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Abstract	  	  

 
Alkohol är en stor del av den svenska kulturen på många olika sätt. Utifrån en kvalitativ 

innehållsanalytisk metod undersöker denna studie hur artisterna Plura Jonsson och Kikki 

Danielsson representeras i relation till alkoholbruk i artiklar. Syftet med studien är att 

kartlägga likheter och skillnader i representationerna och diskutera dem ur ett 

genusperspektiv, i avseende att öka förståelsen för vilka normer som (re)produceras kring 

alkoholbruk i media, och på vilka sätt det sker. I undersökningen studeras hur de gestaltas, 

vilka egenskaper de tillskrivs, vilka likheter och skillnader som förekommer och resultaten 

tolkas sedan ur ett genusperspektiv. Teorier som studien grundar sig på är 

representationsteori, genusteori med fokus på genussystemet, teori om femininitet och 

maskulinitet samt teori om stereotyper. Materialet består av totalt sex onlineartiklar från 

tidningen Expressens webbsida, artiklarna ingår i nöjesgenren. Metoden som används är 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, med fokus på kritisk lingvistik och lexikal analys. 

Utöver det görs en kompletterande semiotisk bildanalys. Resultaten visar att det finns likheter 

i form av att de båda delvis gestaltas i negativa termer i relation till alkoholbruket. Men att 

skillnaderna är fler och består av en i högre grad negativ gestaltning av Danielsson än av 

Jonsson. För henne är det farligt, dåligt, oacceptabelt och för Jonsson är det mer normalt och 

godtagbart. Slutsatser som dras är att artiklarna genom vokabulär, lexikal stil och bild 

(re)producerar normer kring Danielssons och Jonssons alkoholbruk vilka präglas av 

genussystemets idéer om kvinnligt och manligt. Det förekommer till viss del stereotypa drag i 

vilka egenskaper de tillskrivs med undantag för några få aspekter.  
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1. Inledning 
 

I hemmen, på gatan, vid firande, vid sörjande – alkohol är en stor och välintegrerad del av den 

svenska kulturen på många sätt. Den är ett naturligt inslag vid bland annat flertalet högtider så 

som midsommar, julafton och nyårsafton likväl som i den vanliga vardagen. Enligt uppgifter 

från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, är alkohol det vanligaste 

berusningsmedlet i Sverige och en rapport från år 2015 visar att det i genomsnitt per invånare, 

från 15 år och uppåt, dricks drygt nio liter ren alkohol (CAN 2016, Trolldal & Leifman 2015). 

Mot denna bakgrund väcktes mitt intresse för att undersöka hur kvinnor och män 

representeras i relation till alkoholbruk, och om det finns olika normer kring kvinnors och 

mäns drickande. För att undersöka saken har jag valt att vända mig till media, och mer 

specifikt till nöjespress. Nyheter av olika slag utgör en stor del av vår dagliga språkupplevelse 

och kan därför tänkas ha visst inflytande över hur vi uppfattar världen. De består varken av 

rena fakta eller värderingsfria reflektioner, utan är särskilda representationer och 

konstruktioner av verkligheten. Därför har de möjligheten att avslöja något om det aktuella 

problemområdet (Fowler 1991:4-9). Det finns en rad exempel på offentliga personer som har 

hamnat i rampljuset i skenet av alkohol. I denna studie undersöks artiklar som berör 

alkoholbruk i relation till två svenska musiker: Per Lennart Malte Jonsson som går under 

artistnamnet Plura samt Ann-Kristin Danielsson som går under artistnamnet Kikki 

Danielsson. De benämns fortsatt efter deras respektive efternamn. Artiklarna analyseras ur ett 

genusperspektiv med hjälp av kritisk diskursanalys som metod. I texten används den mer 

neutrala benämningen alkoholbruk och inte alkoholmissbruk, då jag vill undvika att genom 

ordval själv värdera, bestämma och stämpla Jonssons och Danielssons alkoholkonsumtion.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att kartlägga likheter och skillnader i representationerna av 

Jonsson och Danielsson i relation till alkoholbruk i artiklar, för att sedan diskutera dessa 

utifrån ett genusperspektiv. Avseendet med studien är att öka förståelsen för vilka normer 

media (re)producerar kring kvinnor och män i relation till alkohol och på vilka sätt dessa 

normer (re)produceras. Artiklarna, vilka ingår i nöjesgenren, är hämtade från den svenska 

dagstidningen Expressens webbsida. Utifrån en kvalitativ innehållsanalytisk metod görs en 

kritisk diskursanalys och en semiotisk bildanalys. Tidsperioden som behandlas rymmer inom 

ett 13-årsspann mellan åren 2004-2017.  

 

Frågeställningarna lyder: 

 

1. Hur gestaltas Jonsson respektive Danielsson i relation till alkoholbruk? 

     

     1.2 Vilka egenskaper tillskrivs Jonsson respektive Danielsson i artiklarna? 

1.3 Vilka värderingar kring alkoholbruk kan tydas i artiklarna?  

1.4 Vilka likheter och skillnader finns i framställningarna? 

1.5 Hur kan framställningarna tolkas utifrån ett genusperspektiv? 
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1.3 Avgränsning 
I denna studie är materialet hämtat från endast en tidning (Expressen) och inte från flera olika. 

Det kan finnas skillnader mellan olika tidningar i form av exempelvis politisk färgning, 

innehåll och journalistisk stil. Att undersöka två eller flera olika tidningar skulle således 

kunna innebära att man som forskare får ta del av flera versioner av samma nyhetsföreteelse, 

och då få en bredare och mer trovärdig grund att bygga analysen på. Vidare analyserar jag 

artiklar som ingår under endast en typ av journalistisk genre; nöjesgenren, som kännetecknas 

av en viss journalistisk stil och form. Att använda olika typer av tidningsmaterial kring 

problemområdet, som exempelvis debattartiklar eller insändare, hade kunnat vara gynnsamt 

för att få tillgång till fler röster kring ämnet och på så vis bredda analysunderlaget. Trots vissa 

exkluderingar och avgränsningar anser jag att studien är relevant då den säger något om den 

språkliga gestaltningen av kvinnors och mäns alkoholbruk, och den kan fungera som ett 

underlag för vidare forskning.  

 

1.4 Disposition 
Efter ovanstående avsnitt inleds studien med ett kapitel där det redogörs för teorier om 

representation, genus (genussystemet), femininitet, maskulinitet och stereotyper samt tidigare 

forskning kring genus och alkohol, representationer av kvinnor och män samt 

nyhetsvärdering. Därefter diskuteras metoderna som består av kritisk diskursanalys, lexikal 

analys samt semiotisk bildanalys. I anslutning till det presenteras analysverktygen för den 

lexikala respektive semiotiska analysen. Inom samma kapitel diskuteras även materialet som 

består av totalt sex artiklar från tidningen Expressen, samt urval och begränsningar, validitet 

och reliabilitet och slutligen urvalsprinciper och analytiska riktlinjer. Sedan följer ett avsnitt 

med resultatredovisning och analys vari resultaten diskuteras utifrån analysverktygen och med 

hänsyn till teori och tidigare forskning. I det sista kapitlet summeras resultaten, och likheter 

och skillnader redovisas. Resultaten diskuteras och värderas ur ett genusperspektiv, sätts i 

förhållande till teori och tidigare forskning och slutsatser presenteras.  
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2. Teori och tidigare forskning  
 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
 

2.1.1 Representationer 

Stuart Halls (1997) diskussion kring representation ligger till grund för 

representationsaspekten i denna text. Hall går igenom två förklaringar av ordet 

representation. För det första kan det likställas med att beskriva eller skildra något. För det 

andra likställs representation med att symbolisera, att något står för något annat eller är ett 

substitut för något. Det finns två representationssystem inom representationsprocessen. I det 

första systemet kopplas objekt, personer och händelser till en rad koncept som vi bär i våra 

huvuden. Med hjälp av dessa mentala representationer tolkar vi världen som meningsfull. 

