläsa min uppsats, Dagne och 

Allan som får mig att skratta när orden inte vill skrivas samt tolvåriga Sofia – hon hade varit nöjd. 

Tack. Vidare vill jag tacka Ida och Kristin som läst och omläst allt jag skrivit hundra gånger om 

och stöttat mig i alla stadier av uppsatsskrivandet och i livet. Tack till Stefanie för 214 kommenta-

rer (alla med accent) och tack till Annie som tydliggjorde hur icke-enkel Beauvoir faktiskt är för 

någon som inte läst Beauvoir. Jag vill även tacka min och uppsatsens handledare Kalle som trott 

på uppsatsen och bett mig att ta dagar ledigt. Slutligen vill jag tacka Carola – i evighet. So good. 

- Sofia Holmdahl, maj 2016 

 

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
2	

Abstract 

Uppsatsen undersöker hur män och kvinnor blir medialt representerade olika i relation till fram-

gång och förlust. Detta görs genom att undersöka den mediala rapporteringen av duon Johnson 

& Häggkvist under deras deltagande i Melodifestivalen 2008. Den övergripande teorin som ligger till 

grund för uppsatsen är relationen mellan media och kön. Vidare används Simone de Beauvoirs 

teorier om transcendens och immanens, vilket stödjer sig på Yvonne Hirdmans genussystem om 

isärhållande och hierarkisering. Uppsatsen genomför en kritisk diskursanalys och undersöker hur 

duon könas i utvalt material, åtta krönikor i Aftonbladet under Melodifestivalperioden. Vidare 

undersöks hur representationen skiljs mellan könen och hur Simone de Beauvoirs begrepp tran-

scendens och immanens reproduceras. Uppsatsens resultat visar på hur den mediala rapporte-

ringen kring Johnson & Häggkvist konstruerar och reproducerar normer och diskurser. Uppsat-

sens slutsats och funna diskurs är hur kvinnan, Carola Häggkvist, är fast i immanensen trots att 

hon påstås försöka transcendera. Medan mannen, Andreas Johnson, genomgående transcenderar 

genom att skriva sig själv. Under transcendens och immanens-diskursen finns även andra diskur-

siva teman: natur och kultur samt aktivitet och passivitet är centrala i uppsatsens slutsatser.  

 

Nyckelord: Carola Häggkvist, Andreas Johnson, Melodifestivalen, media, kön, kändisstudier, dis-

kurs, transcendens och immanens,  
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1 Inledning  

”Man behöver inte korsfästa någon”, sa Charlotte Perrelli när hon blev tillfrågad om hur media 

behandlade Carola Häggkvist under Carola Häggkvists och Andreas Johnsons gemensamma 

deltagande i Melodifestivalen 2008.1 Johnson & Häggkvist tävlade med låten One Love i andra delfin-

alen i Västerås. De var jokrar och direkt vid tidpunkten för avslöjandet av 2008 års jokrar blev de 

stora favoriter. Det stora favoritskapet höll dock inte och de åkte ut i Andra Chansen i Kiruna. 

Därefter fortsatte media att rapportera om succéduon som inte längre var just en sådan.  

      Genom läsning av tidningar kan förändringen av bilden av succéduon visas från dagarna 

innan den första delfinalen till dagen efter och sedan under resterande del av Melodifestivalen. Det 

gick från en fest till en begravning och från en duo till enbart Häggkvist. Från en dag till en annan 

gick det från att låten var ”mycket bra” och duons stjärnglans till en häxjakt och domedagstän-

kande för Sveriges mest framgångsrika artist, Häggkvist. Denna uppsats kommer således att 

undersöka porträtteringen av Johnson & Häggkvist, både innan och efter delfinalen och Andra 

Chansen.  

1.1 Bakgrund  

I snitt konsumerar en svensk person ungefär sex timmar medier per dag.2 Med det i medvetandet 

är det enkelt att förstå att media spelar en stor roll i skapandet av ideal, normer och värderingar.  

       Konsumtionen av enorma mängder medier utgörs till största del från TV och internet.3 De 

mest sedda TV-programmen 2014 var Melodifestivalen samt Kalle Anka och hans vänner.  Det som 

når flest tittare är typiskt lättillgängliga underhållningsprogram som anses passa hela familjen. 

Populärkultur är det som når flest personer och som upptar mest av det vardagliga livet: livet och 

tiden präglas av populärkultur. Melodifestivalen är, trots sin popularitet, ett forskningsområde som 

är mycket outforskat – vilket motiverar denna uppsats.  

      Kändiskulturen och kändisar som fenomen har under 1900-talet blivit en större del av sam-

hället och media än tidigare. I och med massmedias framväxt har skapandet av en kändis blivit 

större och hur denne skiljer sig från övriga personer har blivit en stor del av medial rapportering.4 

Kändiskulturen präglar idag samhället och media. Detta kan ses exempelvis genom att kvällstid-

ningarna ofta använder sig av kändisar för att locka köpare genom chockrubriker. Kvinnliga 

kändisar tar större plats i nöjesmedia än manliga samtidigt som manliga professionella tar större 

																																																								
1	Aftonbladet,	sökord	”De	stöttar	Carola”,	finnes	http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/article11367696.ab	(kontrollerad	
22	maj	2016,	20.14).	
2	Fagerström,	Linda	&	Nilson,	Maria.	Genus,	medier	och	masskultur.	Gleerup,	Malmö,	2008,	s.25.	
3	Radio	och	Tv,	sökord	”Medieutveckling	2015”,	finnes	http://www.radioochtv.se/documents/publikationer/1/medieutveckling-2015-
webb.pdf	(kontrollerad	18	april	2016,	11.33).	
4	Mediehistoriskt	arkiv,	sökord	”1800-talets	mediesystem”	finnes	http://mediehistorisktarkiv.se/wp-content/uploads/2014/04/1800-
talets_mediesystem.pdf	(kontrollerad:	kollad	6	april	2016	15.22).	
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plats än kvinnliga i nyhetsmedia. Generellt blir det privata direkt offentligt när det gäller kvinnor 

och i mannens fall förblir det privata privat.5 

      En av de mest ihågkomna löpsedlarna i Sverige är från Melodifestivalen 2004.6 Programledaren 

Charlotte Perrelli var nyförlöst och ammade i pauserna och fick löpsedeln ”Ammande Charlotte 

om tittarreaktionerna: Mina bröst växte under sändningen”, intimiseringen av kvinnor säljer.7 

Precis som det generellt sker en större intimisering av kvinnor i media, är det även den kända 

kvinnan som spelar huvudrollen i medierapportering gällande kändisar. När det rapporteras om 

män handlar det om andra saker – de är ofta sina yrken och prestationer.8 Den kända kvinnan får 

stå ut med markant mer privat rapportering än den kända mannen.  

1.1.1 Johnson & Häggkvist   

Häggkvist slog igenom som artist när hon, 1983, vann Melodifestivalen med högsta poäng från alla 

jurygrupper med Främling. Häggkvist har sedan dess sålt många miljoner album i Sverige och 

Skandinavien och varit en extremt omskriven artist, då både album och kärleksliv hängts ut i 

media. Häggkvist har utöver sin vinst i Melodifestivalen med Främling vunnit ytterligare två gånger, 

med Fångad av en Stormvind 1991 där hon vann Eurovision Song Contest och 2006 då hon slutade 

med en femteplacering i Eurovision Song Contest med Evighet/Invincible. Utöver detta har Häggkvist 

även varit programledare för tävlingen vid två tillfällen – 2000 och 2003.9  

        Johnson slog igenom med låten Glorious 1999, låten blev en hit både i Sverige och utom-

lands. Den hamnade exempelvis på engelska topplistan och nådde som högst en tredjeplacering. 

Efter det har karriären främst fortsatt i Sverige och Johnson har flera Melodifestivaldeltaganden 

bakom sig. 2006 hamnade han på en tredjeplacering med Sing for me, 2007 klättrade han upp ett 

steg och hamnade på en andraplats med A Little Bit of Love. Efter deltagandet med Häggkvist 

2008 har han fortsatt ställa upp i Melodifestivalen. We Can Work it Out slutade på en sjätteplats i 

finalen 2010, 2012 ställde han upp med låten Lovelight som gick till Andra Chansen och 2015 

placerade han sig sist i delfinalen med Living to Die.10 

      Duon gjorde sitt första framträdande som Johnson & Häggkvist på Idrottsgalan, den 14 

januari 2008, där de sjöng låten Lucky Star. Låten är, likt One Love, skriven av duon tillsammans 

med Peter Kvint. Låten är en lugn låt och framförandet gjordes till största del sittandes ned. 

Innan dess hade duon gjort fåtal framföranden av låtar tillsammans däribland på Allsång på Skan-

																																																								
5	Bromander,	Tobias.	Politiska	Skandaler!	Behandlas	kvinnor	och	män	olika	i	massmedia?,Linnaeus	University	Press,	Växjö,	2012	s.202.	
6	Sveriges	Radio,	sökord:	”Topp	10	löpsedlar	om	Schlagern”	finnes	
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4283&artikel=4986295	(kontrollerad:	7	maj	10.23).	
7	Expressen,	sökord	”Mina	bröst	växte	under	sändningen”,	finnes	http://www.expressen.se/noje/melodifestivalen/mina-brost-vaxte-under-
sandningen/	(kontrollerad	6	april	2016,	16.43).	
8	Bromander,	s.	205.	
9	Sveriges	Television,	sökord	”Om	Melodifestivalen”	finnes	http://www.svt.se/melodifestivalen/om-melodifestivalen	(kontrollerad:	25	april	
2016)”(hämtad	24/4-16,	15.53),	år.	1983,	1991	och	2006.	
10	Sveriges	Television,	sökord	”Om	Melodifestivalen”	finnes	http://www.svt.se/melodifestivalen/om-melodifestivalen	(kontrollerad:	25	april	
2016)	år.	2006,	2007,	2010,	2012	och	2015.	
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sens webb-show med Johnsons låt The Real Star 2006. Duon gjorde sitt sista offentliga framträ-

dande tillsammans under Häggkvist julkonsert 2008.11  

1.2 Syfte och frågeställning  

Det övergripande syftet är att studera hur kvinnor och män blir representerade olika i media, vid 

förväntad framgång och sedan bevittnad förlust. Syftet är även att se hur hierarkier och isärhål-

lande av män och kvinnor görs genom att undersöka krönikor skrivna under Melodifestivalperi-

oden 2008 i Sveriges mest lästa tidning, Aftonbladet. För att avgränsa detta kommer uppsatsen 

göra nedslag i medierapporteringen av Johnson & Häggkvist under Melodifestivalen 2008. Detta val 

görs på grund av att de var stora vinnarfavoriter och sedan föll långt innan målsnöret. De tävlade 

tillsammans som en duo och inte mot varandra. Uppsatsen ämnar besvara dessa frågeställningar:  

- Hur könas Carola Häggkvist och Andreas Johnson i Aftonbladet i utvalt medialt material? 

Ter sig könandet annorlunda under tiden de går från segertippade till förlorare?  

- Hur skiljer sig representationen av manligt och kvinnligt åt i utvalt material?  

- Hur reproduceras Beauvoirs teori om transcendens och immanens i utvalt medialt 

material?  

1.3 Teori  

Denna uppsats har tre teorier som kommer redogöras var för sig. Den första är den större teorin 

som uppsatsen har som grund då den stödjer sig på Maria Wendts teori hur män och kvinnor 

skildras olika i media. Den andra teorin är Yvonne Hirdmans genussystem som sedan bygger 

vidare till Simone de Beauvoirs teori om transcendens och immanens.  

1.3.1 Media och kön   

Den mediala rapporteringen skiljer sig åt mellan män och kvinnor och denna uppsats kommer att 

grundas på relationen mellan medier, genus och makt. Denna teori bygger på hur det genomgå-

ende sker en intimisering och sexualisering av kvinnor i media; oavsett vilken form av medial 

person de är. Detta är oberoende av om det är Mona Sahlin som är den yngsta kvinnan i riksda-

gen 1982 eller Isabella Löwengrip, Blondinbella, som driver en av Sveriges största bloggar samt 

ytterligare företag. Oavsett deras yrkeskarriär och framgångar blir inte den mediala rapportering-

en densamma som för deras manliga kollegor.12 Medierna gestaltar kön olika och Wendt diskute-

rar i ”Landsfäder och småbarnsmammor: Mediala gestaltningar av kön och politik” relationen 

mellan media, kön och politik. Denna treenighet är inte denna uppsats grund men uppsatsen 

kommer ändå använda sig av Wendts teori om just kön och media och applicera den på kändisar. 

																																																								
11	Då	deras	gemensamma	duo-namn	är	Johnson	&	Häggkvist	kommer	det	i	uppsatsen	att	refereras	till	dem	med	ett	&-tecken	och	inte	skriva	ut	
och.	Detta	görs	för	att	det	ska	bli	enhetligt	då	krönikorna	som	är	uppsatsens	material	refererar	till	dem	vid	deras	duo-namn.	
12	Wendt,	Maria.	”Landsfäder	och	småbarnmammor:	Mediala	gestaltningar	av	kön	och	politik”.	I	Freidenvall,	L	&	Jansson,	M	(red).	Politik	och	
kritik.	En	feministisk	guide	till	statsvetenskap.	Studentlitteratur,	Lund,	2011	s.117.	
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      Vid diskussion om hur media gestaltar kön måste det undersökas vad medierna förmedlar, 

hur de gestaltar nyhetshändelser samt vilka typer av maktrelationer som konstitueras genom 

medial rapportering. Vid efterforskning av vad media förmedlar är ett generellt problem att 

kvinnor glöms bort och därför måste plockas fram. Historiskt sett har kvinnor inte representerats 

i media utan det är först på senare år som kvinnans utrymme växt. Idag rapporteras det om 

kvinnor i hög grad men hur kvinnor gestaltas skiljer sig från hur män gestaltas. När kvinnor 

framställs i media är det ofta som kändisar eller anhöriga till männen. Deras egenskaper är mer 

passiva och mindre aktiva, de stöttar männen. Precis som att de är sekundära i relation till män 

rapporteras det i större utsträckning om kvinnors utseende och privatliv.13 Att rapportera om 

kvinnor som anhöriga skapar en bild av kvinnan som något tillhörande mannen. Detta tydliggör 

också vem media skapar och hur media är en del av konstruerandet och reproducerandet av 

normer kring män och kvinnor. Skillnaden mellan rapportering av män och kvinnor skiljer sig 

även vid hur deras namn används. En kvinna beskrivs oftare vid det närmare och mer personliga 

förnamnet och mannen vid sitt efternamn, eller både för- och efternamn.14  

      Det finns studier som menar på att kvinnor ofta beskrivs som misslyckade politiker och 

framställs främst i situationer där det förväntas eller faktiskt går dåligt.15 Denna tankegång är 

central i denna uppsats då uppsatsen undersöker just hur den fallna kvinnan blir central i medie-

rapportering just vid ett misslyckande.  