Koncept är inte slumpmässiga utan organiserade, arrangerade och klassificerade i komplexa 

relationer med varandra. Det andra systemet är språket. Det är via det gemensamma språket 

som koncept och mening kan utbytas med andra. Språket består av en uppsättning ord som 

bär på mening och därför kallas tecken. Dessa tecken representerar koncept, samt relationerna 

mellan koncepten, och tillsammans bildar de en kulturs meningssystem. Ordet språk är i det 

här fallet brett definierat och inbegriper dels tal- och skriftspråk och dels sådant som visuella 

bilder, ansiktsuttryck och musik (när dessa uttrycker mening). Hall diskuterar tre olika 

representationsteorier för hur språket används i representationen av världen (Hall 1997:15-

19). Det är det konstruktionistiska perspektivet som jag utgår ifrån i denna text. Ur den 

konstruktionistiska synvinkeln sett är mening inom språk varken fixerat i saker själva eller 

något som fixeras av den individuella avsändaren. Det är snarare så att vi konstruerar mening 

genom representationssystem, koncept och tecken. Människor ses som sociala aktörer vilka 

med hjälp av en kulturs konceptuella system och lingvistiska representationssystem 

konstruerar mening. Mening kommer ur ett teckens symboliska funktion och inte dess 

materiella kvalitet. Till exempel så symboliserar eller representerar ett visst ord (materiellt) ett 

visst koncept, och det är på så vis det kan fungera som ett tecken och framföra mening genom 

språket. Således är det kulturella koder som fixerar meningen och inte själva ordet i sig självt 

(Hall 1997:25-27).   
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2.1.2 Genusteori & genussystemet  
Genusvetenskapliga teorier tar avstamp i en feministisk grund och bygger på ett kritiskt och 

förändringsinriktat förhållningssätt till makt och hierarkier. Det finns vissa gemensamma 

grundantaganden inom det genusteoretiska fältet och det kanske mest grundläggande är att 

kön och genus är sociokulturellt konstruerat. Således är problematiserandet av kön som 

kategori centralt (Nationella sekretariatet för genusforskning 2016). Yvonne Hirdmans teori 

om genussystemet ligger till grund för den genusanalytiska aspekten i denna text. I artikeln 

Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning (Hirdman 1988) 

introduceras teorin närmare. Hirdman problematiserar maktförhållanden genom att tala om 

existensen av ett genussystem som inbegriper dikotomin man/kvinna och därigenom platser, 

sysslor och egenskaper som tillskrivs respektive kön. Genussystemet har två principer vilka är 

just dikotomin man/kvinna samt hierarkin där mannen är norm. Enligt Hirdman innebär 

systemet en struktur av kön vilken är förutsättningen för andra sociala ordningar som 

exempelvis politiska, sociala och ekonomiska sådana. Hirdman ser genusskapandet som det 

ursprungligaste livsvärldsskapandet, som en grundläggande historisk drivkraft. Hon menar att 

uppdelningen mellan man och kvinna – genom urskiljning, avskiljning och legitimering – 

historiskt har inneburit, och fortfarande innebär, ett maktskapande. En central del i Hirdmans 

diskussion är att kvinnor och män kulturellt skapas in i rollerna kvinna och man. Hon anser att 

det mänskliga tankesystemet är kraften som kan förändra systemet (Hirdman 1988:50-59).  

 

2.1.3 Femininitet och maskulinitet  
Dikotomin som inom genussystemet upprättas mellan kvinnor och män bygger enligt R. W 

Connell till stor del på människans fortplantning och de kroppsliga processer och strukturer 

som är en del av den så som barnafödande, omvårdnad av barn och sexuell interaktion. De 

kroppsliga och sociala processerna är starkt sammanflätade; våra kroppsliga förmågor och 

praktikerna som realiserar dem utgör en reproduktiv arena, där kategorierna män och kvinnor 

kulturellt skapas. Connell menar att egenskaper som tillskrivs kvinnan och som anses vara 

feminina bland annat är omvårdande, känslosam, intuitiv, lättpåverkad, pratsam och sexuellt 

lojal. Egenskaper som anses vara maskulina och tillskrivs män är bland annat aggressiv, 

rationell, tystlåten och promiskuös. Sedan 1800-talet har det existerat en uppfattning om att 

kvinnor har sämre omdöme och svagare intellekt än män, vilket är något som fått stor plats i 

den västerländska kulturen och påverkat tankegångarna kring dikotomins särskiljande. 

Forskning har dock visat att när det gäller generell intelligens så finns det inte några 

betydande könsskillnader, vilket tyder på att förställningarna som är kopplade till dikotomin 
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är sociokulturellt skapade. Dikotomin förstärker idéerna om att kvinnor och män antas ha 

olika uppsättning egenskaper och tron på egenskapernas dikotomi ofta är en fördel för 

männen (Connell 2009:86-87). Connell understryker att vara kvinna eller man är ett aktivt 

tillstånd under ständig konstruktion, och kvinnlighet och manlighet kan därför inte ses som 

något naturligt givet. Konstruktionen av maskulinitet och femininitet utförs delvis av 

människor själva; genom sättet man dagligen uppträder på så placerar man sig i 

genusordningen, eller förhåller sig till den tilldelade platsen inom den. När någon bryter mot 

de mönster som existerar inom genusordningen kan det för vissa ibland uppfattas som dåligt 

och onaturligt, till exempel feminina män och maskulina kvinnor. Forskning visar å andra 

sidan att de flesta människor i olika utsträckning kombinerar feminina och maskulina 

personlighetsdrag (Connell 2009:18-19). 

 

2.1.4 Stereotyper  
Stereotyper är sociokulturellt konstruerade mentala fack som individer, händelser och 

företeelser kan sorteras in i för att på så vis göra dem förståeliga och gripbara. Att 

stereotypisera är ett sätt att strukturera och konstruera verkligheten på. Enligt Rodger Fowler 

är människans relation med nyheter och tidningar en stor bidragande faktor i denna 

konstruktionsprocess av stereotyper. Formandet av nyhetshändelser och nyhetsvärderingar är 

en ömsesidig och dialektisk process vari just stereotyper är en central del. Det sker en 

produktiv interaktion i bildandet av stereotyper mellan nyhetsmedia, allmänheten och 

officiella myndigheter (Fowler 1991:17-19). Enligt Stuart Hall har stereotyper naturaliserande 

effekter. De reducerar folk till några få, enkla, essentiella karaktäristika vilka framställs som 

fixerade av naturen. Stereotyper fixerar skillnad, och bidrar till ett uppdelande mellan det som 

anses vara norm/acceptabelt och det som anses vara abnorm/oacceptabelt. Stereotypiserande 

kan kopplas till representation, skillnad och symbolisk makt. Till exempel maktförhållanden 

och skapande av skillnad mellan kvinnor och män (Hall 1997:257-259). Hall refererar till 

Richard Dyer, som menar att vi bygger en bild av en person genom att tänka på vilka roller 

som denne agerar, i form av exempelvis förälder eller chef, vilken grupp denne tillhör utifrån 

sådant som klass, genus och ålder samt utifrån vilka personlighetsdrag vi tillskriver personen 

(Dyer 1977:28; Hall 1997:257).  

 

 
 



	   11	  

2.2 Tidigare forskning 
 

2.2.1 Alkohol och genus 
Tidigare forskning kring alkohol och genus har bland annat bestått av hur alkohol gestaltas i 

fiktiv media så som film, hur alkoholreklamer sett ut i magasin för kvinnor respektive män 

samt hur dess budskap tolkas av publiken. Mycket av forskningen är bildbaserad och 

receptionsanalytisk. Fokus har i många fall legat på alkoholkonsumtion ur ett hälso- risk och 

njutningsperspektiv i relation till genus (Bogren 2006, Månsson & Bogren 2014). Alexandra 

Bogren har utfört en rad olika studier kring alkohol och genus där fokus i flera fall ligger på 

nyhetsdiskursen (Månsson & Bogren 2014, Bogren 2011, Bogren 2008, Bogren 2013, Bogren 

2006). I en vetenskaplig artikel från år 2011 tittar Bogren närmare på genus och alkohol inom 

den svenska pressdebatten i artiklar från åren 2000-2008 (Bogren 2011). En diskursanalys 

görs av kategoriseringarna av begreppet genus så som det skapas inom berättelser om alkohol 

i svenska nyhetstidningar, vilka består av ”ansvarsfulla mödrar”, ”ansvarsfulla föräldrar”, 

”party tjejer”, ”karriärkvinna med alkoholproblem”, ”våldsamma män som dricker” samt 

”öldrickande, sexistiska manliga atleter”. Hon för en diskussion kring hur medieberättelser 

gör- och/eller dekonstruerar genus och på vilka sätt de uppmuntrar läsarna till att agera i 

enlighet med de ovan nämnda kategorierna. Materialet består av 148 artiklar från de största 

svenska dagstidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgsposten och 

Svenska Dagbladet. Resultaten visar att berättelser i svensk media producerar flera olika 

tolkningssätt till drickande. I vissa fall dekonstrueras genus och i andra fall reproduceras den 

heteronormativa diskursen och ett binärt förhållningssätt till genus. Binära genuskategorier 

innebär uppfattningen om att det endast finns två kön, man och kvinna, och att de ofta ställs 

som motpoler till varandra i försöket att som i detta fall förklara skillnader i alkoholdrickande 

(Bogren 2011:155-165).  

 

I en annan studie av samma författare undersöks genuspräglade bilder av drickande och 

berusning i Sverige (Bogren 2008). Här menar Bogren att en kulturell bild av berusning inom 

vissa västerländska samhällen består av att det innebär en verklighetsflykt till ett vilt och 

naturligt tillstånd. Det förs en teoretisk diskussion kring denna bild av berusning i relation till 

genuspräglade idéer kring sexualitet, där kvinnor ses som närmare naturen än män och deras 

alkoholkonsumtion därav som mer farlig än mäns. I artikeln kommer Bogren fram till att det 

finns en länk mellan berusning, sexualitet och erotism. En diskussion förs kring de sätt som 
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kvinnors drickande och berusning problematiseras på och Bogren menar att kvinnor ofta är 

subjekt för mer kritik och kontroll gällande drickande och berusning (Bogren 2008:95-103).  

 

I sin avhandling från år 2014 så undersöker Josefin Bernhardsson alkoholkulturer i relation 

till genus- och åldersskapande, och ser till den svenska alkoholkulturens förändring 

(Bernhardsson 2014). Studien bygger på diskussioner från fokusgruppsintervjuer med kvinnor 

och män i åldrarna 15-65 år, och därmed dryckesskildringar från ett brett tidsspann 

(Bernhardsson 2014:16). Bernhardsson konstaterar bland annat att alkohol i vissa fall är 

kopplat till genusföreställningar, då respondenterna gjorde relationer mellan ansvar, kontroll 

och könstillhörighet. Vidare ser hon att det finns likheter mellan åldersgrupperna i fråga om 

benämning, gränsdragning och legitimering av drickande och att detta kan tolkas som att 

alkoholrelaterade normer förändras i långsammare takt än konsumtionsmönster 

(Bernhardsson 2014:209-210). 

 

2.2.2 Representationer av kvinnor & män   
En del av representationsforskningen som berör kvinnor, män och media rymmer inom 

feministiska mediestudier. Enligt Rosalind Gill har feministiska analyser av media drivits av 

en önskan att skapa förståelse för hur bilder och kulturella konstruktioner är kopplade till 

mönster av ojämlikhet, dominering, kontroll och förtryck. Forskningen har bland annat varit 

receptions/publikinriktad, produktions- och konsumtionsinriktad och textdetaljinriktad (Gill 

2007:7).  

 

Mycket av forskningen kring kvinnliga och manliga representationer i media har handlat om 

representation i procentuellt antal i exempelvis nyheter på TV eller röster i radio (Jarlbro 

2006). Representation i form av gestaltning förekommer också. Gunilla Jarlbro menar att den 

offentliga sfären traditionellt sett tillhört mannen och den privata sfären traditionellt sett 

tillhört kvinnan, vilket har lett till att kvinnor som träder in i den offentliga sfären ofta blir 

kritiserade, förolämpade och kränkta som privatpersoner i stället för att tas för sin offentliga 

roll i sammanhanget. Jarlbro gör en kort analys av en artikel från Dagens Nyheters första sida 

från den 15 januari 2004. Artikeln handlar om mordrättegången som hölls i samband med 

mordet på utrikesminister Anna Lindh. Hon tar upp att den kvinnliga överåklagaren beskrivs i 

termer av sitt utseende och sina kläder, till skillnad från den manliga advokaten som beskrivs i 

termer av sin profession och vad han gör. Jarlbro menar att detta är ett exempel på vad 

Bourdieu (1999) kallar symboliskt våld; en maktstrategi som används för att bibehålla makt 
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över något eller någon man vill dominera. Genom att misskänna den kvinnliga överåklagaren 

och beskriva henne i egenskap av privatperson i stället för sin offentliga roll så utövar 

skribenten i detta fall symboliskt våld. Jarlbro menar att det skulle skapa förvåning om en 

man beskrevs i liknande ordalag som kvinnor och att det finns många exempel på att det tycks 

vara accepterat att kränka kvinnor offentligt utan att det ses som uppseendeväckande (Jarlbro 

2006:40-41). Ett vidare exempel på symboliskt våld är enligt Jarlbro namngivning. Detta syns 

tydligt i fallet med politiken. Kvinnliga politiker benämns ofta vid förnamn medan manliga 

politiker benämns allt oftare vid efternamn (Jarlbro 2006:62-63). En italiensk studie har gjorts 

på samma tema där resultatet visar att italiensk press genomgående presenterar kvinnliga 

politiker vid förnamn. Enligt författaren är detta ett sätt att underminera kvinnornas makt samt 

hindra dem från tillträde till offentligheten via förpassning till den privata sfären (Roncarolo 

2000; Jarlbro 2006:63).   

 

2.2.3 Nyhetsvärdering  

Nyhetsjournalistiken kan sägas vara den viktigaste källan till information. De bilder av 

verkligheten som medierna erbjuder är dock alltid ofullständiga, då journalisten måste välja 

och välja bort stoff till följd av mediernas begränsade format. Det finns två begrepp som är 

centrala i tal om nyhetsprocessen vilka är nyhetsvärdering och nyhetsurval. Det första innebär 

hur potentiella nyheter värderas i det redaktionella förarbetet och det senare innebär vad som 

faktiskt väljs ut för publicering som journalistiska nyheter. Medierna har behov av att dels 

minska den rådande informationsmängden och dels av att fånga folks uppmärksamhet. De har 

därför utvecklat olika berättartekniker för att hantera saken vilka bland annat är tillspetsning 

(händelse förses med viss vinkel), förenkling (händelse förenklas, perspektiv utesluts), 

intensifiering (händelse framhävs i form av drama/konflikt), stereotypisering 

(händelsen/personer görs stereotypa) och personifiering (fokus på konkreta personer). 

Chansen att en potentiell nyhet väljs ut till det slutgiltiga urvalet ökar om den formas med 

hjälp av berättarteknikerna ovan (Strömbäck 2009:166-171). Det är ungefär samma 

värderingsprinciper när det gäller onlinenyheter. Dock kan onlinejournalisten behöva 

anstränga sig ännu mer för att få folk att uppmärksamma, läsa och minnas just ”sin” nyhet. 

Detta till följd av att internet ständigt erbjuder obegränsat med information och obegränsat 

utrymme för nyhetspublicering. I onlinevärlden kommer journalistens ansträngningar endast 

att stå ut från mängden om det är relevant och intressant för publiken i fråga (Thornburg 

2011:31-32). Inom den internationella forskningen skiljer man vanligtvis på mjuka nyheter 
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(t.ex. sport, underhållning), som väljs för att de tros intressera människor, och hårda nyheter 

(t.ex. politik, ekonomi), som väljs för att de anses vara viktiga (Strömbäck 2009:172-174).  

 

Lars Nord och Jesper Strömbäck har utfört en studie kring nyhetsutbud (Nord & Strömbäck 

2005). De gjorde en innehållsanalys av mer än 7000 artiklar från första sidan samt 

nyhetsinslag i Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Rapport, Aktuellt 

och TV4 Nyheterna. Materialet hämtades från första kvartalet år 2007. I studien framkom det 

att kvällstidningars utbud bestod av runt 38 procent underhållning, sport eller förströelse. 

Motsvarande siffra för Dagens Nyheter var 20 procent, för Svenska Dagbladet 16 procent, 

och för Rapport och Aktuellt fyra respektive sex procent. Resultatet visade således att 

kvällstidningarna satsade mer på mjuka nyheter till skillnad från tv-nyheterna och 

morgontidningarna där hårda nyheter dominerade. Större fokus låg i kvällstidningarna på 

olyckor, katastrofer och brott än i morgontidningarna; runt 20 procent respektive 7 procent. 

Vidare visade studien att morgontidningarnas nyheter bestod av drygt 20 procent politik, 

ekonomi och administration medan samma ämnen utgjorde mindre än tio procent i 

kvällstidningarna. Studiens resultat kan sammanfattas som att en blandning av mjuka nyheter 

och hårda nyheter präglar det svenska nyhetsurvalet, men att kvällstidningarna tydligt lutar 

mer åt det mjuka hållet (Strömbäck 2009:174-175).  
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3. Metod och material 
Enligt Fairclough kräver studier av pressmaterial en multisemiotisk analys då man bör 

inkludera sådant som exempelvis bilder och layout. Relationen och interaktionen mellan text 

och bild är av stor vikt (Fairclough 1995:58). Jag använder därför en semiotisk bildanalys 

som kompletterande metod till den rent språkliga analysen. Till följd av att två metoder 

används består materialet av 6 artiklar och inte fler.  