1.3.2. Genussystemet  

Då uppsatsens syfte är att undersöka isärhållande och hierarkisering bör det förklaras att uppsat-

sen grundar sig i Hirdmans genussystem. Hirdman menar med genussystemet att det ständigt 

skapas mening i olika sociala och språkliga dikotomier. Detta betyder alltså att normer och dis-

kurser hela tiden skapas och blir till, utan att vara konstanta. Genom att kvinnligt och manligt 

konstrueras som varandras motsatser skapas en isärhållning och det reproduceras en hierarki 

mellan könen. I denna hierarki blir det traditionellt manliga premierat framför det traditionellt 

kvinnliga. Dessa principer finns överallt och medför en dikotom uppdelning av könen där män är 

något och kvinnor dess motsats. Hirdmans genussystem kommer att vara grunden till uppsatsens 

uppfattning om hur män och kvinnor konstrueras och ett verktyg för att förstå den teoretiska 

ingången, som nedan redogörs för, om transcendens och immanens, som beskrivs som just en 

dikotomi där det ena, transcendens, hierarkiseras högre än det andra, immanens.16 

																																																								
13	ibid	s.118f.	
14	I	uppsatsens	fall	är	detta	tydligt	då	den	ena	halvan	av	duon	Johnson	&	Häggkvist,	Häggkvist,	enbart	är	känd	vid	sitt	förnamn	medan	den	
andra	halvan,	Johnson,	är	känd	vid	båda	sina	namn.	Detta	kommer	inte	att	diskuteras	vidare	men	för	tydlighetens	skull	kommer	uppsatsen	
därför	att	referera	till	artisterna	vid	efternamn.		
15	Wendt	s.118ff.	
16	Hirdman,	Yvonne.	Genussystemet:	teoretiska	funderingar	kring	kvinnors	sociala	underordning,	Maktutredningen,	Uppsala,	1988	s.51.	
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1.3.3 Transcendens och immanens  

Beauvoirs begrepp transcendens och immanens är centrala för uppsatsen. I denna uppsats kom-

mer transcendens att innebära en strävan efter det oändliga som riktar sig bortom tid och rum. 

Transcendensen gör människan fri.17 Immanensen syftar istället på det som omedelbart är givet, 

det köttsliga och konstanta.18 Immanensen låser fast individen vid bestämda normer och struk-

turer som gör att den inte har makten över sitt liv och överskridande. Dessa två är möjliga för 

både mannen och kvinnan, även om den sistnämnda, enligt Beauvoir, är påtvingad immanensen. 

I och med immanensen är hon fast i det kroppsliga medan mannen överskrider det. För att 

förklara begreppen transcendens och immanens ytterligare presenteras nu ett exempel där detta 

tydliggörs. Det går att göra samma sak i immanensen och i transcendensen men beroende på ens 

situation och möjlighet transcenderar en eller blir fast i immanensen. Ett exempel är att när en 

mamma sjunger sitt barn till sömns är hon fast i immanensen då hon gör det som direkt förvän-

tas av henne, medan en artist som står på scen, gör karriär och skapar sig möjligheter lever i 

transcendens. Mamman är fast i den roll hon är strukturellt förtryckt till att vara medan artisten 

utvecklas och tjänar pengar. Då kvinnan traditionellt varit den som tagit hand om barnen i hem-

met och mannen den som varit i det offentliga blir dessa roller och relationen till transcendens 

och immanens tydligare. Du kan göra samma sak men beroende på din situation förändras din 

möjlighet till transcendens.  

      Beauvoir är existentialist vilket gör att hon tror på en fri vilja och menar att den underord-

nade position kvinnan sitter i är hon delvis ansvarig för själv. Hon måste därav själv söka att 

transcendera. Uppsatsen kommer inte utgå från att kvinnan har den fria viljan utan utgår från att 

det finns strukturer i samhället som gör att kvinnan inte enbart kan bestämma sig för att tran-

scendera utan att det finns hinder för den fria viljan.  

     I denna uppsats kommer antiteserna transcendens och immanens att användas tillsammans 

med vem som gör något. Transcendensen följs till viss del av det aktiva och immanensen av det 

passiva. Kvinnan är varat i sig och påverkar inte medan mannen är utåtriktad och fri, enligt Beau-

voir. Detta kommer att kunna användas i relation till överskridandet i förväntningarna hos media 

med duon Johnson & Häggkvist i övergången till Häggkvists aktiva roll i misslyckandet och då 

potentiellt en form av misslyckande i transcendensen. Transcendens och immanens kommer i 

denna uppsats användas för att påvisa de skillnader som hela tiden skapas i relation till just aktivi-

tet och passivitet mellan män och kvinnor och hur kvinnor blir fast i immanensen då deras tran-

scendens blir fel.19  

																																																								
17	Med	”fri”	syftas	det	i	detta	fall	på	fri	från	förtryck	och	den	egna	viljans	frihet,	inte	en	fri	marknad	eller	frihet	från	att	betala	skatt.		
18	Beauvoir,	Simone	de,	Det	andra	könet.	Norstedt,	Stockholm,	2012,	s.	354.	
19	Analysens	teoretiska	delar	kommer	bygga	på	denna	beskrivning	av	transcendens	och	immanens	och	inte	refereras	vidare	till.			
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1.4 Tidigare forskning  

För att placera in uppsatsen i en större kontext kommer det nu redogöras för tidigare forskning i 

liknande och närliggande områden.	Det inledande temat är det övergripande ämnet kändisstudier. 

Därefter kommer det redogöras för närliggande forskning gällande hur män och kvinnor fram-

ställs i media. Det tredje temat är musik-TV. Det hela binds ihop genom forskning på den kvinn-

liga kändisen.  

1.4.1 Kändisstudier och en skrivandet av det privata     

Uppsatsen är under paraplyet kändisstudier som är ett kulturvetenskapligt ämne. Det är en femi-

nisering av forskning då det är nära och kroppsligt: kändisar. Detta skiljer sig från traditionell 

forskning som historiskt har gjorts av män. Det kommer nu redogöras för kändisstudier och hur 

kändisar blir som extrema versioner av vanliga människor. Under denna rubrik kommer även 

forskning om feminiseringen av språket att redogöras för.   

       Kändisstudier är ett relativt nytt forskningsfält. Stora delar av världen är besatta av kändisar. 

Kändiskulturen innefattar skvaller om kändisar. Deras stora och små problem är en central del i 

konsumerandet av medier. Detta kan exemplifieras genom att visa hur en kändis är både ytan och 

djupet i dagens mediala rapportering. En av världens mest kända personer är Angelina Jolie. Det 

har skrivits spaltmeter om hennes liv. I rapportering av henne florerar dels Jolies olika relationer 

till kända män och hennes kropp samtidigt som det skrivs om hennes arbete för mänskliga rättig-

heter och ställningstagande mot homofobi.20 Hur det skrivs om henne varierar mellan att handla 

om hennes karriär och det överskridande till att handla om det mest intima såsom hennes relat-

ioner och i många fall enbart hennes kropp. Språket varieras även beroende av ämne.	 I denna 

kändiskultur går det att se kändisarna som hyperversioner av allmänheten, det vill säga att de 

representerar allmänheten fast i en mer extrem version. I och med kändisarna som representanter 

för samhället blir variationen av dem och de olika nivåerna av djup till stor vikt för den demokra-

tiska kulturen, de representerar folket.21  

      Detta nya fokus i massmedias rapportering om kändisar är en direkt feminisering av medial 

rapportering vilket går att se som att mjuka nyheter blir viktiga. Intimiseringen av media är med 

andra ord inte per automatik något negativt utan egentligen enbart andra typer av nyheter och 

annan typ av rapportering än den redan existerande median. Problematiken med intimiseringen är 

att den främst sker med kvinnor medan männen inte intimisternas, vilket ökar polariseringen och 

isärhållningen mellan könen. Detta skapar nya sociala och politiska problem genom just skanda-

lösa rubriker om kändisar, det personliga blir politiskt.22  

																																																								
20	Marshall,	P.	David	(red.),	The	Celebrity	Culture	Reader,	Routledge,	London,	2006,	s.2.		
21	ibid	s.4.		
22	ibid	s.	5.	



	
10	

      I och med intimiseringen av media skapas vidare en ny form av språk, ett annat språk istället 

för det traditionella och manliga språket. Den nya typen av kvinnligt språk skrivs och talas genom 

kroppen. I relation till det traditionellt manliga språket som är hårt riktat och kalt blir detta något 

nytt och något annat än det redan tidigare existerande. Skapandet av ett nytt språk blir ett sätt att 

göra sig fri från den manliga makten.23 Uppsatsförfattaren stödjer inte det essentialistiska i tanken 

om kvinnligt och manligt språk utan menar att detta är något som genomgående skapas genom 

diskurser och maktordningar. Språket är en förutsättning för att förstå verkligheten, samt där 

normer reproduceras, och språket ses genom det manliga ögat.  

     Det språk vi lever genom är ingenting som finns essentiellt utan det konstrueras och rekon-

strueras genom användningen av det. Varken språket eller den kända kvinnan är – de blir till. Vid 

skapandet av ett nytt språk och en ny medial rapportering krävs det medvetenhet om att språket, 

enligt Hélène Cixous, ska skrivas med kroppen. Språket och det mediala innehållet blir något 

bredare och mer kroppsligt i och med en övergång till ett nytt språk som då blir motsatsen till det 

traditionellt manliga språket.  

      Cixous menar att det är genom att skriva kroppen en förändring kommer att ske. Hon menar 

att mannen äger språket och att det bör skapas ett nytt språk som inte ägs av honom. Det är 

genom att skriva om kroppen som det traditionellt manliga språket, och då diskursen, kommer 

att upplösas. Språket behöver präglas av kärlek och det kroppsliga, rytm och musik.24 Språket är, 

enligt Cixous, centralt för hur kvinnan ska ta sig ur immanensen – det handlar om att skriva sig 

själv.25 Samhället blir först till i och med språket.26 Språket är det centrala för hur relationen 

mellan man och kvinna ska förändras. Att lyfta fram det kvinnliga är att lyfta fram det som är 

närmare kroppen, det personliga blir det relevanta och det politiska. Att undersöka hur kvinnliga 

kändisar görs, är med andra ord att visa på att det personliga är politiskt. Fenomenet kändisar 

skapas genom att media rapporterar om dem. Intimiseringen är inte direkt något negativt utan 

något annat än det som varit och därför är det också relevant att undersöka just den mediala 

rapporteringen av kändisar. 

      Genom att närma sig det kroppsliga sker en feminisering av språket. Genom att närma sig det 

rytmiska och nära i ämnesval och sättet språket används på är ett försök att lämna den manliga 

makten över språket som sedan kan leda till något annat.  

1.4.2 Media och kön 

Uppsatsen använder sig av en diskursanalys som behandlar isärhållandet mellan kön och hierar-

kier mellan dem. Detta är något som gjorts tidigare i olika former. Därför kommer det nu redo-

																																																								
23	Cixous,	Hélène.	”Medusas	skratt”.	I	Esseveld,	Johanna	&	Lisbeth	Larsson	(red.)	Kvinnopolitiska	nyckeltexter.	Studentlitteratur,	Lund,	1996.		
24	Witt-Brattström,	Ebba.	”En	kvinna	tar	till	orda:	intervju	med	Hélène	Cixous”.	Kvinnovetenskaplig	tidskrift.,	8(1987):4,	s.	14-17,	1987.	
25	Immanens	och	transcendens	kan	det	läsas	mer	om	under	teori.	
26	Witt-Brattström,	s.15.			
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göras för avhandlingar vars syfte är att undersöka isärhållandet mellan könen samt hur media är 

delaktiga i reproducerandet av detta.  

       I Tobias Bromanders avhandling Politiska skandaler? Behandlas kvinnor och män olika i massme-

dia? undersöker han om kvinnliga politiker är porträtterade på ett annat sätt än vad manliga poli-

tiker är i svenska politiska skandaler. Bromander kommer fram till att det finns både likheter och 

skillnader i rapporteringen av kvinnor och män medialt. Oftast är media könsneutralt men det 

finns skillnader som är patriarkalt problematiska. Kön är viktigt för att förstå politiska skandaler. 

Generellt är media mer förlåtande när det kommer till män i skandaler, medan kvinnor oftare får 

avgå. En man och en kvinna har inte samma möjlighet att överleva i media.27 

      I Kerstin Engströms avhandling Genus & genier – forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress 

undersöker hon hur kön och genus skapas genom medial rapportering om forskning. Engström 

har analyserat och problematiserat hur olika tidningar deltar i skapandet och bevarandet av de 

rådande genusdiskurserna. Hennes material utgörs av en morgontidning, Dagens Nyheter, och en 

kvällstidning, Aftonbladet. Hon undersöker vilka diskurser som finns och hur de beskrivs. Eng-

ströms slutsatser är att media spelar en roll i reproducerandet av maktstrukturer samt hur de olika 

formerna om kunskap gällande kön och genus ges olika utrymme. De diskurser som visas i Eng-

ströms undersökning kan tolkas genom diskurser inom samhälle och vetenskap samt genom 

mediernas villkor och genrekonventioner. Engström fann en del skillnader mellan tidningar och 

framför allt då om ämnesval, det vill säga vilken forskning de lyfter fram. Men det som var ge-

mensamt för tidningarnas forskningsrapportering var premieringen av biomedicinsk forskning. 