 

3.1 Metod 
 

3.1.1 Kritisk diskursanalys (CDA)  
Inom det diskursanalytiska fältet så betonas språkets aktiva roll i skapandet och förändrandet 

av omvärlden, identiteter och sociala relationer (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). 

Huruvida olika grupper, personer eller företeelser gynnas eller missgynnas i diskursens 

språkliga uttryck är något som studeras (Roosvall 2005:73). Således anser jag att det är en 

användbar analytisk metod i denna studie då en närgranskning görs av tidningsartiklars 

textuella utformning och innehåll. Med hjälp av kritisk diskursanalys vill forskaren avslöja 

det självklara och se till konsekvenserna av olika diskursiva framställningar. Det kan hända 

att man som forskare har åsikter och kunskap kring den diskurs som undersöks, vilket kan 

vara ett problem då de egna värderingarna riskerar att överskugga analysen (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:28). Diskursanalysen faller inom ett socialkonstruktionistiskt 

angreppsätt vilket medför en kritisk ståndpunkt till självklar kunskap, och en tanke om att 

kunskap är historiskt och kulturellt betingad (Winther Jørgensen & Phillips 2000:11-13). Det 

kritiska inom kritisk diskursanalys kommer ur tanken om att sociala praktiker i stort, och 

språkanvändning i synnerhet, är kopplade till vissa orsaker och effekter vilka vi inte alltid är 

medvetna om (Bourdieu 1977; Fairclough 1995:54). Det teoretiska fundamentet inom kritisk 

diskursanalys kan sägas vara ideologibegreppet som följer med en rad skiljda betydelser och 

förklaringar. Zizeks (1999) definition av begreppet utgör en bra introduktion. Han menar att 

ideologi är en mängd idéer vilka tillsammans utgör en övertygelse eller en tro kring något. 

Vidare kan ideologi inta materiella former som konkreta institutioner och till sist menar Zizek 

att ideologi är något som produceras genom praktiker och ritualer i relationen människor 

emellan (Zizek 1999; Ekström & Larsson 2010:267-268).  
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3.1.2 Faircloughs modell  
Norman Fairclough (1995) företräder en tredimensionell analysmodell inom vilken textnivån 

är framträdande och analysredskapen tydligt lingvistiska, vilket gör den lämplig i denna 

studie (Bergström och Boréus 2012:376). Med hjälp av Faircloughs modell kan man göra 

systematiska analyser av skrift- och talspråk. Inom modellen är en central tanke att språket 

står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala aspekter; diskursen är en social praktik som 

är konstituerande samtidigt som den är konstituerad. Analysmodellen är textorienterad och 

sammanflätar tre traditioner; lingvistisk detaljerad textanalys, makrosociologisk analys av 

social praktik samt en tolkande mikrosociologisk tradition inom vilken människor ses som 

skapare av vardagen genom gemensamma regler (Winther Jørgensen & Phillips 2000:71, 

Fairclough 1995:54-55). Diskursanalysen delas upp i två fokus vilka är kommunikativa 

händelser och diskursordningar. I denna studie analyseras kommunikativa händelser. Det kan 

exempelvis vara en tidningsartikel eller ett tv-program, och i analysen ser man till huruvida 

den kommunikativa händelsen är normativ eller nytänkande. Analysen av kommunikativa 

händelser innehåller tre dimensioner vilka är text, diskursiv praktik och sociokulturell praktik. 

Texter kan vara skrift, tal och bild. Sociokulturell praktik är det socialt och kulturellt 

pågående som händelsen är en del av. Den sociokulturella praktiken kontextualiserar den 

kommunikativa händelsen och är samtidigt en del av den (Fairclough 1995:56-62) I denna 

studie har jag valt att avgränsa mig till den textuella dimensionen i den kommunikativa 

händelsen då jag anser att textanalysen är mest relevant i relation till studiens 

problemformulering, syfte och frågeställningar. Även den sociokulturella praktiken tas i 

beaktning under hela analysprocessen, men kommer till uttryck mer konkret i de 

genusteoretiska analysdelarna där det textuella diskuteras i en större samhällelig kontext.  

 

3.1.3 Diskursbegreppet 
Diskurs som koncept refererar till användningen av tal- eller skriftspråk, men Fairclough 

utökar det till att inkludera andra typer av semiotisk aktivitet så som visuella bilder, i form av 

exempelvis fotografi och film, samt icke-verbal kommunikation som till exempel gester. Han 

refererar till språkbruk som diskurs och vill med det indikera att han ser språkbruket som en 

form av social praktik. Begreppet diskurs definieras således av Fairclough delvis utifrån ett 

abstrakt bruk av ordet som substantiv där det innebär ”språkbruk som social praktik”, en 

regelstyrd form för sedvana, och delvis utifrån diskurs med artikel (diskurs, diskurser, 

diskurserna) där det innebär en bestämd diskurs som utifrån en viss utgångspunkt kan 

separeras från andra diskurser (Fairclough 1995:54). 
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3.1.4 Kritisk lingvistik, lexikal analys & analysverktyg 
En kritisk lingvistisk metod gör det möjligt för maktrelationer mellan grupper och aktörer att 

friläggas, genom att enskilda ord studeras i sina kontexter (Roosvall 2005:84). De lingvistiska 

valen som görs i en text är betydande för den ideologi som (re)produceras. Betoning ligger på 

ordvalen i kategoriseringsprocesser och man undersöker om det finns systematiska 

representationer av kategorier kopplade till ideologisk makt (Fairclough 1995:25-27). 

Fairclough argumenterar för att det i varje text och i dess meningssatser finns tre 

huvudfunktioner som verkar simultant med varandra. Den ideationella funktionen innefattar 

tros- och kunskapssystem, särskilda representationer och re-kontextualiseringar av social 

praktik vilka kan bära på särskilda ideologier. Den interpersonella funktionen rymmer sociala 

relationer och identiteter. Jag fokuserar i denna studie på den ideationella och textuella 

funktionen då det är just representationer som undersöks, med undantag för modalitet (se 

nedan) som ingår i den interpersonella funktionen (Fairclough 1995:58).  

 

De textanalytiska analysverktygen som jag kommer ta hjälp av i denna studie är namngivning, 

närvarande implikationer, presuppositioner, inramning (”framing” på engelska) och 

modalitet. Nedan följer kortfattade redogörelser av varje begrepp.  

 

Namngivning handlar om hur något benämns. Det går att namnge i form av exempelvis 

smeknamn, förnamn, efternamn eller diminutiver vilket leder till olika implikationer i 

sammanhanget så som informalitet, formalitet, distans eller intimitet (Fowler 1991:63). Enligt 

språkliga konventioner så är olika namngivningssätt sammankopplade med olika socialt 

värde, och kan således ha betydelse för hur aktörer förefaller i en text. Till exempel benämns 

ofta kvinnor i sina yrken med ett extra ord som refererar till just kvinnor, som damfotboll, 

vilket inte sker så ofta när det gäller män. Detta indikerar att kvinnan är abnorm och mannen 

norm. Kvinnor representeras även ofta i relation till män, vilket tyder på diskriminering. Det 

bör dock understrykas att tolkningen av olika namngivning måste ske med hänsyn till den 

aktuella kontexten (Fowler 1991:96-99).  

 

Närvarande implikationer är den information som är uppenbart synlig i en text. Rent konkret 

innebär det att man undersöker om det förekommer information som är överflödig, som i 

själva verket är irrelevant för nyhetsstoryn i fråga. Man kan till exempel fråga sig varför 

person X betecknas som marxist trots att nyheten inte handlar om vilken politisk åskådning 

personen har. De närvarande implikationerna är i de flesta fall en produkt av sociokulturella 
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konventioner som i större eller mindre grad är omedvetna för både producent och konsument. 

I vissa fall kan de även vara resultatet av journalistens personliga agenda (Berglez 2010; 

Ekström och Larsson 2010:276).  

 

Presuppositioner behandlar frånvaro och närvaro i texter. Det är av stor vikt att undersöka det 

som är frånvarande i en text likväl som det som är närvarande (Fairclough 1995:58). I motsats 

till en texts explicita uttryck så är presuppositioner de implicita uttrycken, och ses som 

antaganden som texten/avsändaren förväntar sig att läsaren tar för givet och instämmer med. 

De positionerar läsaren. Man ser till vad som inte sägs i en specifik text men som sagts i 

tidigare texter och här väntas vara självklart. Presuppositioner hjälper till att etablera 

representationer av verkligheten som övertygande och sanna (Fairclough 1995:106-107).  

 

Inramning handlar om hur något ramas in. Det kan exempelvis gälla en personpresentation, 

ett uttalande eller händelse. Inramningen styrs till exempel av journalisten som skriver en 

artikel eller av nyhetsuppläsaren som presenterar nyheterna. Oavsett av vem, så har denne 

alltid ett val i hur något ska presenteras och kan genom inramning modifiera betydelse. 