Bara ett visst utrymme gavs till samhällsfrågor. Engström menar att denna ensidiga rapportering 

där naturvetenskaplig forskning premieras framför samhällsvetenskaplig forskning, direkt kan 

kopplas till en genusslentrian, alltså gamla mönster och konventioner som följs icke-reflekterat.28  

      Forskningen som gjorts på media och kön är bred och de exemplen som redogjorts för 

präglar hur media porträtterar män och kvinnor olika och hur faktorn kön är central. Detta är 

centralt för uppsatsen då denna forskning har samma grundläggande tema, nämligen isärhållandet 

och hierarkiseringen av kön.  

1.4.3 Musik-TV som populärkultur  

Uppsatsen undersöker krönikor skrivna under Melodifestivalperioden 2008 och då det inte finns 

någon större forskning om Melodifestivalen kommer det redogöras för forskning om först populär-

kultur där Melodifestivalen som fenomen och TV-program passar in för att sedan smalna ned och 

redogöra för forskning om musik-TV och där även Melodifestivalen.       

																																																								
27	Bromander,	hela	verket.		
28	Engström,	Kerstin,	Genus	&	genrer:	forskningsanknutna	genusdiskurser	i	dagspress,	Institutionen	för	kultur-	och	medievetenskaper,	Umeå	
universitet,	Umeå,	2008,	hela	verket.		
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       Populärkultur kallas ibland för fulkultur, vilket också tydliggör vilken status den typen av 

kultur besitter. Populärkultur är bred i sin form och når många och är därför kanske den totala 

motsatsen till finkultur. Den är tillgänglig för allt från barn till pensionärer, från svensktalande till 

icke-svensktalande. Populärkultur är populär och utöver det är den också den kultur som inte 

lever upp till de krav finkulturen har. Finkultur kräver utbildning och kulturellt kapital för att 

kunna tas in medan populärkultur är andra klassens kultur, som de andra konsumerar.29 Populär-

kultur är det andra till finkulturen, eller möjligtvis motsatsen.30 Detta gör att forskning om popu-

lärkultur tenderar att ses som mindre fint. 

        Medie- och genusvetaren Hillevi Ganetz har i Talangfabriken – iscensättningar av genus och sexua-

litet i svensk talang-reality forskat kring hur iscensättningar av genus och sexualitet skildras i den 

populärkulturella TV-serien Fame Factory. Den intima kopplingen mellan autenticitet och mas-

kulinitet som finns i populärmusiken är central i denna forskning. I kontrast till detta står kvinn-

lighet och den kvinnliga artisten som inte är lika riktig eller autentisk, hon blir mycket mer en 

person än en professionell.31 Dessa föreställningar präglas av genusslentrianer, alltså vanemässiga 

iscensättningar av manlighet och kvinnlighet, som oftast är helt oreflekterade.32 Hon argumente-

rar för sin forskning genom att påpeka hur programmet ligger på topplistorna för det mest sedda 

programmet men ändå inte forskats på. Det Ganetz gör som skiljer hennes forskning från denna 

uppsats är, förutom de skilt valda TV-program, det valda materialet. Ganetz material är TV-

programmet, krönikorna som skrivs om programmet i Aftonbladet, internetsidan för Fame Factory 

samt albumet som släpps i samband med TV-programmet. Denna uppsats material begränsas 

enbart till krönikor då arbetet är mycket mer begränsat och dessutom är syftet helt begränsat till 

just medias skapande och roll i samhället.  

       Det har nu redovisats för konkreta forskningsarbeten kring musik-TV och detta tydliggör 

även motiveringen till arbetet; det vill säga att Melodifestivalen som fall är ytterst outforskat. Det 

finns idag både internationellt och i Sverige lite forskning om Melodifestivalen samt Eurovision Song 

Contest. Det som finns är ett mindre antal kandidatuppsatser genom åren som på olika sätt rör 

Melodifestivalen. Dessa har antingen en företagsekonomisk ingång och diskuterar den monetära 

aspekten i tävlingen eller en ingång där en undersöker varför vissa bidrag vinner och andra inte. 

Dessa uppsatser är irrelevanta för denna uppsats då de inte rör en mottagandet, medial rapporte-

ring eller kön. ”Känsliga kvinnor & drivna män – en genusinriktad studie av Aftonbladets och TT 

Spektras Melodifestivalbevakning 2011” av Rebecka Ljung utgör det enda svenska arbetet om den 

mediala bevakningen av Melodifestivalen i nuläget. Den riktar in sig på ett Melodifestivalår med 

bland de absolut lägsta tittarsiffrorna samt gör en generell analys av materialet i tidningarna. 
																																																								
29	Lindgren,	Simon.	Populärkultur:	teorier,	metoder	och	analyser,	Liber,	Stockholm,	2009,	s.33f.	
30	Storey,	John.	Cultural	Theory	and	Popular	Culture:	An	Introduction,	Pearson,	Harlow,	2012s.13f.	
31	Ganetz,	Hillevi.	Talangfabriken:	iscensättningar	av	genus	och	sexualitet	i	svensk	talang-reality,	Centrum	för	genusvetenskap,	Uppsala	
universitet,	Uppsala,	2008.,	hela	verket.	
32	ibid	s.72. 
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Ljung når samma slutsats som Ganetz når i sin tidigare nämnda forskning, nämligen att ge-

nusslentrianer finns genomgående i materialet.33 Istället för att göra som Ljung väljs istället ett 

medialt uppblåst konkret fall med två av Sveriges kändaste artister, under ett av de Melodifesti-

valåren med flest tittare, nämligen 2008.  

       Melodifestivalen är det TV-program i Sverige som har absolut flest tittare och har sedan 1958 

då Sverige skickade sitt första bidrag till Eurovision Song Contest varit ett stort samtalsämne. 1983 

var det hela 84 % av befolkningen som satt samlade för att se Häggkvist sjunga i Eurovision Song 

Contest, vilket är rekord.34 Det finns med andra ord en lucka på forskning generellt gällande Sveri-

ges största underhållningsprogram. Denna uppsats kommer med andra ord fylla en del av ett 

enormt tomrum i forskningen.  

1.4.4 Den kvinnliga kändisen   

Uppsatsen präglas av relationen mellan en känd man och en känd kvinna och skillnaderna som 

finns i porträtteringen av dem. Det kommer nu redogöras för den kvinnliga kändisen då en 

framgångsrik, känd, kvinna bryter från sin norm som enbart kropp och fast i immanensen.  

        Då det finns bristande forskning på Häggkvist och fenomenet Carola går nu uppsatsen in på 

något som kallas för Madonnastudies då Madonna till stor del har fått representera den kvinnliga 

superstjärnan inom forskning. Detta görs då både Häggkvist och Madonna har höga försäljnings-

siffror samtidigt som deras liv är en del av media, de är stjärnor, Carola skulle på många sätt 

kunna ses som Madonnas svenska motsvarighet. Madonnastudies är tvärvetenskapligt och har sitt 

fokus på kontroverser och återskapandet av sig själv. Detta område handlade från början enbart 

om Madonna till att senare förflytta sig vidare och bredare. Madonnastudies har funnits sedan 

antologin The Madonna Connection, som är sammanställd av Cathy Schwichtenberg, släpptes 1993. 

The Madonna Connection handlar om representation, subkulturella identiteter samt kulturstudier. 

Madonnastudies är ett sätt att uttrycka feministiska kulturstudier på.35  

       Ytterligare forskning i Madonnastudies går att finna i Material Girls – Making Sense of Feminist 

Cultural Theory, som har fått sitt namn efter Madonnalåten Material Girl. I den förklaras feministisk 

kulturteori utifrån Madonna. ”Madonna is a likely starting point for discussion of feminism and 

cultural theory, for she has re-created herself as image many times over […]. Accompanying 

Madonna’s own elaboration of superstardom has been a sustained effort – by the mass media 

and academics alike – to continually produce and reproduce this cultural icon”.36 Detta citat ur 

Material Girls – Making Sense of Feminist Cultural Theory visar på hur, enligt Suzanna Danuta Walters, 

																																																								
33Ljung,	Rebecka.	Känsliga	kvinnor	&	drivna	män	–	en	genusinriktad	studie	av	Aftonbladets	och	TT	Spektras	Melodifestivalbevakning	2011.	
Stockholms	universitet,	Stockholm.	2011.	
34	Svenska	Dagbladet,	sökord	”Tittarrekord	för	Melodifestivalen”	finnes	http://www.svd.se/tittarrekord-for-melodifestivalen-2SZL	(kontrol-
lerad	6	april	2016	17.02).	
35	Schwichtenberg,	Cathy	(red.),	The	Madonna	Connection:	representational	politics,	subcultural	identities	and	cultural	theory,	Westview,	
Boulder,	1993.	Hela	verket.		
36	Walters,	Suzzanna	Danuta.	Material	Girls	–	Making	Sense	of	Feminist	Cultural	Theory,	Univ.	of	California	Press,	Berkeley,	1995,	s.1f.		
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den feministiska kulturteorin till stor del kretsar kring Madonna och har Madonna som start-

punkt. Det användas i analysen och framför allt fokuset på hur kändisen – i uppsatsens fall 

Häggkvist – används för att locka till högre konsumtion.  

       Walters använder Madonna som fall när hon analyserar diskurser och verkligheter. Detta gör 

hon feministiskt och kulturteoretiskt och visar tydligt hur kändisen säljer och hur den kvinnliga 

kändisen blir en representant för något större än bara sig själv. Den kvinnliga kändisen är central i 

medial rapportering. Detta tas med vidare in i uppsatsen i det ömsesidiga beroendet mellan kän-

dis och media, de behöver båda varandra. Att detta görs i internationell forskning har det nu 

redogjorts för i och med Madonnastudies, men det finns en nationell lucka i Sverige. Det finns 

ytterst lite forskning på kändisar i Sverige trots den enorma mediala rapporteringen om dem.37  

1.5 Metod och material  

1.5.1 Kritisk diskursanalys  

För att besvara frågeställningarna, om hur Johnson & Häggkvist konstrueras innan och efter 

förlusterna i Melodifestivalen, om representationen skiljer sig åt utifrån manligt och kvinnligt samt 

om Beauvoirs transcendens och immanens reproduceras i materialet, kommer uppsatsen att ha 

en kritisk diskursanalys som metod. Vid en kritisk diskursanalys undersöks den kommunikativa 

händelsen som en text, som en diskursiv praktik och som en sociokulturell praktik. Texten är 

föremålet för den detaljerade språkanalysen i den kritiska diskursanalysen.38 Den modell som 

kommer att användas är Norman Faircloughs modell för kritisk diskursanalys. För att förstå 

Faircloughs modell måste uppsatsförfattaren vara medveten om att diskurs är en sociokulturell 

praktik som hela tiden förändrar och reproducerar kunskap och då även maktrelationer - samti-

digt som den sociokulturella praktiken formas av andra sociala praktiker och maktstrukturer. När 

uppsatsen använder sig av sociokulturell praktik menas, i enighet med Fairclough, de sociala 

relationerna i samhället som en helhet. Faircloughs kritiska diskursanalys är textorienterad och 

söker att sammankoppla tre olika traditioner, nämligen den detaljerade textanalysen, den diskur-

siva praktiken samt den sociokulturella praktiken.39  

      Det finns en analytisk ram för modellen uppsatsen använder och den är tredimensionell och 

bygger på texten, den diskursiva praktiken samt den sociokulturella praktiken. När uppsatsen 

undersöker textdimensionen undersöks ordval och textens innehåll som konstruerar de olika 

diskurserna lingvistiskt. Detta kommer att göras genom att undersöka krönikorna separat. När de 

ytterligare dimensionerna ska undersökas kommer det att göras gemensamt. Detta beror på att 

krönikorna är skrivna av samma författare för samma tidning under samma tidsperiod. Den 

diskursiva praktiken har sitt fokus på hur författaren av texten bygger på diskurser som redan 

																																																								
37	ibid	
38	Winther	Jørgensen,	Marianne	&	Phillips,	Louise.	Diskursanalys	som	teori	och	metod,	Studentlitteratur,	Lund,	2000,	s.66.	
39	ibid	70f. 
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finns för att skapa en text och hur mottagaren av texten också är beroende av tidigare diskurser 

när texten tolkas. När den sista praktiken ska analyseras, den sociokulturella praktiken, måste det 

kunna ses bortom enbart diskurser då den sociokulturella praktiken har både diskursiva och icke-

diskursiva egenskaper.40 Den sociokulturella praktiken är de samhällsstrukturer där innehåll skap-

as och konsumeras i. Den sociokulturella praktiken innehåller de samhällsstrukturer som medier-

nas innehåll produceras och konsumeras inom. När de sociokulturella praktikerna analyseras 

handlar det om en tillämpning och utveckling av vetenskapliga begrepp och teorier på makronivå, 

exempelvis politisk och ekonomisk teori.41 

      I uppsatsens textbaserade analysdel kommer krönikorna analyseras kronologiskt för att un-

dersöka hur könade egenskaper reproduceras genom Johnson & Häggkvist och främst om de 

transcenderar eller är fast i immanensen, samt hur detta i så fall påvisas. Sedan kommer den 

diskursiva och den sociokulturella praktiken analyseras genom de diskurser som krönikorna är 

skapade i. Anledningen till att krönikorna redogörs var för sig är för att påvisa en genomgående 

trend i rapporteringen. Att genomföra det tematiskt skulle kunna påvisa de genomgående diskur-

serna tydligare i analysen, men att istället genomföra det kronologiskt kommer att tydliggöra hur 

genomgående diskurserna är. Detta kommer gemensamt bli resultatet av uppsatsen och gemen-

samt svara på uppsatsens syfte och frågeställningar. För att använda den kritiska diskursanalysen 

kommer analysen tydliggöras med hjälp av analysfrågor för att besvara uppsatsens frågeställning-

ar. Dessa är grundade i Faircloughs olika detaljer i den kritiska diskursanalysen. Dessa analysfrå-

gor lyder:  

- Vilka teman syns i krönikan?  

- Vilken modalitet (säkerhet), som implicerar att det som skrivs är sanning, skriver författa-

ren med i krönikan?  

- Vilka egenskaper blir Johnson respektive Häggkvist representanter för?  

- Vilka ordval finns som reproducerar och skiljer manligt och kvinnligt åt?  

- Påvisas det att någon har transitivitet (ägande) av situationen i krönikan?  

- Påvisas transcendens och immanens i krönikan? 

Vidare kommer det ses till den diskursiva praktiken där omständigheterna texten är skriven i 

analyseras för att avsluta med den sociokulturella praktiken där samhällsdiskursers närvaro i 

texten diskuteras. Till detta kommer dessa analysfrågor ställas:  

- Vad skrivs krönikorna i för sammanhang?  

- Var i tidningen finns krönikorna?  

																																																								
40	ibid	s.	75f.	
41	Berglez,	Peter	&	Olausson,	Ulrika.	(red.),	Mediesamhället:	centrala	begrepp	Studentlitteratur,	Lund,	2009,	s.	130f. 
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- Vilka diskurser syns i krönikorna och skiljer sig de åt under tiden duon går från segertip-

pade till förlorare?   

1.5.2 Material  

Det material som kommer att behandlas är sammanlagt åtta krönikor Markus Larsson skrivit i 

Aftonbladet mellan den 14 till 17 februari och den 6 till den 9 mars. Dessa datum är datumen 

dagarna innan Melodifestivalen samt dagen därefter. Avgränsningen till just krönikorna av Larsson 

motiveras genom att materialet visar på det Aftonbladet påstås tycka om situationen och kontexten 

kring den samtidigt som Larsson blir representant för tidningens åsikter. Denna avgränsning görs 

av utrymmes-, men även av strategiska skäl. Att just undersöka krönikor är relevant då de inne-

håller en persons enskilda åsikter som skrivs utifrån deras sanning, samtidigt som en enskild 

krönikörs åsikter ofta blir tolkade som Aftonbladets åsikter i mottagandet av dem.  

      Vid valet av uppsatsens material landade materialvalet på krönikor skrivna av Larsson under 

Melodifestivalperioden 2008. Krönikorna är skrivna av samma författare för samma tidning och 

under samma period. Larsson är en Aftonbladet-profil som varje år rapporterar från Melodifestivalen. 

Larsson skriver dagligen krönikor om Melodifestivalen samt är och har varit en central figur i rap-

porteringen kring Melodifestivalen. Att Larsson är författaren bakom allt material skapar en enhet-

lighet i materialet och vidare in i analysen. Ytterligare är urvalet rimligt då Larssons krönikor är en 

röd tråd i Aftonbladets rapportering under Melodifestivalperioden.  

       Uppsatsen kommer genomgående att ha ett binärt förhållningssätt till kön då syftet implice-

rar dikotomin mellan man och kvinna. Uppsatsen kommer utgå från begreppen man och kvinna 

där Johnson representerar mannen och Häggkvist kvinnan. Uppsatsförfattaren är medveten om 

detta och har en syn på kön som något mycket mer flexibelt och brett än detta men för att kunna 

nå syftet med uppsatsen måste den binära avgränsningen göras.  

1.6 Situering  

Att situera sin position som uppsatsskrivare är relevant då ingen forskning kan vara helt objektiv 

och därför bör den position uppsatsförfattaren har vara transparent.42 Det är därför relevant för 

uppsatsen att tydliggöra uppsatsförfattarens personliga relation till Melodifestivalen. Melodifestivalen 

har varit ett stort intresse för uppsatsförfattaren under en stor del av livet. Detta leder till att 

uppsatsförfattaren har en större kunskapsbas gällande Melodifestivalen än vad denna uppsats kom-

mer att både förmedla och ha användning av. Valet av det exakta fallet påverkas också av denna 

allmänna vetskap om området. Personligen har uppsatsförfattaren starka minnen av medierap-

porteringen kring just detta fall, även om många nästan inte alls minns det. Utan den tidigare 

kunskapen om området hade ett närmre och mindre spektakulärt fall antagligen varit möjligt. Att 

																																																								
42	Haraway,	Donna	Jeanne.	'Situated	knowledges:	the	science	question	in	feminism	and	the	privilege	of	partial	perspective',	Feminist	studies	
vol.	14:3.,	Washington.	1988,	s.575. 
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valet ändå faller på att göra just denna undersökning beror just på att fallet är väldigt tydligt och 

även om ytterligare fall hade varit möjliga kan fallet Johnson & Häggkvist visas som en spets av 

problematiken och beteendet hos media.  

2 Analys  

Analysen är upplagd kronologiskt och är indelad först genom den detaljerade textanalysen, som 

är uppdelad efter tid, där de åtta krönikorna är indelade efter om de är skrivna under delfinalen 

eller Andra Chansen. Underrubrikerna har krönikornas namn. Därefter analysers de diskursiva 

och sociokulturella praktikerna tillsammans där den huvudsakliga funna diskursen kommer att 

diskuteras.  

2.1 Delfinalen  

Innan delfinalen var duon Johnson & Häggkvist favorittippade. De förväntades gå direkt till final 

och de tre första krönikorna, mellan den 14 och 16 februari, är skrivna i andan av att deras vinst 

är säker. Dagen efter, den 17 februari, hanteras deras icke-vinst och biljett till Andra Chansen.  

2.1.1 ”Refrängen till One Love är bra - mycket bra” 

Krönikan från den 14 februari beskriver hur Larsson tillsammans med övrig journalistkår sitter i 

ett konferensrum på stadshotellet i Västerås. Journalisterna är uttråkade fram till delfinalens 

nästsista bidrag, men när Johnson & Häggkvists bidrag spelas på bandspelare finns det inga ord. 

Det är en mycket bra låt som Larsson är osäker på ens kommer att rymmas i Globen.43 

       Det är tekniska problem i konferensrummet där Larsson sitter och tillsammans med övriga 

journalister försöker anstränga sina öron för att höra vad som sjungs i den dåliga bandspelaren. 

Situationen kring lyssnandet är temat i den första halvan av krönikan. Det är svårt att höra men 

startfältet är helt okej – breddmässigt. Det är en stor bredd på musiken. Tävlingens stora bredd är 

det ledande temat i andra halvan texten. Det varierande, som är det huvudsakliga temat, släpps i 

slutet och byts ut mot kvaliteten på en låt när Larsson går över till att diskutera Johnson & Hägg-

kvists bidrag One Love. Bidraget står för kvaliteten i delfinalen och Larsson, tillsammans med 

övriga journalister, reagerar starkt på det och hoppas att kemin mellan duon kommer hålla. 

      Krönikan har två antiteser till teman – variation och kvalitet – vilka självfallet inte nödvän-

digtvis behöver vara åtskilda men kvalitetsaspekten lämnas ute från första halvan av krönikan och 

från sju av delfinalens bidrag. Det nämns inte i vidare bemärkelse än i korta ord där exempelvis 

Sanna Nielsens låt är ”stark” medan Andra Generationens låt är ”ett skämt”. Varför dessa kvali-

teter uttrycks redogör inte Larsson för. Det är variationen mellan dem som är det relevanta vilket 

också märks av tydligt i relation till hur han hanterar dem i text, de nämns uppradade efter 

																																																								
43	Larsson,	Markus.	”Refrängen	till	’One	Love’	är	bra	–	mycket	bra”,	Aftonbladet,	14	februari	2008.	
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varandra och inte i en egen kontext. När han istället fokuserar på krönikans sista tema är det 

enbart kvaliteten och Johnson & Häggkvists gemensamma stjärnstatus det talas om. Deras låt 

sticker ut från variationen genom att vara något annat – genom att ha kvalitet.  

       Krönikan avslutas med en fråga som lyder ”när lyfter planet till Belgrad?”.44 Det är Larsson 

som undrar då han tidigare argumenterat för hur fantastiskt Johnson & Häggkvists nummer 

kommer att bli och hur säkert det är, inte bara att de går till final, utan att de också vinner finalen 

av Melodifestivalen. Larsson skriver med ett stort sanningsanspråk genom att aldrig uttrycka att det 

är hans åsikt utan istället talar om det i termer om vad saker är. Han påstår exempelvis att ”låten 

är som en välgjord cocktail av U2 och klassisk Eurovision-schlager. Refrängen kommer knappt att 

rymmas i Globen.”. Under de meningarna har han tydliggjort både hur han uppfattar låten utifrån 

hans kulturella verklighet genom att ge referenser till ett rockband för att sedan uttrycka att han 

gillar låten. Att Larsson talar om vad han tycker om låtarna är hans jobb, men hans säkerhet i sina 

åsikter och hur verkligt han får åsikterna att verka gör att orden blir sanning. Larsson skapar en 

bild av självklarheten i Johnson & Häggkvists framtida framgång.  

       Johnson & Häggkvist är stjärnor. Artisterna och duon beskrivs som stjärnor och inlednings-

vis i delarna om dem beskrivs de som en ”liten duo” med undertonen att de inte alls är just det. 

Att Larsson väljer att beskriva dem just som ”stjärnor” innefattar en rad definitioner av vilka de 

är då stjärna inte är en specifik egenskap. Det som ordet stjärna implicerar är något väldigt stort 

och glänsande. En stjärna är någon som ”glänser”, ”framträder starkt” och ”drar till sig uppmärk-

samhet på något område”, ofta även en kändis.45 Duon beskrivs indirekt och implicit med de 

orden. Det kan även, i enlighet med kändisstudier, diskuteras vad en stjärna är utifrån sättet en 

känd person lever sitt liv. Att vara en stjärna är något annat än att vara känd. Det är total fram-

gång och ett liv med fans och lyx.46 Att positionera duon som stjärnor sätter både press på dem 

att nå total framgång samtidigt som det implicit ger ytterligare egenskaper till dem, de är rebeller 

som går sin egen väg, en kvinnlig stjärna ses ofta som en superwoman och ska därför även vara 

självständig. Självständigheten i just detta fall med Häggkvist stöter på en konflikt då hon först 

och främst är en del av en duo där hon dessutom skiljs från det kreativa skapandet av låten. I 

relation till sin stjärnstatus förväntas det egenskaper som inte aktivt skrivs fram i Larssons krö-

nika. Detta skapar en konflikt där det förväntas saker som hon inte explicit lyckas med.47  

       Krönikan nämner inte Häggkvists namn förutom i relation till duon. Häggkvist är en del av 

duon Johnson & Häggkvist till skillnad från Johnson som även har en annan ”parhäst”, nämligen 

Peter Kvint. Detta trots att Häggkvists namn ofta florerar i media för att sälja lösnummer. Det 

finns en symbiotisk relation mellan kändis och media som är central för dem båda. De är båda 

																																																								
44	Eurovision	Song	Contest-finalen	2008	hålls	i	Belgrad	då	Marija	Serifovic	med	låten	”Molitva”	vann	föregående	år	för	Serbien.	
45	Svenska	Akademins	Ordbok,	sökord	”stjärna”,	finnes	http://g3.spraakdata.gu.se/saob/	(kontrollerad:	18	maj	2016	00.27).	
46	Marshall,	s.156ff.	
47	ibid	s.167ff.	
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beroende av varandra. Kändisen säljer och därför har kändisen också makt. Detta betyder att 

beroendet mellan kändisen, i detta fall Häggkvist, och media i detta fall försvinner och media får 

all makt och Häggkvists subjektsposition tas ifrån henne. Hennes makt som kändis försvinner när 

media inte gör sin del i relationen mellan kändis och media. Hon blir passiv.48 Johnson är också 

en del av duon men är även en del av något annat. En reporter uttrycker ”Peter Kvint vilken 

man” vid lyssnandet av låten, vilket implicerar att det är han som själv ligger bakom låten, trots 

att duon tillsammans med Kvint skrivit den. Eftersom Johnson tidigare beskrivits som parhäst till 

Kvint och att det i samma mening skrivs att låten är skriven av bland annat Kvint skapas John-

sons subjektsroll i låtskrivandet implicit, medan Häggkvist enbart är en del av en duo.  

     Att transcendera kan vara att skriva sig själv. Att skriva sig själv är att lämna det manliga 

ägandet och kliva in i det rytmiska och kroppsliga, genom att göra det kan en förändring ske.49 

Framställningen av författaren och dess roll är central, genom att skriva blir författaren mer än 

sin kropp. Häggkvist framställs, som ovan klargjorts, som en del av en duo och ett nummer, och 

indirekt kanske framför allt en röst. Rösten är en typisk del av immanensen – det kroppsliga. Hon 

framställs inte som om hon är med i skapandet utan bara ett medel för att förmedla det. Hägg-

kvist är inte en del av skapandet av det överskridande utan bara ett medel att framföra det – trots 

att hon är en av låtskrivarna bakom låten. Detta gör att hon beskrivs som fast i immanensen där 

hon inte kan transcendera då hon inte skapar, eller skriver sig själv, trots att hon gör det. Hon är 

inte aktiv i processen och inte heller ett eget subjekt.  

      Johnson som däremot framställts som en del av en låtskrivarduo, är delaktig redan innan 

framträdandet kommer att ske och när de ska gå upp på scenen tillsammans är det som en del av 

en duo och hur det kommer att gå präglas av deras kemi. Kemin är kroppslig och är något som 

finns eller inte, det är något utöver deras transcendens som avgör – det är det kroppsliga.  John-

son skriver till skillnad från Häggkvist sig själv och genom det är han redan i transcendens. Ge-

nom språket beskrivs det att han redan är där.  

2.1.2 ”Alla andra är arma stackare”  

Krönikan från den 15 februari berättar om artisterna som gjort sina första repetitioner och hur 

mycket längre tid det tar än förväntat. Krönikan redogör för Larssons första intryck av bidragen 

på scenen och med största fokus på Johnson & Häggkvists nummer. Deras nummer påminner 

om U2 och förklaras som en helt annan dimension än övriga bidrag.50 

       Precis som krönikan från den 14 februari finns det flera teman i texten, dessa teman är också 

uppdelade från varandra. Krönikan inleds med att diskutera journalisternas tristess. Det går sedan 

över till att diskutera deltagarna. Det är, precis som Larsson själv uttrycker det, ”små noteringar 

																																																								
48	ibid	s.634ff.	
49	Cixous,	hela	verket.		
50	Larsson,	Markus.	”Alla	andra	är	arma	stackare”,	Aftonbladet,	15	februari	2008.	
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från torsdagens inledande repetition”. Detta innehåller en förklaring av Rongedals energi och 

Sanna Nielsens, eller ”Carola-bakelsen” som hon även kallas, repetition som var ”fenomenal”. 