Inramningen kan manipulera och influera sättet som det presenterade tolkas på. Att rama in 

någons uttalande i termer av exempelvis ”sa han” eller ”påstod han” ger olika uttryck till 

texten som gör att den kan framstå som objektiv och sann eller icke- trovärdig. Även lexikal 

stil och vokabulär kan påverka inramningen (Fairclough 1995:83).  

 

Modalitet kan liknas vid textens källas attityd gentemot sig själv, dennes samtalspartners samt 

gentemot själva sakfrågan som behandlas. Den går att tyda genom förekomsten av bland 

annat modala hjälpverb så som ska, bör, lär och måste men kan verka både implicit och 

explicit. Fowler redogör för fyra typer av kommentarer som han anser vara primära; sanning 

(”truth”), ifall något bör hända/göras (”obligation”), tillåtelse (”permission”) och 

önskvärdhet (”desirability”). Sanning handlar om en texts anspråk på sanning, vilket är något 

som kan gå från total säkerhet till skiftande nivåer av osäkerhet. Till exempel så uttrycker ”X 

kommer att” och ”X kommer troligtvis att” olika grad av sanningsanspråk där det första 

framstår som ett tvärsäkert påstående medan det senare framstår som mer tvivelaktigt. Siffror 

kan också indikera högt sanningsanspråk. Enligt van Dijk signalerar siffror subjektivitet och 

därmed trovärdighet. De antyder storleken på något i kvantitet, ofta ett hot eller ett problem, 

och tillför en allvarlig ton. Modala hjälpverb som måste och borde uttrycker huruvida något 

bör hända eller göras. Tillåtelse handlar om hur texten tillåter läsare och deltagare att göra 
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något. Detta kan uttryckas genom hjälpverb som kan och får. Önskvärdhet syftar till 

författarens gillande/godkännande eller ogillande/icke-godkännande av något. Detta kan ske 

både implicit och explicit. Värderande adverb och adjektiv så som rätt och tokig hjälper i det 

senare fallet ofta till i uttrycket av denna attityd (Fowler 1991:85-86, van Dijk 2000:45).   

 

3.1.5 Barthes semiotiska bildanalys 

 Enligt Barthes (1977, 2016) kan pressfotografiet ses som ett meddelande; det formas och 

komponeras av en källa (fotograf, tekniker, tidningsredaktionen), vidare av 

överföringskanalen (tidningen självt inkluderat andra meddelanden, bilder, layout, titlar 

varibland fotot konstitueras) och till sist av mottagarmålet (publiken som läser tidningen). Ett 

pressfotografi utgörs av en unik struktur och kommunicerar och samverkar med strukturen av 

texten som medföljer det. Barthes menar att en bild består av två ordningar eller nivåer av 

meddelanden; denotation och konnotation. Denotation är bildens analoga objektivitet, det 

uppenbart synliga och självklara i bilden. Konnotation är det sätt som samhället ger betydelse 

till- och kommunicerar det som finns på den första nivån, de kulturella associationerna. 

Denotation är alltså den tekniska återgivningen av ett objekt på film och konnotation är sådant 

som urval, kameravinkel, färgsättning och val av skärpa – den mänskliga delen. Ett fotografi 

av en och samma gata kan konnotera olika saker beroende på om det till exempel är taget med 

färgfilm och är lite suddigt eller med svartvit film och hård skärpa. Betydelse och tolkning är 

således socialt- och kulturellt betingat, de ingår i en samhällelig överenskommelse (Barthes 

1977:15-20, Fiske 2004:118). Centralt i Barthes teori är vidare myter som i hans mening är 

utsagor med vilka en kultur uppfattar, förklarar och begreppsliggör aspekter av verkligheten 

och naturen. Till exempel så kan myter handla om vetenskap, familjen eller manligt och 

kvinnligt. Ett fotografi kan aktivera en myt och den kedja av föreställningar som myten består 

av. Genom myter så framstår historien som naturlig, betydelserna avpolitiseras och ses som 

allmängiltiga. Till exempel myten om att kvinnan ”av naturen” är avsedd att vårda och fostra 

och att mannen därmed får en ”naturlig” roll som försörjare. En analys av myter syftar därför 

till att avmystifiera och blotta deras sociokulturella dimensioner (Fiske 2004:121-122). Nedan 

förklaras kort de semiotiska analysverktyg som används i studien, vilka valdes utifrån att jag 

efter en första anblick av pressfotografierna bedömde dem som mest relevanta.  

 

Färgsättning ingår som en del av inramning och studerar vilka färger som används i ett 

fotografi. Olika uttryck och känsla kan skapas utifrån om fotografiets färger exempelvis är 

bleka/färgstarka, mörka/ljusa eller kalla/varma (Fiske 2004:118).  
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Kameravinkel undersöker hur ett foto är taget och vilken relation som utifrån vinkel skapas 

till betraktaren. Symbolisk interaktion och symboliska maktrelationer kan skapas med detta 

medel. Ett underifrånperspektiv eller grodperspektiv används ofta för att ge den avbildade 

personen ett maktövertag över betraktaren. Ett ovanifrånperspektiv kan ge motsatt effekt och 

ge betraktaren ett övertag över den avbildade personen eller få denne att framstå som ett offer. 

Om den avbildade i stället hamnar öga mot öga med betraktaren så skapas en mer jämlik 

relation mellan dem (Björkvall 2009:52).   

 

Blick/ansiktsuttryck ingår under kameravinkel och undersöker huruvida den avbildade 

personen framstår som till exempel tillgänglig, distanserad eller intresserad. Detta kan tolkas 

utifrån bland annat ansiktsuttryck och mer specifikt utifrån blicken. Om blicken är riktad mot 

betraktaren kan det exempelvis signalera närvaro, medan en bortvänd blick kan signalera 

sådant som frånvaro eller nonchalans (Björkvall 2009:54).   

 

Objekt handlar om betydelsebärande saker som finns med i ett fotografi, vilka har inkluderats 

mer eller mindre medvetet av fotografen eller den ansvarige för layout. Objekt kan associeras 

med olika idéer och föreställningar. Om en person exempelvis avbildas med en bok i handen, 

framför en bokhylla, kan det associeras med intelligens (Barthes 1977:22).   
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3.2 Material, urval och avgränsningar 
 

3.2.1 Redovisning av material, urval och avgränsningar  
Jonsson och Danielsson valdes som utgångspunkter i studien då de har ett antal gemensamma 

nämnare. De båda är frekvent förekommande i media, och alkohol är – och har varit – centralt 

i den mediala rapporteringen av dem. De har även själva varit öppna med sitt alkoholbruk i 

viss utsträckning. Vidare är de folkkära musiker som har varit verksamma under en längre tid, 

och de är i ungefär samma ålder. Jag valde att fokusera på endast två personer för att kunna 

sätta in dem i ett sammanhang, och på så sätt få djupare förståelse för helhetsframställningen 

av dem. I förhållande till studiens syfte och frågeställningar bedömde jag att artiklar var ett 

passande underlag, då det skrivna ordet kan avslöja dolda ideologier. Jag avgränsade mig till 

den svenska mediediskursen för att jag känner till den bäst, vilket kan ge ett försprång i 

förståelseprocessen av det som sker inom den. Vidare avgränsade jag mig till dagspress i form 

av den svenska kvällstidningen Expressen och närmare bestämt till nöjespress. Expressen är 

en kvällstidning som grundades år 1944 av Albert Bonnier jr och Carl-Adam Nycop, och ägs 

idag av Bonnier AB (Expressen.se). Expressen valdes utifrån att en sökning i mediearkivet 

”Retriever” visade att majoriteten av sökträffarna kring ämnet var publicerade av just den 

tidningen. Kvällstidningen Aftonbladet stod för näst flest publicerade artiklar kring ämnet. 

Nästan inga artiklar var publicerade av morgontidningar som Dagens Nyheter eller Svenska 

Dagbladet, vilket tyder på att det är kvällsjournalistiska publikationer som berör denna typ av 

teman, medan morgontidningarna inte är lika intresserade. Avgränsandet till en tidning 

innebär att jag inte behöver sätta mig in i flera diskurser utan i stället kan få en bättre 

förståelse för Expressens språk och innehållsmässiga stil. Studiens material utgörs av totalt 

sex artiklar, tre som handlar om respektive person. De söktes fram via Expressens egen 

sökfunktion på deras webbsida. Artiklarna är således i onlineformat. Sökorden som användes 

var ”Plura alkohol” respektive ”Kikki Danielsson Alkohol”. Vid sökningen på ”Plura 

alkohol” blev det totalt 31 sökträffar och vid sökningen på ”Kikki Danielsson alkohol” blev 

det totalt 40 sökträffar. Efter att ha gått igenom sökträffarna valde jag att avgränsa mig till 

artiklar publicerade inom en 13-års period, då jag uppfattade att det fanns flest värdefulla 

artiklar för min studie inom det tidsspannet.  