Detta leder ut i ett ytterligare tema som är deltävlingens sista bidrag, nämligen Johnson & Hägg-

kvists One Love. Istället för att fråga sig om deras kemi fungerar är Larsson numera säker på att 

den gör det och att resterande delar av startfältet är ”arma stackare”.  

       Larsson skriver i termer om att resten av startfältet ”försvinner som ett svampmoln” och är 

arma stackare. Larsson uttrycker sig, som krönikör, aldrig utifrån att det är hans egna åsikter utan 

talar om det i allmängiltiga termer och med en stor säkerhet. De övriga startfältet är utan tran-

scendens, de försvinner och kommer bara sjunga sina bidrag utan att det märks eller att de över-

skrider sig själva. Duon Johnson & Häggkvist påminner däremot om U2, vilket Larsson uttrycker 

som fakta – att detta är positiv kritik kräver en vetskap om Larssons fäbless för det irländska 

bandet. Duons succé är en självklarhet. Det finns ingen explicit reflektion över de faktapåståen-

den han gör, utan det framställs just som fakta.  

      I krönikan är det enbart Häggkvist som nämns som person och då i ett citat, sagt av Hägg-

kvist ”Tack ska ni ha. Det var trevligt.” vilket avslutar krönikan. Precis innan Häggkvists utta-

lande påstår Larsson att Häggkvist ser ”halvnöjd” ut, hon beskrivs också med att hon bugar när 

journalisterna inte vill sluta applådera. Hon är en halvnöjd artist. Duon gemensamt har makt, de 

besitter makten att trycka på en knapp och få alla andra att försvinna. Gemensamt är de starka. 

Johnson beskrivs inte vidare än utifrån duon. Larsson menar att Häggkvist är halvnöjd vilket 

tyder på att hon är relativt tillfreds med journalisternas applåder. Hon tar emot det de ger henne, 

Larsson och övriga journalister. Larsson, som journalist och representant från Aftonbladet, tyds 

vara orsaken till hennes tillfredställelse. Hon är nöjd på grund av den respons hon fått. Att istället 

för att välja att fokusera på hennes nöjdhet fokusera på en stolthet över vad duon presterat hade 

fått hennes transcendens och subjektsposition att framstå som starkare. Hennes oberoende av 

Larssons åsikter hade uppfattats som mindre och Häggkvist subjektsposition och möjlighet till 

transcendens skulle förstås som större. Häggkvist som artist och professionell hade varit det 

centrala istället för att hon är någon som passivt tar emot något, i detta fall av journalistkåren. 

Johnson beskrivs inte ta emot någon annans åsikter.  

       Johnson & Häggkvist äger möjligheten att förgöra resterande delar av startfältet, de har 

möjligheten att få de andra att bli, vad Larsson kallar för ”arma stackare”. Med detta menas att de 

har en aktiv roll, de kan göra valet som leder till att alla andra försvinner – de kan förgöra. Som 

duo kan de transcendera och då även låta övriga deltagare stanna kvar i immanens.  

       Johnson & Häggkvist är redo för att transcendera, från att de går upp på scenen till att 

Häggkvist tackar och bugar. De påstås vara redo för att deras bidrag ska överskrida verkligheten 

och flyga in i mål och in i finalen. Artisternas stjärnroll gör att de dessutom har möjligheten att 
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ha, vad Larsson påstår, samma budget som irländarna U2:s feta plånbok. De står på en grund där 

de har en möjlighet att transcendera. Det är här relevant att påpeka hur de ihop transcenderar 

och ingen av dem var för sig. De beskrivs som en duo som har ett kulturellt och ekonomiskt 

kapital för att vinna och göra något som sticker ut från det vanliga.  

2.1.3 ”Det här är stor schlagermusik” 

Krönikan från den 16 februari är en recension av Johnson & Häggkvists bidrag i krönikaform. 

Krönikan handlar om hur schlagern först kan bli stor genom sådan här schlagermusik. Det är en 

hyllning till de fem plus Larsson ger bidraget.51 

         Det ligger en stor press på Johnson & Häggkvist inför delfinalen som ska hållas i Västerås. 

Enligt Larsson är det ”ingen som lever under hårdare press” och det är det genomgående temat i 

krönikan som i sina hyllningar av bidraget också skapar en ännu större favorittippning. I och med 

att krönikan egentligen är den recension han skulle göra av bidraget på ett par rader är temat även 

just det, Aftonbladets recension av One Love.  

       Larsson är övertygad om hur, objektivt, bra Johnson & Häggkvists bidrag är. Han påstår att 

deras ledartröja är enorm men trots det talar han om hur mycket tävling som faktiskt är kvar. 

Han klargör att Johnson & Häggkvist inte är i final än utan ”behöver alla röster de kan få”, precis 

som för övriga bidrag krävs det röster för att gå till final. Det är en kamp mellan dem, Nielsen 

och Ola Svensson. Det kommer bli en thriller, menar Larsson. Han uttrycker sig övertygat över 

hur kvällen kommer att te sig och varnar för att det kommer bli jämnt, trots sin enorma överty-

gelse om Johnson & Häggkvists suveränitet. Larsson är övertygad om sina påståenden.  

        Häggkvist, enligt Larsson, ”väljer framför allt [Carola] att tona ner sin person.”. Häggkvist är 

med andra ord tillbakadragen och Larsson fortsätter ”här är hon ingen jättediva.” Det implicerar 

inte bara vad hon inte är i sammanhanget utan vad hon också är annars. Hennes position som 

jättediva finns inte i tävlingen utan här är hon nedtonad och beskrivs inte som den bärande i 

duon. Detta leder in på de kvaliteter han beskriver Häggkvists position på scenen med, alltså det 

hon är. Larsson beskriver henne som en körsångerska, en rutinerad sådan, till bidragets riktiga 

klippa – Johnson. Johnson beskrivs med andra ord; hans insats på scenen är imponerande, menar 

Larsson. Vidare beskrivs han som ”lugn, samlad och uppträder med en kompakt men kontrolle-

rad intensitet”. Då Häggkvist inte beskrivs i vidare termer som artist eller som person, förutom 

att hon står i bakgrunden till Johnson, blir Johnsons egenskaper något som är i kontrast till 

Häggkvist. Han har kontroll och gör val gällande sin intensitet på scenen. Hon är det andra.  

        Precis som tidigare skrivet har Johnson självkontroll på scenen och Häggkvist är som en 

körsångerska som likt en stormvind blåser omkring på scenen. En vind är inte kontrollerbar utan 

ett naturfenomen. Den klassiska dikotomin mellan kultur och natur där mannen är kultur, det 

																																																								
51	Larsson,	Markus.	”Det	här	är	stor	schlagermusik”,	Aftonbladet,	16	februari	2008.	
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skapade och tänkande, medan kvinnan är det naturliga och icke-kontrollerbara blir tydligt i Lars-

sons krönika.52 I det naturliga finns även det kroppsliga – köttet – immanensen. I det kulturella 

finns å andra sidan det överskridande – det skapande – transcendensen. Att leva i transcendens är 

att överskrida, skapa och att bli något annat än bara det passiva och inlåsta. Häggkvist får backa 

från sin vanliga position som ”jättediva” för att bidraget ska bli bra, att detta är ett aktivt val 

beskrivs det inte som – det sker bara – precis som hon är en okontrollerbar stormvind. Tran-

scendens är en aktiv handling, det är aktivt att överskrida. Duon gör gemensamt allt för att få 

låtens verkliga stjärnor att lyfta ”melodin och refrängen”. Musik och kroppen är viktiga i över-

skridandet, i att skapa något nytt. Rytm och musik är något som bryter mot det traditionellt 

manliga språket och kan därmed ge möjlighet till transcendens.  

2.1.4 ”Sanna är vår nya drottning”  

Krönikan från den 17 februari berättar om att Sverige korat en ny schlagerdrottning och hur de 

favorittippade Johson & Häggkvist fallit. Det är en redogörelse för att Larsson tycker att duon 

var värda mer men att i slutändan har ett tronskifte skett. Nielsen är den nya schlagerdrottningen 

som gick direkt till final med Empty Room.53 

        Temat är en chockerad Larsson som försöker förstå sig på slutresultatet i delfinalen där 

Johnson & Häggkvist gick till Andra Chansen och med andra ord inte direkt till final. Larsson 

diskuterar kring fallet och slutar i en hyllning av Nielsens låt och framträdande – Nielsen är den 

nya schlagerdrottningen. I diskussionen om duons fall lägger han fokus på Häggkvists förlorade 

plats som schlagerdrottning. Schlagerdrottningen är det genomgående temat för krönikan.  

        Larsson talar om att det skett ett generationsskifte, Johnson & Häggkvist har bytts ut mot 

Nielsen och Rongedal. Att Häggkvist har haft en lång karriär i jämförelse med de som hon och 

Johnson har bytts ut mot stämmer men att tala om generationsskifte syftar på ålder. Nielsen är 

yngre än båda parter i duon medan båda bröderna i Rongedal är äldre än både Johnson & Hägg-

kvist.54 Att välja att tala om generationsskifte och att göra det direkt efter att enbart ha nämnt ena 

halvan av duon, Häggkvist, gör att det skapas en uppfattning om Häggkvist som gammal och 

förlegad. Hon är bortbytt som schlagerdrottning. Den åldrande kvinnan har dessutom större 

tryck på sig utifrån om att vara fel och det finns en åldersmaktordning där kvinnor inte förväntas 

att åldras. Det finns även föreställningar om hur den åldrande kvinnan försvinner ur både media 

och sociala sammanhang, hon är ointressant.55 Larssons säkerhet i uttalanden och hur han talar 

om generationsskifte utan att definiera vilken typ av generationsskifte det gäller gör att ålder blir 

en relevant del i det och det skapar en bild av den artist han precis innan diskuterat, Häggkvist.  

																																																								
52	Gemzøe,	Lena.	Feminism,	Bilda,	Stockholm,	2013,	s.83.	
53	Larsson,	Markus.	”Sanna	är	vår	nya	drottning”,	Aftonbladet,	17	februari	2008.	
54	Nielsen	är	född	1984,	bröderna	i	Rongedal	är	födda	1965	medan	Johson	&	Häggkvist	är	födda	1970	respektive	1966.		
55	Lövgren,	Karin	(red.),	Att	konstruera	en	kvinna:	berättelser	om	normer,	flickor	och	tanter,	Nordic	Academic	Press,	Lund,	2016	s.16.	
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       ”Folk vill se nåt nytt. Det räcker inte med gamla meriter”, påstår Larsson precis innan han 

igen tar upp att han fortfarande tycker att Johnson & Häggkvists nummer är extraordinärt. Hans 

anledning till att One Love inte gick till final är att de som röstar ville ha något nytt, det är återigen 

generationsskiftet han syftar på och om folket ville ha något nytt vill de inte ha Johnson & Hägg-

kvist. Larsson uttrycker inte att det är vad han tror utan talar om det som sanning. Precis som att 

han diskuterar ”La Carolas grepp om den svenska folksjälen” som inte alls finns på samma sätt 

som tidigare, greppet om folksjälen går förlorat. Larsson är säker i det han skriver och uttrycker 

på få ställen i krönikan att det är hans åsikt, han nämner dock att One Love var ett ”extraordinärt 

nummer”, då är det hans åsikt, precis som att han menar att Johnson & Häggkvist förtjänade och 

var värda mer. Det har skett ett regeringsskifte och det är Häggkvist som främst är bortbytt.  

       Varken Johnson eller Häggkvist beskrivs med egenskaper för sig i krönikan utan endast i 

relation till duon. De beskrivs som ett ”schlagermonster” och har inga egenskaper. Det är en 

chockartad beskrivning av vad som har hänt och det enda som sker är att Häggkvist har förlorat 

den makt och de egenskaper hon tidigare haft, hon är inte längre schlagerdrottning och har inte 

längre ett grepp om folksjälen.  

        I ingressen nämns duon inte utan istället är det endast Häggkvist som nämns – hon nämns 

vid förnamn. Kvinnor refereras ofta till vid förnamn och från att varit en duo, eller möjligtvis 

”Johnson & körsångerska”, handlar det nu om Häggkvist. Precis som ovan nämnts beskrivs duon 

med ordet ”schlagermonstret”. Ordet monster har en negativ klang och betyder något som är 

avskräckande och bryter från det normala. De var något stort och annorlunda. Vid ett tillfälle i 

krönikan väljer Larsson att kalla Häggkvist för ”La Carola”, att sätta den franska, bestämda, 

feminina artikeln ”La” framför tilltalsnamnet gör hennes position högre och mer särskild från 

övriga; hon är den enda. Detta sätter Häggkvist i en överlägsen position för att sedan direkt följa 

hennes bristande grepp om folksjälen, vilket gör att fallet från det upphöjda till det sjunkna blir 

ännu större. Hon har haft makt och aktivitet för att sedan förlora det. Häggkvists bristande grepp 

om Sverige förvinner. Hon har inte äganderätt längre. 

       Häggkvists förlust förklaras som större än Johnsons. Immanensen som är det passiva och 

köttsliga som inte kan överskrida gör ändå saker. Häggkvist har helt förlorat sin handlingsför-

måga och möjligheten att göra något, hon är inte bara passiv utan tas även ifrån det hon tidigare 

har ägt. En förlust är att tappa något och att inte ha kontroll över det som går förlorat. Häggkvist 

har inte haft någon kontroll, Johnson å andra sidan har ingen relation till förlusten. Han står 

bortom den – förlusten är hennes ansvar och då även fel.   

2.2 Andra chansen  

Efter att Johnson & Häggkvist gått till Andra Chansen har tre delfinaler skett och chocken har 

lagt sig. De tre inledande krönikorna är publicerade dagarna innan Andra Chansen, 6 till 8 mars 
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där hoppet om en final för duon fortfarande finns till den enorma prestigeförlusten som kommer 

den 9 mars, dagen efter Andra Chansen. 

2.2.1 ”En domedag för Häggkvist”   

Krönikan från den 6 mars är en sammanfattning av Larssons åsikter om Andra Chansens startfält 

samt att Melodifestivalen för första gången är i Larssons hemstad. Den inleds med Kiruna som 

schlagerstad till att nämna de som tävlar och förklara för läsaren att det är en tävling för alla 

artister i Andra Chansen förutom för Häggkvist. För Häggkvist är det en domedag.56 

        Det är Andra Chansen i Larssons hemstad, Kiruna, vilket präglar Larssons första krönika 

från schlagerveckan. Han inleder krönikan med att berätta att han är från Kiruna och går sedan in 

på detaljer om staden genom att nämna krognamn och den stora gruvdriftkoncernen i staden; 

LKAB. Tematiskt är texten uppdelad i två teman – Larssons hemstad och de olika duellerna i 

Andra Chansen.57 Han avslutar krönikan med en anekdot om The Poodles-trummisen Kicken.   

      Larsson går kortfattat in på alla bidrag och ställer dem i relation till det bidrag de går i duell 

mot. När han är klar med att nämna duellerna går han vidare in på Johnson & Häggkvist som ska 

duellera mot Nordman och låten I Lågornas Sken. Duellen, är enligt Larsson, den mest intressanta 

och kanske främst för att det inte är en tävling för Häggkvist längre – ”det är en domedag”.  

Larsson uttrycker sig tydligt med vad det är och vad som kommer att ske, med en säkerhet han 

egentligen inte kan ha. Att diskutera en potentiell förlust för Johnson & Häggkvist som en do-

medag, enbart för den ena delen av duon skapar en bild av vem som har mest att förlora och för 

vem det är den yttersta dagen då jorden går under. Larsson menar att Andra Chansen är den sista 

dagen för Häggkvist. Vad han menar ytterligare med det uttalas inte utan det är bara den sista 

dagen. Han skriver inte att detta är en åsikt eller en tankegång där han ser Häggkvists Andra 

Chansen-deltagande som avgörande för fortsatt karriär. Varken Johnson eller Häggkvist beskrivs 

som personer eller som duo, det enda som skrivs om duon är att det är en domedag för ena 

halvan av den.  

       Häggkvists karriär är över. Med begreppet domedag syftas det på jordens undergång eller i 

detta fall Häggkvists undergång. Att transcendera är att föra sig bortom kroppen medan att dö, 

eller att gå under, är att enbart vara kroppen. Allt annat försvinner i och med en död eller en 

undergång – det är bara kroppen kvar. Döden och undergången tydliggör immanensen då de är 

fasta i sina roller och kan inte förändras. Häggkvist är tydligt fast i sin immanens, oavsett vad som 

sker i tävlingen. Det är en domedag, oberoende vad som kommer ske, uttrycker Larsson. Hon 

kan inget göra. I krönikan är det också just Häggkvists undergång Larsson nämner, inte Johnsons 

																																																								
56	Larsson,	Markus.	”En	domedag	för	Häggkvist”,	Aftonbladet,	6	mars	2008.	
57	Under	Melodifestivalen	2008	avgjordes	både	deltävlingarna	och	Andra	Chansen	med	dueller	där	två	bidrag	stod	emot	varandra,	detta	ledde	
i	både	delfinalen	och	i	Andra	Chansen	till	att	Johnson	&	Häggkvist	åkte	ut	trots	att	det	var	det	bidrag	som	fått	näst	mest	röster.	Systemet	med	
dueller	har	tagits	bort	i	delfinalerna	men	finns	fortfarande	i	Andra	chansen.	
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eller duons. Det är inte ett flygplan som ska lyfta längre som dagarna innan delfinalen utan nu 

väntas det istället på hur Häggkvist ska gå under.  

2.2.2 ”Sluta hacka på Carola” 

Krönikan från den 7 mars handlar om att det är Häggkvists person som kommer fälla One Love 

och duon Johnson & Häggkvist i tävlingen. Krönikan diskuterar varför det inte går som förväntat 

för duon i relation till Häggkvist som person.58 

       Temat i krönikan är den mediala häxjakt som Häggkvist har fått stå ut med under Melodi-

festivalveckornas gång och en vädjan, av Larsson, att det ska sluta. Likt rubriken på krönikan är 

det en uppmaning att få läsarna att sluta hacka på Häggkvist.  

      Larsson diskuterar vad det är som kommer att få Johnson & Häggkvist att falla, det är inte 

låten som är problemet. Larssons förtjusning för One Love har inte undgått någon. Det han kom-

mer fram till är ”Det är Carolas person som kommer att fälla Androla”.59 Larsson använder sig av 

verbet ”är” vilket antyder en stor modalitet på att det är just Häggkvist som person som kommer 

att fälla duon. Han fortsätter med att ifrågasätta Häggkvist som artist och person, samt valet att 

redan kort efter vinsten med Evighet ställa upp i tävlingen igen, men då är han frågande, han 

fortsätter med ”möjligen håller inte hennes röst samma klass längre”, han uttrycker ingen säker-

het. Men att det är Häggkvist person som kommer fälla duon är han säker på. 

        Krönikan handlar enbart om Häggkvist vilket gör att det är hennes person som beskrivs. Då 

hon beskrivs som det som kommer att fälla duon tidigt i krönikan tydliggörs det att det är Hägg-

kvists fel och det sätter indirekt Johnson i en position där han har gjort och är rätt. Häggkvist 

beskrivs som att hon inte sjunger lika bra som tidigare och att hon sagt ogenomtänkta saker. Hon 

har tagit för mycket plats och varit för exponerad i media. Hon har varit för mycket.  

       Häggkvist beskrivs som att hon ”tagit för mycket plats” vilket generellt är något kvinnor ofta 

gör då de tar plats. Den traditionella kvinnan ska leva i immanens och inte överskrida och inte 

vara mer än den rollen hon har, gärna i köket. Istället har Häggkvist levt ett liv där hon tagit 

mycket plats i media, bland annat i relation till en högt medialt bevakad skilsmässa från Runar 

Sögaard och i sitt dejtande av så kallade Runarkopior. Hon har till stor del gått ifrån en tradition-

ell tyst kvinnoroll och beskrivs av Larsson därav som en person som tagit för mycket plats. Hen-

nes sätt att vara är något som är för mycket, att vara som hon är blir då indirekt fel. Precis som 

att Häggkvist är för mycket har även media valt att exponera henne för mycket, hon har alltså 

tagit för stor plats både som individ och i media. Detta är anledningar som kan leda till misslyck-

andet i Västerås och möjligtvis den kommande förlusten i Andra Chansen.   

																																																								
58	Larsson,	Markus.	”Sluta	hacka	på	Carola”,	Aftonbladet,	7	mars	2008.	
59	Androla	är	en	sammansättning	av	Johnson	&	Häggkvist	förnamn,	Andreas	och	Carola.		
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      Då krönikan enbart handlar om ena delen av duon kan det valet också diskuteras. Inlednings-

vis skriver Larsson ”Carolas tuffaste match börjar och slutar imorgon” vilket då påpekar att det är 

hennes match att gå och inte Johnsons. Fokuset har gått från att vara på duon, att vara på John-

son som bärare av numret och Häggkvist som körsångerska till att det är Häggkvists match att gå. 

Det är hon som riskerar saker och det är hon som kommer vara anledningen till deras förlust. 

Det är hon som är förlorare, även om hon är ”den moderna schlagererans vackraste förlorare”.  

      Det är Häggkvist match att gå, det är henens match som börjar och slutar. Då krönikan är 

centrerad vid Häggkvist är det hennes ägande som är explicit utskrivet. Det är hon ensam som 

ska kliva in i duellen och kämpa och det kommer antingen leda till en drömfinal eller till en 

enorm förlust för Häggkvist. Hon har förlorat sin röst och kan inte kontrollera det media och 

privatpersoner skriver och rapporterar om henne. Hon är maktlös i sin position samtidigt som 

det är hennes match som ska genomföras. ”Och röstas Carola bort”, skriver Larsson vilket tyder 

på att det är hon som person som är anledningen till deras potentiella förlust.   

      Häggkvist beskrivs som den aktiva parten i Johnson & Häggkvist och det är hennes överskri-

dande av könsroller som riskerar att bli fallet. Hon är den aktiva parten i Johnson & Häggkvist, 

han nämns inte. Samtidigt beskrivs hon som icke-görande och maktlös i och med ett mediedrev 

hon inte skapat själv, en publik som väljer att rösta bort henne. Hon blir både immanensen och 

transcendensen för det är hennes prestation, hennes val som skapar det som kommer att ske – 

hennes överskridande, samtidigt som hon står maktlös för någon annans val. 

2.2.3 ”One Love kan bli Carolas farväl”  

Krönikan från den 8 mars berättar att Häggkvist för första gången inte kan kalla sig för favorit i 

Melodifestivalsammanhang. Krönikan handlar om kritiken och hatet Häggkvist fått utstå, hur 

Larssons mailbox blivit fylld av hat gentemot Häggkvist efter delfinalen i Västerås och hur expo-

nerad Häggkvist blivit i Melodifestivalen. Folket vill inte se henne.60 

      Det är en kombination mellan två olika anledningar till kvällens potentiella förlust för John-

son & Häggkvist som är krönikans teman. Den första anledningen är att Häggkvist straffas för att 

vara spektakulär och det andra är hur bidraget inte passar in i Melodifestivalen. Bidraget är för 

mycket rock och för lite schlager och alldeles för högljutt för att passa in i festivalen.  

      ”Ingen har mer att förlora än Carola”, redan i ingressen tydliggör Larsson vem som enligt 

honom har mest att förlora. Han tydliggör inte att detta är hans åsikter utan skriver om det som 

fakta. Återigen talar han om bara den ena halvan av duon och samtidigt använder han ord som 

gör att läsaren uppfattar det han skriver för sanningar.  

      Häggkvist beskrivs som en fallen favorit. Det är Häggkvist som ”ska straffas för att hon är en 

spektakulär personlighet som inte passar in i […] en svensk folklighet”. Häggkvist framställs med 

																																																								
60	Larsson,	Markus.	”’One	Love’	kan	bli	Carolas	farväl”,	Aftonbladet,	8	mars	2008.	



	
27	

andra ord som något väldigt stort som inte passar in i en given gjuten form. Den stora anledning-

en till att de förväntas åka ut är Häggkvists spektakulära personlighet. Vad en spektakulär person-

lighet innefattar för egenskaper klargörs inte, däremot klargörs vad det är Häggkvist inte passar in 

i, det är en ”festlig och vanlig och blond och välkammad och töntig svensk folklighet”. Hon är 

med andra ord ovanlig och stökig.  

      I rubriken till Larssons krönika nämns Häggkvist vid sitt förnamn och Johnson inte alls. Hon 

lyfts fram som den som kommer att ta farväl. Att välja att plocka fram den ena parten tydliggör 

vem det är som är ansvarig och vem det är som har något att förlora. Detta ledder vidare ut i hur 

hennes ”Golgata-vandring”, genom Andra Chansen, inte alls behöver leda till en finalbiljett. Det 

som står i vägen för Häggkvist är ett populärt häxbål. Häxbålet syftar till Nordmans framträ-

dande där en häxa bränns på bål. Att välja att använda ordet ”häxbål” i direkt relation till tävling-

en och inte precisera varför ordet används säger implicit att det är en häxbränning som ska ske 

och den enda som nämnts vid namn i relation till duellerna är Häggkvist, detta implicerar ytterli-

gare att det är hon som ska brännas på bål – och oavsett hur resultatet blir kommer hon vara 

bränd när hon är klar.  

       Häggkvist beskrivs med ord som inte är typiskt ”kvinnliga” vilket också är anledningen till 

hennes fall. Ord som ”spektakulär” gör att hon inte passar in i en ”töntig” folklighet. Orden som 

beskriver henne är stora och grandiosa. Att hon är något som inte passar in i samhället samtidigt 

som hon ska brännas på bål ger tydliga associationer till det tidiga 1000-talets häxbränningar där 

manipulativa kvinnor med trodda övernaturliga krafter brändes på bål. Dessa var de som stack ut 

från normen. Detta är då det Häggkvist implicit beskrivs som.  

      Det är Häggkvists farväl, vilket står explicit redan i titeln på krönikan. Det är genomgående 

tydligt att det är Häggkvists framträdande och potentiella förlust som beskrivs. Det är ”hennes 

motståndare i Melodifestivalen” som hoppar på henne och det är hennes ”sista show i Melodifestiva-

len”. Johnsons, å andra sidan, transitivitet ligger endast i relation till låten. När One Love beskrivs 

görs den det genom att skriva att den ”i grund och botten är en Andreas Johnson-låt”.  Det är 

hans låt och hennes förlust.  

        Då Häggkvist beskrivs som spektakulär och icke normativ straffas hon också. Häggkvist 

lämnar den traditionella rollen som immanent och passiv och gör något aktivt och söker att 

överskrida, hon överskrider även genom att skapa text och lämna just den plats hon blivit tillde-

lad. Att som kvinna transcendera kräver mer då hon är given den immanenta positionen. Att 

transcendera är det önskvärda för det betyder att en är fri och inte låst. När Häggkvist söker att 

bli fri och söker transcendens straffas hon och hamnar i ett medialt drev, där det hon gjort anses 

som fel. Kvinnans plats i immanensen blir tydlig då hon söker att transcendera men direkt straf-

fas för sitt försök till frigörelse.  
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2.2.4 ”Hon gick en match för mycket”  

Krönikan från den 9 mars berättar att det är Häggkvists förlust. Duon som var favorittippade har 

åkt ur Melodifestivalen. Krönikan handlar om det fall duon gjort från stora favoriter till en duo som 

gett upp på förhand och inte visade sig vilja till finalen i Globen. Johnson & Häggkvist är förlo-

rare, även om Larsson påstår att vackra förlorare varar för alltid.61 

      Det stora temat i krönikan är Häggkvists förlust. Hon har tidigare gått från en potentiell 

förlorare och en fallen segertippad artist – till att nu vara förlorare och en artist som gått sin sista 

match. Det är Larssons besvikelse över resultatet samt hur han tycker att det verkligen borde vara 

Häggkvists sista match – det är slutet på hennes schlagerkarriär.  