 

Urvalsprocessen av artiklarna skedde i flera steg. Jag gjorde en genomläsning av majoriteten 

av sökträffarna och valde ut de som jag bedömde vara mest relevanta utifrån att hela eller 

hälften av artikeln berörde respektive person och alkoholbruk. Det lämnade mig med sex 
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artiklar om Jonsson. Jag gick efter samma urvalsprincip med artiklarna om Danielsson. I det 

fallet blev det fler sökträffar och det fanns fler artiklar som var relevanta för min studie än i 

Jonssons fall, vilket lämnade mig med tio artiklar. Vidare gjorde jag ytterligare ett urval och 

sållade bort de som var minst relevanta av de första urvalsresultaten utifrån samma princip. 

Det resulterade i tre artiklar om Jonsson och sex artiklar om Danielsson. Det slutgiltiga 

urvalet av Danielssons artiklar gjordes efter vilka som till störst del handlade om hennes 

alkoholbruk i mängd och innehåll. Jag bedömde tre artiklar om vardera artist som passande, 

dels med tanke på uppgiftens omfång och dels med tanke på valda metoder.  

 

Samtliga sex artiklar är publicerade på Expressens nöjessida och tillhör således nöjesgenren. 

Det existerar olika typer av bestämda konventioner som olika typer av texter följer, när det 

gäller både framställning och sättet de läses på. Texter tillhör på så vis olika textgenrer. Ett 

recept, en debattartikel och en recension kan till exempel placeras i skilda genremässiga fack 

då de har skilda användning och syften. Textgenrer har olika form, de kan till exempel vara 

argumenterande, kritiserande eller deskriptiva (Bergström & Boréus 2012:22). Expressen 

utger sig för att vara en tidning med liberal politisk färgning. De bevakar nyheter, nöje och 

sport och förmedlar klassisk kvällstidningsjournalistik (Expressen.se). Just nöjesjournalistiken 

är av underhållningskaraktär och ryms inom området kulturjournalistik. Kulturjournalistiken 

består av en kombination av objektiva nyheter rörande stora frågor och subjektiva krönikor 

och recensioner vilka berör lite smalare ämnen. Kulturjournalistiken präglas allt mer av en 

sammanblandning av kultur och nöje, med ökat fokus på kändisskap och livsstil. I Sverige 

inkluderas underhållning, populärkultur och vardagslivet inom kulturjournalistiken, inte 

endast traditionell konst och kultur så som litteratur, opera och teater (Karlsson & Strömbäck 

2015:264-265).  

 
3.2.2 Urvalsdiskussion  

Det går att finna några problematiska aspekter med urvalsprocessen. För det första så uteslöt 

jag flertalet artiklar vilket kan riskera att göra resultatet något snedvridet, och leda till en 

ofullständig bild av den aktuella företeelsen. Andra sökord kan möjligen ge andra sökträffar 

och andra resultat. Ytterligare problematik gäller artiklarnas innehåll. Danielsson har varit 

inblandad i mer konkreta och specifika händelser kopplade till alkohol, som två 

rattfyllekörningar. Många av sökträffarna som kom upp vid sökning av ”Kikki Danielsson 

alkohol” berörde just dessa specifika händelser. När det gäller Jonsson så behandlade 

artiklarna alkohol i relation till honom lite mer generellt och inte i relation till någon särskild 
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händelse som inträffat. Detta kan innebära att artiklarna är något annorlunda formmässigt, att 

de som rör Danielsson eventuellt har en mer kritisk ton då hon körde rattfull två gånger. Det 

är en faktor som kan påverka resultatet och ge en mer negativ bild av Danielsson. Vidare kan 

tidsaspekten diskuteras kritiskt. De tre valda artiklarna om Jonsson är alla publicerade inom 

en period på sex år: 2011, 2015 och 2017. De tre artiklarna som valts om Danielsson är 

publicerade inom en period på 13 år: 2004, 2004 och 2010. Det är möjligt att det kan ha skett 

en förändring under denna period i hur media väljer att rapportera och skildra de två artisterna 

och alkoholbruk, i synnerhet Danielsson då de artiklarna är äldre, vilket gör att studiens 

trovärdighet och resultat går att diskutera. 

 

3.3 Validitet och reliabilitet  
Validitet innebär att argumenten som läggs fram i en studie har med saken att göra. 

Argumenten utgörs av empiriska data som i detta fall är texter/artiklar. Artiklarna i denna 

studie berör det valda problemområdet vilket gör dem giltiga. Vidare ökar validiteten av att 

frågorna som ställs i studien, och de analysverktyg som används, fångar undersökningens 

syfte. Reliabilitet innebär huruvida de uppgifter och argument som anges i en studie är riktiga. 

Den ökar om undersökningen är utförd på ett korrekt sätt och inte innehåller felkällor. 

Reliabilitet är kopplat till intersubjektivitet och till vilken grad resultatet kan upprepas. 

Möjligheten till god intersubjektivitet ökar ju mer utvecklade analysverktygen är. Man bör 

som forskare vara tydlig i redovisningen av undersökningens alla steg och hur man kommit 

fram till sitt bestämda resultat, för att på så vis öka möjligheterna för god intersubjektivitet. På 

så vis kan andra nå samma resultat. I den lingvistiska delen av kritisk diskursanalys är 

inkluderandet av ett eller flera citat något som ökar studiens genomskinlighet. I denna studie 

undersöks mening, och mening är något som forskaren måste tolka och förstå utifrån sin 

förförståelse. För att öka det vetenskapliga värdet i tolkningarna så finns det en rad kriterier 

att gå efter, vilka jag försöker ta hänsyn till i studien. Två av dessa är omfattning, som betyder 

att tolkningen inte bör bygga på ett enformigt urval som endast bekräftar tolkningen och inte 

inberäknar resten, samt öppenhet som innebär att tolkningen inte får vara förutsägbar, att man 

som forskare öppnar upp för alternativa tolkningar (Ekström & Larsson 2010:14-17, 

Bergström & Boréus 2012:405-406).  
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3.4 Urvalsprinciper och analytiska riktlinjer 
Först analyseras artiklarna med tillhörande bilder som berör Danielsson, därefter analyseras 

de tre som berör Jonsson. Analysen genomförs efter artiklarnas innehållsliga ordningsföljd. 

Eventuella faktarutor exkluderas. Vidare undersöks först namngivning för att det är en 

övergripande aspekt, därefter närvarande implikationer och presuppositioner vilka möjliggör 

för analys på ett djupare plan och som lägger grunden för de två sista aspekterna inramning 

och modalitet. Med hjälp av dessa analysverktyg besvaras frågeställningarna 1.2 och 1.3. När 

det gäller bildanalysen redogörs först den denotativa nivån. Den konnotativa nivån analyseras 

sedan i ordningsföljden färgsättning, kameravinkel, blick/ansiktsuttryck och objekt. 

Tillhörande bildtext exkluderas, samt det rörliga bildmaterial som förekommer i ett par 

artiklar. Vissa av artiklarna innehåller flera bilder och de analyseras då i sin givna 

ordningsföljd. När artiklarna har analyserats ställs resultaten mot varandra för att urskilja 

likheter och skillnader då fråga 1.4 besvaras, detta sker som en del av summeringen under 

”Slutsatser och diskussion”. Till det kapitlet hör även tolkningen av framställningarna ur ett 

genusperspektiv vilken besvarar fråga 1.5. Utifrån det sammantagna resultatet kan 

huvudfrågeställningen besvaras. 
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4. Analys/resultatredovisning 
Resultaten av artiklarnas text och bild redovisas var för sig efter varandra och presenteras i 

löpande textform. Först redovisas artiklarna om Danielsson, vilka är numrerade från 1-3 och 

bilderna i samma siffra som tillhörande artikel. Därefter de om Jonsson vilka är numrerade 

från 4-6 och bilderna i samma siffra som tillhörande artikel. Om det finns fler bilder i en och 

samma artikel tilläggs en bokstav (1A, 1B, 1C). Artiklarna finns som bilagor i slutet av 

arbetet.  

 

4.1 Danielsson  
 

Artikel 1. ”Kikki efter domen: ’Jag tänkte mig inte för’”  

– publicerad 2004, handlar om att Danielsson har åkt fast för rattfylla och nu vistas på ett 

behandlingshem för att få professionell hjälp. Hon bryter tystnaden efter händelsen genom att 

själv kommentera den i artikeln.  