      Larsson skriver att ”fallet är en våldsam prestigeförlust” för Häggkvist. I detta uttalande 

lägger han stor vikt på Häggkvists tidigare resultat i Melodifestivalen och även i Eurovision Song 

Contest. Fallet att då varken vinna eller gå till final i jämförelse med sina tidigare meriter kan ses 

som ett fall, men att diskutera det med verbet ”är” tyder på att just prestigeförlusten är just det, 

redan innan följderna av Melodifestivalförlusten visats. Detta skriver han samtidigt som att han 

direkt därpå talar om henne som Sveriges största schlagerstjärna och redogör för hennes tidigare 

Eurovision Song Contest-bragder. Detta gör han också med en säkerhet i och med ordet ”är”. Tidi-

gare har han beskrivit Häggkvists abdikation och Nielsens kröning som schlagerdrottning men 

återgår nu till att Häggkvist ”är Sveriges största schlagerstjärna”.  

      Hon är Sveriges största schlagerstjärna genom tiderna, samtidigt som hon är tävlingens 

största hackkyckling. Hon är både enorm och liten. Samtidigt som Larsson beskriver det som att 

”Carola såg bara ängslig ut”. Att vara rädd är en synonym till att vara ängslig, hon beskrivs vidare 

med egenskaper såsom att hon har en övernaturlig scenutstrålning, vilket igen kan återkopplas till 

den bilden av Häggkvist som en häxa – med övernaturliga krafter, trots att dessa övernaturliga 

krafter bara blir svagare. Hon förlorar sina egenskaper som både har fått henne att transcendera 

och överskrida normer, regler och den fasta roll hon givits. Dessa egenskaper som hon lämnar 

bakom sig lämnar också det övernaturliga. Det övernaturliga som är den förklaring som ges till 

den häxjakt som förts på henne. Johnsons egenskaper beskrivs inte alls.  

      Hon beskrivs med ord som att ”en helig schlagerepok” sänker blicken mot golvet, om det är 

epoken som sådan eller personerna i den, tydliggörs inte. Hennes leende fryser till is och hon gick 

en match för mycket. Detta inleder krönikan, hon beskrivs som en förlorare. Han å andra sidan 

nämns först i relation till duon som ett trumfkort från Christer Björkmans sida.  

      Häggkvist beskrivs som en duettpartner. Johnson, ska ha uttryckt att ”han har en låt som 

borde komma topp tre i Globen”, enligt Larsson. Då Johnson inte är citerad utan det återberättas 

av Larson är det genom orden inte tydligt om det är Johnsons egna ord eller om det är Larssons 
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tolkning av dem. Oavsett beskrivs det som att det är Johnsons låt och enligt Larsson hade det 

möjligtvis varit så att han borde ha kommit i topp tre i Globen, men med en annan duettpartner. 

Hon blir den andra och det som hör till huvudakten, Johnson. Precis som tidigare i krönikan 

presenteras det som Johnsons låt, det är kanske den bästa låt som Johnson ställt upp med. Låten 

är magnifik. Hon däremot är en hackkyckling som det drivs med – hennes person och utseende – 

tro och klädval har hackats i bitar. Han beskrivs med andra ord vid det han gör, det han skapar 

medan hon beskrivs i relation till sin person och sitt kött. Hon är immanent. Hon beskrivs vid 

det som bara är hennes person, vad hon har på sig är relevant – precis som det generellt är för 

kvinnor. Kvinnor beskrivs i relation till sina kroppar och personer. En kvinnlig kändis förväntas 

och blir ofta något ytligt och fokus hamnar ofta på utseenden. Hennes glamour skapar distans till 

fans och blir en större stjärna.62 Trots det glapp som blir till och skapas genom att hon beskrivs 

med glamour och yta skapas det också en bild av henne som immanent. När kvinnor beskrivs vid 

kroppen och det tomma, vilket de ofta görs, blir skillnaden mellan dem och de aktiva männen 

större. Kvinnor kopplas ofta till kroppen och oberoende vad kroppen är hamnar de i sin kropp. 

Kroppen kan vara föränderlig, en situation, samtidigt som den är det som inte transcenderar då 

kroppen har ett direkt slut. Kvinnan, i detta fall Häggkvist, låses fast vid sin kropp istället för att 

släppas fri och transcendera. Detta är något Larsson distanserar sig ifrån genom att berätta hur 

hon blivit hånad. Han talar om det som ”vi i medierna” men genom att inte direkt tala om sin 

egen position som skapare av dessa normer och egenskaper som konstruerar och reproducerar 

könsnormer gör det att hans delaktighet i detta inte syns och inte tydliggörs.  

      Johnson beskrivs som ägare av låten One Love, han görs detta samtidigt som Häggkvist aldrig 

är kopplad till låten. Hon däremot äger sin karriär i och med hennes 25-årsjuileum som inleddes 

med ett våldsamt fall – en prestigeförlust. Hon äger förlusten medan Johnson äger det magnifika 

i låten. Det som varit Häggkvists kvaliteter, hennes övernaturliga scenutstrålning, har hon tappat. 

De har blivit svagare för varje stund, precis som den kemin som fanns mellan henne och Johnson 

har slocknat. Hennes schlagerkarriär ses som slut. Hon har fallit hårt och kampen är över. Hen-

nes makt finns inte kvar. Hon är en vacker förlorare, men en förlorare som inte borde ställa upp 

igen.  

      Tidigare har Häggkvist beskrivits som en stormvind som sveper över scenen, även om hon 

står bredvid huvudartisten Johnson, är hon någonting som far över scenen. Hon har beskrivits i 

relation till naturen och i princip som en häxa, både i egenskaper och i jakten på henne – häxjak-

ten. I krönikan beskrivs det som att hon förlorat alla sina egenskaper. Hon har förlorat sin karriär 

i ett enormt fall samtidigt som hon förlorat sin övernaturliga karisma. Det finns ingenting kvar. 

Häggkvist har genomgående beskrivits som mycket och därför hackats på. Hon har överskridit 
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normer och inte passat in, hon har gått förbi och över det som förväntats av en kvinnlig artist. 

Detta har lett till det fall som inte bara är ett fall i och med en förlust i Melodifestivalen utan som ett 

fall för hennes prestige och för hennes karriär. Likt Beauvoir påpekar kan både män och kvinnor 

påvisa både transcendens och immanens, även om kvinnor ofta är fast i sin immanens. Häggkvist 

har, under analysen av krönikan, transcenderat fram tills nu, trots att media har fokuserat på det 

som är immanensen. Köttet. Problemet Häggkvist har stött på är att hon transcenderat på fel 

sätt. Att transcendera är att bli fri och hennes försök att bli just det är genom att lämna normer 

och fjättringar. Frigörelsen Häggkvist försökte sig på lyckades inte, hon kan praktiskt ha gjort fel 

eller gjort rätt men lyckas inte och straffas enbart på grund av att hon är kvinna. 

2.3 Diskursiv och sociokulturell praktik  

2.3.1 Aftonbladet   

Krönikorna av Larsson är skrivna i direkt relation till Melodifestivalen 2008. Aftonbladet är en Stock-

holmsbaserad tidning där redaktionen sitter i Stockholm, dock är Melodifestivalen sedan 2002 ute 

på turné vilket gör att Larsson förflyttar sig runt i Sverige under Melodifestivalperioden. Han 

sitter inte på Aftonbladets redaktion när han skriver sina texter utan är i ett sammanhang där han 

sitter med journalister från andra tidningar och är Aftonbladets representant. Detta betyder att 

Larsson som journalist både har bakgrunden av att sitta på en redaktion på Aftonbladet men sam-

tidigt ha en direkt kontakt med övriga journalister samt med programmet som helhet.  

      Krönikorna finns i Nöjesbladet som är placerad i slutet av Aftonbladet, innan TV-tablån. Nöjes-

bladet är oftast ett par uppslag där det blandas skvaller med krönikor, recensioner och medial 

rapportering av underhållning. Genom en översiktsläsning av Nöjesbladet som del i tidningen är 

det populärkultur som menas när en talar om nöje. Detta tydliggörs även genom att det inled-

ningsvis i tidningen finns en del som heter Kultur där finare kultur diskuteras. Där rapporteras det 

om konstutställningar, teateruppsättningar och dylikt. De är skilda ifrån varandra både position-

erat i tidningen och i rang. De är långt ifrån varandra, den ena sätts främst då den hamnar bland 

det första som sker i tidningen – den andra kommer sist. Rapporteringen om Melodifestivalen 

placeras som nöje och då i slutet av tidningen, det rangordnas som mindre viktigt. Aftonbladet 

väljer att klassificera Melodifestivalen mer som nöje än som kultur. Detta är intressant i relation till 

begreppet populärkultur. Det finns en rangordning mellan fin- och populärkultur, där just finkul-

tur anses vara högre och bättre.63 

      Aftonbladet är Sveriges största kvällstidning och har på internetupplagan mer än en miljon fler 

besökare än Sveriges näst största kvällstidning, Expressen. Aftonbladet har även fler lösnummerkö-

pare än Expressen.64 Med andra ord har tidningen, krönikorna är skrivna i, en maktposition genom 
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att den når ut till en stor mängd personer. Utöver dess stora bredd på målgrupp säljer Aftonbladet, 

som kvällstidning, lösnummer. Lösnummersförsäljning är beroende av chocknyheter och rubri-

ker på ett annat sätt än morgontidningar som en prenumererar på. Detta har lett till att kvällstid-

ningarna, inklusive Aftonbladet, ofta använder sig av kändisar som sätt att locka läsare till sig. Detta 

kan återigen kopplas till det beroende som finns mellan kändisar och media och hur dessa hela 

tiden arbetar med varandra för att sälja varandra.65 I en relation där båda parter är beroende av 

varandra kan det uppstå en maktbalans men vid makt finns det alltid utrymme för att en part 

utnyttjar sin makt. Då Aftonbladet till viss del säljer genom löpsedlar om exempelvis kändisar, 

såsom Häggkvist, har Häggkvist kanske framför allt en makt i och med att hon kan nå ut till en 

stor massa av människor samtidigt som hennes namn gör att Sveriges största tidning kan sälja 

lösnummer och fortsätta ha sin maktposition. Men Aftonbladet går inte ekonomiskt runt enbart på 

hennes namn eller på kändisars namn generellt. Häggkvist är inte den enda kändisen Aftonbladet 

säljer lösnummer med och det är inte bara genom löpsedlar Aftonbladet säljer tidningar utan även 

på grund av sin långa historia och sitt etablissemang. Detta leder till att de har en makt över 

kändisen som är större än kändisens makt över tidningen. Den tidigare påstådda maktrelationen 

mellan dem blir mindre och framför allt i relation till enskilda kändisar. Detta gör att tidningens 

position som makthavare är enorm och gör att de kan påverka både enskilda kändisar och sina 

läsare. Oberoende sanningshalt blir informationen i tidningen som fakta för läsaren. Detta gör att 

de har en makt i skapandet och reproducerandet eller förändringen av normer och strukturer.  

     Aftonbladet har ingen specifik typ av texter i sig utan det är ett varierande utbud av notiser, 

intervjuer, krönikor, artiklar och dylikt. Detta gör att skiljelinjen mellan vad som är en åsikt och 

vad som anses som fakta är suddig. Oberoende vilken typ av text det är måste läsaren vara med-

veten om att objektiv fakta inte finns och att nyhetsrapportering om annat än kändisar inte gene-

rellt behöver vara helt sanningsenligt. Oberoende krönikornas sanningsenlighet eller att det är 

Larsson som officiellt står som avsändare har mottagandet av artiklar och krönikor i en tidning 

en tendens att tolkas som att tidningen i sig är avsändare.  

        Larssons krönikor i Aftonbladet reproducerar redan existerande normer och diskurser, han 

uttrycker inte, implicit eller explicit, en önskan om förändring. Den huvudsakliga diskursen som 

nedan kommer att redogöras för är dikotomin mellan transcendens och immanens som uppsat-

sen påvisat är en dikotomi och diskurs som syns genomgående i materialet som dessutom talar 

för att förändringens vindar inte blåser i texterna. Larsson skriver genomgående i relation till 

diskurserna som särhåller könen, både genom Johnson & Häggkvists porträttering i Larssons 

krönikor men även i vad som traditionellt är kvinnligt och manligt i medial rapportering där 

feminiseringen av media nedvärderas.  
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2.3.2 Transcendens mot immanens  

Den hegemoniska diskursen som går att finna i utvalt medialt material är normer och traditionella 

roller mellan könen som hela tiden reproduceras och konstrueras. Diskursen är det som styr 

synen på verkligheten och verkligheten i sig. Det finns många olika diskurser som formar sam-

hället och synen på det. Föreställningar om vilken diskurs som är hegemonisk påverkas av språ-

ket.66 Den diskurs materialet har visat är den isärhållning som finns mellan man och kvinna i 

relation till transcendens och immanens. Under den diskurs uppsatsen funnit finns det olika 

teman som påvisar hur transcendensen och immanensen tar sig uttryck. Dessa är natur och kultur 

samt aktivitet och passivitet. Vidare diskuteras även isärhållningen av kultursorter och hur ned-

värderingen av populärkultur till nöje gör att de diskurserna som funnits når en stor massa vars 

syn på verkligheten påverkas av dessa. Med andra ord är den diskussionen en uppvisning av hur 

hierarkiseringen av kultur också gör att de diskurser populärkultur reproducerar och konstruerar 

påverkar och når många. 

       Johnson & Häggkvist blir en representation av den klassiska dikotomin mellan man och 

kvinna genom olika teman. Dessa teman visar sig och hanteras olika beroende på i vilken kontext 

de är i och vad uppsatsförfattaren väljer att fokusera på. Genom att undersöka uppsatsens 

material går det att klargöra att det skett en förändring i den mediala rapporteringen kring John-

son & Häggkvist i relation till tävlingsmomenten i Melodifestivalen. Det är inte genomgående 

samma diskurs då diskurser och sammanhang hela tiden blir till och skapas.   