 

Danielsson benämns som Kikki och Kikki Danielsson, alltså vid smeknamn, vilket konnoterar 

informalitet och intimitet. Det kan även tyda på respektlöshet i sammanhanget. 

Namngivningen kan också ha att göra med Expressens språkliga stil och att artikeln tillhör 

nöjesgenren (kvällsjournalistik, informellt, personligt). Hon benämns även vid något tillfälle 

som sångerskan, i termer av sin profession, vilket erkänner henne som en del av den 

offentliga sfären. Även den benämningen kan vara relaterad till nöjesgenren; artisteriet bör 

nämnas för att förankra innehållet som nöje. Alkoholbruket benämns av författare som dagen-

efter-fylla, rattfyllan, alkoholism och druckit alkohol. Överflödig information är att det flera 

gånger står utskrivet exakt vad hon drack kvällen innan händelsen: ”Hon hade druckit alkohol 

två kvällar i rad, vin och whisky”. Även exakt hur mycket hon fick i böter för att ha kört 

rattfull: ”Det kostar Kikki Danielsson 10 600 kronor (40 dagsböter à 265 kronor) i böter att 

köra rattfull.”. Samt exakt vilken promillehalt Danielsson hade i blodet vid gripandet. 

Siffrorna är även indikatorer på ett högt sanningsanspråk. De tillför egentligen inget till 

berättelsen, utan gör att den framstår som mer trovärdig och mer problematisk. Siffrorna kan 

indikera ett hot eller en risk av något slag och verka skrämmande för läsaren. Danielssons 

turnéstart och vad som kommer hända med den kan tyckas vara irrelevant för berättelsen. 

Hennes artisteri väntas man också känna till sedan innan. Hennes roll som artist framställer 

möjligen det hela som ännu värre, då hon i egenskap av offentlig person kan förväntas föregå 
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med gott exempel. Ytterligare implicita antaganden är att Danielsson åkt fast för rattfylla en 

gång förut och har en problematisk relation till alkohol. Den andra rattfyllekörningen nämns 

kort i slutet, men med den vetskapen sedan innan blir nyheten mer uppseendeväckande och 

provocerande, och en bild skapas av Danielsson som en vårdslös alkoholist. Brödtexten börjar 

med meningen ”Kikki vistas på ett hemligt behandlingshem där hon får professionell hjälp 

mot sin alkoholism.”. Ordet hemligt framställer situationen som att Kikki gömmer sig undan 

offentligheten, att det bara är Expressen som exklusivt fått tillträde till att prata med henne. 

Valet av vokabulär framställer henne som sjuk, i behov av vård. Uttalandena ramas in med 

avslut som ”… förklarar den folkkära sångerskan tystlåtet” och ”… berättar Kikki i 

polisförhör.”, vilket framställer henne som förklarande av det hela. Hon framställs även som 

uttryckande av ånger och skam: ”… som ändå ångrar djupt att hon satte sig bakom ratten…” 

och ”Jag borde veta bättre”. Det senare tyder även på modalitet, uppmaningar i form av ordet 

borde, vilket förekommer på flera ställen. Uppmaningarna kommer inte från författaren men 

denne kan ha inkluderat citaten just för att förmedla att drickandet är något dåligt och icke-

önskvärt. I artikeln nämns polisförhör, åklagarkammare, potentiellt fängelsestraff, domen 

samt exakta siffror, vilket gör att Danielsson gestaltas på ett allvarligt sätt i brottslig dager. I 

det här fallet är ju Danielsson förvisso en brottsling, hon har begått ett brott, men det hela 

beskrivs i överdrivet dramatiska termer vilket förstärker och framhäver det brottsliga 

perspektiv framför andra potentiella perspektiv. Det tyder på att berättartekniken 

intensifiering används. På detta sätt är det möjligt att författaren markerar att det inte är 

acceptabelt för en äldre kvinna att dricka.  

 

Bild 1. 
Denotativ nivå  

I bilden syns Danielsson i mellangrund avbildad från magen och uppåt. Hon sitter i en brun 

stol och blickar in i kameran, och är avbildad framifrån samt något underifrån. Danielsson bär 

en mörkgrå tröja, en svart klocka/armband samt örhängen. Hon har ena armen på armstödet 

och andra utsträckt med flatan liggandes uppåt. Bakgrunden består av en vit vägg, ett vitt 

draperi och ett papper på väggen. I linje med Danielsson på vänster sida syns två händer som 

håller i en spruta, vilken man ser en del av. I förgrund, i oskärpa, finns vad som ser ut att vara 

olika provrör med blå, röda och svarta lock samt ett blått ställ med ett par burkar av något 

slag. Vidare befinner sig Danielsson inomhus.  
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Konnotativ nivå 

Då Danielsson befinner sig inomhus förefaller ljuset komma från inomhusbelysningen. De 

kalla färgerna och den dominerande vita färgen bidrar till ett ljust, kliniskt och sterilt uttryck. 

Ett underifrånperspektiv används vanligtvis för att ge den avbildade personen ett maktövertag, 

men Danielsson ger dock inte intrycket av att ha ett maktövertag, vilket delvis kan bero på att 

hon är sittande och inte stående. I stället gör perspektivet att hennes rynkor och de lite mindre 

smickrande ansiktsdragen framträder, vilket bidrar till ett åldrat och förfallet uttryck. Den 

delen av Danielssons arm som i taget ögonblick får en spruta döljs av det blå stället i 

förgrunden, vilket kan vara anledningen till att fotografen valt just den vinkeln. Kameran är i 

jämn nivå med provrören och föremålen i förgrund. De ramar in Danielsson och trots att de är 

suddiga så fungerar de som en markör för att hon är sjuk, betraktaren ser henne i relation till 

dem och vice versa. Då Danielsson blickar in i kameran borde hon i teorin framstå som 

närvarande, men hon har en något tom och uppgiven blick som framställer henne som disträ. 

Munnen är neutral men lite sammanbiten. Ansiktsuttrycket är seriöst, uppgivet och sorgset. 

Betydelsebärande objekt är provrören och burkarna i förgrund samt sprutan, vilka indikerar 

att Danielsson befinner sig på en klinik och är sjuk. Genom att fotas i denna kliniska 

sjukhusmiljö så framställs Danielsson som utsatt, svag och i behov av hjälp.   

 

Artikel 2. ”Kikki inlagd på klinik för sin alkoholism”  

– publicerad 2004, handlar om att Danielsson är inlagd på ett behandlingshem för sin 

alkoholism och får rådet av skådespelaren Ulf Larsson (nykter alkoholist) att operera in 

antabus. Danielsson citeras aldrig själv, utan det är andra som uttrycker stor oro för henne och 

påpekar att hon behöver hjälp. Det nämns att hon åkt fast för rattfylla, samt att hon ska ut på 

turné trots omständigheterna.   

 

Danielsson benämns som Kikki, Kikki Danielsson och sångerskan (se artikel 1 ovan för analys 

av namngivning). Alkoholbruket benämns av författare som alkoholism, alkoholproblem, 

rattfylla och återfall. Även fast vokabulären inte explicit uttrycker någon form av 

önskvärdhet, indikerar de en attityd från författarna gentemot Danielssons drickande som 

något problematiskt. Ordet återfall kan sägas komma från ”Anonyma Alkoholister”-diskursen 

(AA). AA hjälper folk med alkoholmissbruksproblematik att komma ur sitt missbruk genom 

ett tolvstegsprogram, och en stor del går ut på att man ska erkänna sitt missbruk och be om 

förlåtelse till de som blivit involverade. På detta sätt placeras Danielsson inom 

missbruksdiskursen och stämplas som en alkoholist. Även den förklarande och förlåtande 
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tongången i föregående artikel indikerar att Danielsson hör till AA-diskursen. Implicita 

antaganden är att Danielsson är alkoholist och att hennes alkoholkonsumtion är känd sedan 

tidigare. Vidare antas man veta vem Danielsson är, att hon är med i en show, och att hon varit 

inblandad i alkoholrelaterade händelser tidigare vilket ordet återfall indikerar. Man väntas 

också känna till att hon är sjuk och mår dåligt. Den lexikala stilen bidrar till att situationen 

ramas in på ett allvarligt sätt, som att Danielssons liv är i fara, och följande exempel tyder 

också på uppmaningar till Danielsson: ”Operera in antabus.”, ”… bara akuthjälp som gäller 

för Kikki. Hon måste landa på fötterna och inse att hon är sjuk…”, ”Alla sätt är bra som kan 

rädda Kikki…”, ”… han rekommenderar Kikki Danielsson att genomföra operationen. Det 

går att urskilja en tydlig attityd gentemot alkoholbruket som farligt för Danielsson vilket 

bekräftar den tidigare forskningen. Danielsson själv citeras aldrig i artikeln, vilket fråntar 

Danielsson makten att yttra sig om saken. Detta är ett exempel på förenkling, en av de 

berättartekniker som enligt den tidigare forskningen används av media för att fånga folks 

uppmärksamhet. Med förenkling så utesluts bland annat ett eller flera perspektiv. Rubriken 

ramas in på ett dramatiskt sätt med användningen av orden inlagd och alkoholism. Danielsson 

gestaltas därmed som en alkoholist, och det förefaller som att hon har lagts in på klinik av 

någon annan till följd av att hon varit inkapabel till att hantera situationen själv. Artikeln 

framhävs i termer av drama, ett tydligt exempel på ytterligare en berättarteknik; intensifiering. 