      Isärhållningen mellan Johnson & Häggkvist pågår även innan deras icke-vinst främst genom 

att den ena är aktiv, Johnson, och den andra passiv, Häggkvist. Den ena transcenderar och den 

andra är fast i immanens. Både mannen och kvinnan har möjlighet till transcendens och imma-

nens men det finns en större möjlighet för mannen att vara aktiv och transcendera. I situationen 

och kontexten som är innan Melodifestivalen där duon är hyllade är det främst låten som konstverk 

och som hantverk som hyllas. Det är låten i sig som är det centrala, det som är skapat av duon 

tillsammans. Låten är skriven av duon tillsammans med Kvint och alla tre namn står som låtskri-

vare. Trots det kollektiva skapandet av One Love är det genomgående Johnson som beskrivs i 

relation till låten och i relation till skapandet, tillsammans med Kvint. Häggkvists namn nämns 

aldrig i skapandet och det språkliga, utan hon är istället ett kroppsligt verktyg – en röst.  

        Johnson har skapat något som är kontrollerat och extremt skickligt och extraordinärt, tycker 

Larsson. Hon är en artist som sjunger, men är också något icke-kontrollerbart, likt en stormvind. 

Det kan då kopplas till temat kring dikotomin mellan natur och kultur som också är central för 

den diskursen kring transcendens och immanens. Immanens är det som är naturligt och dit som 

bara kroppen når medan transcendensen är det överskridande och i hög grad skapandet av kultur. 
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Det är ytterst tydligt hur Häggkvist enbart blir sin röst, sin kropp och sin person. Häggkvist är det 

kroppsliga genomgående i krönikorna innan förlusten i delfinalen, en stormvind som skrider runt 

på scenen och en artist med en stor röst. Detta går att direkt se likt i Cixous forskning som tidi-

gare redogjorts för, där språket är kroppen och att kroppen ofta är det som är sammankopplat till 

kvinnan. Då hennes röst ändå är central för framträdandet beskrivs hon som det kroppsliga, 

samtidigt som hon som kvinna ses som det andra till mannen. Hon är inte aktiv utan används 

bara för något hon har. I enighet med Cixous visar uppsatsen på hur det kvinnliga nedvärderas, 

hur den kvinnliga kroppsligheten är skild från mannens och hur kvinnan inte är norm, vilket är 

relevant i skapandet av ett nytt språk. En förändring av språket är relevant då språket är där 

diskurser och normer syns och reproduceras. Språket är en förutsättning för att förstå verklighet-

en och genom att bryta upp det traditionellt manliga språksystemet, exempelvis genom att göra 

det kroppsligt, sker en intimisering av medial rapportering – problemet blir att den enbart hamnar 

på det ena könet.67 Traditionellt, vilket även kan ses exempelvis i Bromanders tidigare nämnda 

forskning, är det kvinnor som blir sina kroppar.68 Hur Häggkvist beskrivs i relation till sin person 

och det kroppsliga tyder på hur feminiseringen av media inte görs konsekvent oberoende kön. 

Att vara kvinna är centralt i att den mediala rapporteringen ska vara intim. Häggkvist släpps inte 

heller in i låtskrivarprocessen där hon skulle kunna skriva sig själv, trots att hon varit med och 

skrivit One Love. Den hegemoniska diskursen och dikotomierna under den reproducerar med 

andra ord genom att hon inte nämns i relation till skapandet av språket, hon förbjuds att tran-

scendera.  

      När Johnson & Häggkvists förväntade succé i Melodifestivalen inte blir en succé förändras 

ansvaret och fokuset. Från att ha nämnts som körsångerska, det kroppsliga och naturliga, till att 

Häggkvist beskrivs som den ansvariga och den som har förlorat. Förlusten ägs av henne vilket 

också tyder på att numret och fenomenet Johnson & Häggkvist var hennes. Denna kontrast blir 

enorm om en ställer krönikorna gentemot varandra, i seger är de en duo eller enbart Johnson – i 

förlust är det Häggkvist som är i centrum. Istället för att genomgående tidigare ha beskrivits som 

immanent och den andra blir det nu hennes försök till transcendens som är i fokus. Hon har 

försökt att göra något som överskrider sin traditionella fastlåsta immanenta roll men hon har på 

något sätt gjort det fel och misslyckats. Hon beskrivs i relation till sin långa karriär och hur allt 

lett fram till hennes förlust. Häggkvist har sålt massvis med album, vunnit Eurovision Song Contest 

och är en folkkär artist som nu inte kan vara kvar, tronen har getts vidare och ett generations-

skifte skett. Förlusten i Melodifestivalen är en vägg för Häggkvist som hon inte kommer kunna ta 

sig förbi medan Johnson inte har förlorat – han har bara inte vunnit.  
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      Häggkvists makt i deltagandet i Melodifestivalen har förändrats, från innan till efter icke-vinsten, 

radikalt. Från att vara ett bihang och körsångerska till att vara ansvarig för misslyckandet. Det 

finns en stark tradition, som tidigare nämnts, av att män ofta kopplas till sin profession och 

kvinnor till sin person. Detta går att se i just hur Häggkvist porträtteras och hur förändringen 

från segertippad till förlorare förändrar hennes makt och ansvar. Oberoende porträtteras hon 

negativt.  

       Johnson & Häggkvist befinner sig i ett mediedrev och i medial rapportering och det är i den 

som diskursen syns. De mediala kontexterna som påverkar verkligheten är präglade av köns-

maktsordningen och i denna diskursanalys är det relevant att diskutera hur det är språket som 

skapar och visar diskurserna. Den övergripande mediala diskursen är hierarkiseringen mellan vad 

som är nyheter och inte. Det som porträtteras i utvalt material väljs att placeras in som under-

hållning och nöje, alltså utan egentlig vikt. Detta görs genom var i tidningen krönikorna är place-

rade. Det skiljs inte enbart mellan nöje och nyheter utan även mellan nöje och kultur. I Nöjesbladet 

handlar det främst om kända personer och underhållningsprogram såsom Melodifestivalen, men 

även recensioner av album och filmer. Det finns en hierarkisering mellan kultursorter och detta 

skapar kulturella klyftor.  

      Det som nedvärderas är det som når många och inte kräver ett högt kulturellt kapital. Nöjes-

bladet i Aftonbladet förväntas inte kräva ett högt kulturellt kapital vilket gör att den hegemoniska 

diskursen om transcendens och immanens med dess underliggande teman natur och kultur samt 

aktivitet och passivitet reproduceras enkelt och snabbt i nöjesdelarna. Populärkulturen har ett 

ansvar gällande vilka normer och diskurser som skrivs fram, och hur vi därigenom lever då popu-

lärkulturen når den stora massan. Populärkulturen är högst ansvarig och har möjligheten att skapa 

förändring, en förändring som kan nå många.  

3 Slutsatser och avslutning  

3.1 Slutsatser  

Johnson & Häggkvist beskrivs olika i materialet. Uppsatsen har fokuserat på dikotomin mellan 

transcendens och immanens som sedan leder in på ytterligare traditionella teman; natur och 

kultur samt aktivitet och passivitet. Genomgående beskrivs Johnson & Häggkvist med tradition-

ella teman i Larssons krönikor fram till förlusten i Melodifestivalen. När duon inte längre är seger-

tippad förändras rapporteringen av dem i ovanstående teman och istället försvinner Johnson från 

rapporteringen och Häggkvist får ta den stora mediala smällen som kommer vid deras misslyck-

ande. Då duon varit segertippad och sedan föll långt innan målsnöret blir kontrasten mellan 

vilken position de har i Melodifestivalen väldigt åtskild. Porträtteringen av dem och konstruktionen 

av duon, före och efter fallet, är inte densamma.  
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      Det finns tre olika objekt för Larsson i krönikorna i relation till Johnson & Häggkvist, det är 

Johnson, Häggkvist samt duon Johnson & Häggkvist. Duon är i princip genomgående i kröni-

korna oberoende segertippning eller förlust, det är fokuset på de skilda artisterna Johnson & 

Häggkvist som förändras. När rapporteringen av dem är positiv är det Johnson som blir den 

centrala delen av krönikan, när rapporteringen om dem är negativ är det Häggkvist som blir den 

centrala delen av krönikan. Detta tyder på den hierarkisering som finns mellan könen där mannen 

alltid värderas högre. Utöver den hierarkisering som sker mellan det positiva och negativa sker 

även en isärhållning av Johnson & Häggkvist. De konstrueras genomgående efter klassiska diko-

tomier där Beauvoirs begrepp om transcendens och immanens genomgående syns. Johnson 

tillåts att överskrida medan Häggkvist till en början inte får överskrida men när hon gör det 

misslyckas hon, både i Melodifestivalen, men även i rapporteringen av henne. Hon låses fast till att 

bara vara kropp. Johnson & Häggkvist konstrueras efter icke-framåtsträvande normer och i 

diskurser där hon låses till ett passivt objekt som försöker transcendera men inte lyckas, hon 

beskrivs med naturnära ord såsom ”stormvind” och kopplas därmed även till naturen. Han å 

andra sidan är ett aktivt subjekt som skapat låten och är den centrala delen i det magnifika numret 

till One Love, och då han även beskrivs som låtskrivare är han även den kulturella delen av duon 

som skapar och inte bara är, han överskrider. Hon är fast.  

      Uppsatsens teoretiska ingång med transcendens och immanens har genomgående diskuterats 

och materialet talar för att Beauvoirs teori om begreppen från 1949 fortfarande är relevant. Möj-

ligheten för att lämna sitt kött och sin kropp är inte jämställd mellan könen utan det är enbart 

mannen som enkelt kan transcendera. I materialet visas det på ett kvinnligt försök till transcen-

dens men direkt straffas hon då, i detta fall medialt. Då Häggkvist försöker att transcendera 

förlorar hon först och främst sin finalplats i Melodifestivalen men även hela sin karriär och hela sin 

kända personlighet. Bromander kommer, i sin avhandling, fram till att media är mer förlåtande till 

män, de slipper oftast undan smällen vid ett misslyckande, medan kvinnor oftare får avgå, eller i 

detta fall – beskrivs som om hon förlorar hela sin karriär. En man och en kvinna har inte samma 

möjlighet att överleva i media.69 Det är en domedag och Häggkvists karriärs död som väntar 

istället för transcendens. Döden är immanensen till sin spets, då är en bara köttet och kroppen. 

Häggkvists försök till att transcendera tyder på att Beauvoirs tankar om att kvinnan till viss del 

kan välja att transcendera inte, i detta material, stämmer. Häggkvist söker transcendens och gör 

det som på pappret krävs av henne för att transcendera; hon är spektakulär och överskrider 

normer samtidigt som hon faktiskt har gjort ett försök i att skriva sig själv fri genom att vara en 

av låtskrivarna till One Love.70 Trots detta försök misslyckas hon. Melodifestivalens tittare röstar 

henne inte till final och den mediala rapporteringen handlar om detta misslyckande – hur hon var 
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för mycket, ibland beskrivs hon i relation till att vara häxa. Hon är något mer än en kvinna men 

straffas per automatik för det, att överskrida blir ett häxbål.  

3.2 Avslutning 

”Man behöver inte korsfästa någon”, sa Perrelli när hon blev tillfrågad om hur media behandlade 

Häggkvist under Johnson & Häggkvist gemensamma deltagande i Melodifestivalen 2008. Perrellis 

uttalande visar kortfattat på hur den mediala rapporteringen gällande duons deltagande och 

förlust såg ut. Män och kvinnor skildras olika och det sker en genomgående hierarkisering av kön 

och då även gällande Johnson & Häggkvist. Denna uppsats har tydliggjort hur Beauvoirs teori 

om transcendens och immanens är lika relevant nu som när hon skrev om den 1949. Det existen-

tialistiska i Beauvoirs teori där kvinnan kan bestämma sig för att transcendera visar sig inte 

stämma i uppsatsens material då Häggkvist försöker transcendera genom att överskrida normer – 

men hon straffas i sitt försök till transcendens – hon blir bränd på bål.  

       Då uppsatsen påvisat Häggkvists försök till transcendens skulle även en analys av själva 

utgången i Melodifestivalen kunna undersökas. Hur försöket till frigörelse från immanensen görs i 

Melodifestivalen men sedan bemöts med straff.  

       Den åtskilda rapporteringen gällande Johnson & Häggkvist och då implicit den mellan män 

och kvinnor uppvisas vara stor i det material som undersökts. Då uppsatsen påvisar denna skill-

nad och hur genomgående dikotoma diskurser syns i utvalt material finns det en möjlighet att 

både undersöka materialet vidare men även öppna upp för ett större material. För bredare forsk-

ning skulle ett vidare material kunna påvisa dessa skillnader ytterligare och en samlad mediedis-

kurs blir då möjlig. Utöver ett större material finns det möjligheter att undersöka ur ett annat 

perspektiv. Uppsatsförfattaren ser att en analys av materialet med en posthumanistisk ansats 

skulle kunna tydliggöra hur Larsson eller potentiella andra journalister inte som enskilda yrkes-

personer eller som yrkesgrupp är ansvariga i skapandet av diskurserna. Den posthumanistiska 

teorin flyttar ansvaret till ytterligare faktorer som står bortom språket och det mänskliga reprodu-

cerandet av normer och diskurser. Hur annan materia besitter makten att konstruera och repro-

ducera normer hade då undersökts. Denna forskning skulle exempelvis kunna undersöka hur 

bilden av Johnson & Häggkvist påverkas av den tekniska TV-produktionen.  

     Den posthumanistiska ansatsen på materialet hade även kunnat diskutera materialitetens agens 

och egna självständighet i relation till statliga restriktioner kring vad som accepteras i public 

service-TV eller pengars egen självständighet och makt i relation till populärkultur och vad som 

säljs. Posthumanismen hade kunnat bli ett tillägg till det ansvar uppsatsen lägger på journalisten 

och tidningen ifråga, ytterligare faktorer än människans egen makt hade då kunnat påvisas. Dis-

kurser förändras inte genom en potentiell förändringslysten journalist eller tidning. ”Man behöver 

inte korsfästa någon” – det kan likaväl vara en självständig makt som inte är människans. 
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