Likt som i artikel 1 gestaltas Danielsson som en brottsling: ”Enligt uppgift riskerar hon bara 

böter.”. Ordvalet får det att framstå som att Danielsson kom lindrigt undan, brottet kunde ha 

lett till värre straff. I meningen ”Trots sitt återfall ska Kikki Danielsson ändå ut på turné som 

planerat, med start 20 februari i Kalmar.” antyder författarna genom ordval att de tycker att 

det är olämpligt att Danielsson ska på turné när hon dricker alkohol. En alternativ tolkning 

kan vara att författarna tvärtemot beundras Danielsson och tycker att det är strongt av henne 

att ge sig ut på turné trots omständigheterna.  

 

Bild 2. 
Se bild 1. 
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Artikel 3. ”Kikki Danielsson om sina alkoholproblem”  

– publicerad 2010, handlar om att Danielsson har återhämtat sig från de motgångar hon mött 

och jobbar på en självbiografi i vilken hon ska berätta om sin barndom som adopterad, samt 

sanningen om hennes alkoholdrickande. Artikeln tar upp att hon åkt fast för rattfylla, och hur 

hennes relation till alkohol är idag.  

 

Danielsson benämns som Kikki Danielsson, Kikki, samt som den folkkära artisten (se artikel 1 

ovan för analys av namngivning). Ordet folkkär tyder på att Danielsson är omtyckt av många, 

och det är ett erkännande av henne som artist. Det tyder på en mer vänlig inställning till 

Danielsson än i de andra artiklarna. Alkoholbruket benämns av författare som 

alkoholproblem, motgångar, alkoholismen och rattfylla. Vokabulären konnoterar att det är 

något problematiskt och jobbigt, och Danielsson ramas in som alkoholist/nykter alkoholist. I 

ordvalen för alkoholbruket kan även önskvärdhet från författarens håll tydas; det är dåligt. 

Föregående är också implicita antaganden då man som läsaren antas känna till att hon 

har/hade alkoholproblem, är/var alkoholist och har stött på motgångar. Läsaren väntas också 

känna till att hon har haft en problematisk uppväxt och genom att inkludera ett stycke om 

uppväxten försätts Danielsson i en offerposition. Uppväxten kan tänkas vara inkluderad som 

en förklaring på Danielssons alkoholbruk, för att göra läsaren mer förstående och 

sympatiserande inför Danielsson. Överflödig information är att Danielsson tack vare 

Expressen nu är aktuell för ”Allsång på Skansen”. På detta sätt framstår det som att Expressen 

har vänt några av Danielssons motgångar, och inte hon själv, vilket tar produktiviteten något 

ifrån henne. Dock framstår hon som produktiv och drivande i övrigt. Hon gestaltas som någon 

som har haft det svårt med alkoholen, men som nu är på bättringsvägen med ny karriär och ny 

bok. Det framstår också som att Danielsson har hållit något hemligt, att det finns en sida av 

saken som inte blivit offentlig men som hon nu vill förklara: ”Det är dags att folk får veta 

sanningen.”, ”Jag kommer att berätta allt om hur jag drack och varför jag drack. Att jag har 

druckit på känslor, rädslor och för att stå ut och fly från olika saker.”. Meningen ”Kikki säger 

att hon alltid varit ärlig mot media och andra och aldrig förnekat någonting.” tyder på att hon 

har tvingats stå till svars för sitt alkoholbruk inför media och offentligheten, att hon har 

misstänkts för något. Det förstärker intrycket av att hon gjort något och dolt det. Att det är 

hon själv som berättar sin historia och sin version understryks med många citat och avslut 

som ”… säger hon.” och ”Där ska hon berätta allt… ”. Danielsson får frågan ”Hur tänker du 

kring och hanterar alkohol i dag?”, vilket ramar in alkoholen som något som måste hanteras 

på ett eller annat sätt, och antyder att Danielsson hanterat den dåligt tidigare. 
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Sanningsanspråk, samt en empatisk och respektfull attityd från författare, finns i meningar 

som ”Kikki Danielsson har återhämtat sig efter alla motgångar”, ”Det har varit en tuff vinter 

och vår för en av våra största och mest folkkära artister … ”. Föregående citat, samt större 

delen av artikeln, är också exempel på tillspetsning. Med den berättartekniken framhävs en 

viss vinkel av något vilket i detta fall är bilden av Danielsson som något av ett offer, som haft 

ett kämpigt liv fullt av motgångar. Datumet när Danielsson åkte fast för rattfylla står utskrivet 

i siffror vilket ökar sanningsanspråket och trovärdigheten.  

 

Bild 3. 
Denotativ nivå 

I mitten av bilden syns Danielsson, avbildad från axlarna och uppåt samt framifrån. Hon 

blickar bortåt mot vänster, har stängd mun och är iklädd ett vitt klädesplagg som man ser 

axlarna av. I bakgrund syns väggliknande partier i limegrönt, vitt och svart samt delar av en 

mörkgrön växt. I förgrund syns delar av en hand som håller i en ljudinspelare. Handen 

kommer in från höger hörn och är riktad mot Danielsson.  

 

Konnotativ nivå 

Det är en färgstark bild. Danielsson utgör de ljusa partierna i bilden, och framträder lite extra 

mot de mörkare svarta och gröna partierna i bakgrunden. Det faktum att hon bär vitt, kan 

indikera att hon nu är sundare, mår bättre och lever på ett bättre sätt då den vita färgen i vissa 

sammanhang symboliserar renhet, godhet och oskuld. Eftersom bilden är tagen framifrån 

skapas en jämlik relation till betraktaren. Likt i föregående bilder har denna även tagits så att 

rynkor och linjer i ansiktet tydligt syns, vilket påminner betraktaren om att Danielsson är en 

medelålderskvinna. Den bortriktade blicken kan tyda på frånvaro och distans. Dock kan det 

tolkas som att hon blickar bortåt, reflekterandes över tiden med alkoholen. Munnen är något 

sammanbiten, som att Danielsson är mitt i en mening. Ett betydelsebärande objekt i bilden är 

handen och ljudinspelaren. Med detta i bild får betraktaren bildbevis på att hon blev 

intervjuad och hur det gick till, vilket förstärker trovärdigheten och äktheten i det som står i 

artikeln. Betraktaren kan vara mer säker på att det är Danielssons egna ord. 

 

 

 

 



	   31	  

4.2 Analys/resultat Jonsson 

 

Artikel 4. ”Plura om svåra tiden: Här står man och bölar” 
– publicerad 2015, handlar om att Jonsson tänker tillbaka på, och berättar om, tiden på 80-

talet som innehöll mycket turnerande, festande och framförallt alkohol. Jonsson inser att han 

var olycklig då, blir känslosam och börjar gråta. Artikeln baseras på en intervju och 

videosekvens från programmet ”Pluras paradis”.   

 

I artikeln benämns Jonsson som Plura, Plura Jonsson, artisten och sångaren. Han namnges 

således efter smeknamn, och smeknamn och efternamn, vilket konnoterar intimitet och 

informalitet. Att män benämns vid smeknamn är ovanligt. Han namnges också i egenskap av 

sitt yrke. Alkoholbruket benämns av författare som dricka alkohol, vilket är en relativt neutral 

och oladdad benämning som varken indikerar att det är bra eller dåligt. Implicita antaganden 

är att man förväntas veta vem Jonsson är och vilket band han är en del av. Vidare att han har 

en historia med mycket alkohol och festande, och att det är något han har berättat om och 

varit öppen kring tidigare i media. Stora delar av artikeln består av citat av Jonsson. Dessa 

ramas in med ”Artisten berättar …”, ”… har berättat öppet …”, vilket uttrycker trovärdighet 

då det framstår som att Jonsson själv berättar sin historia. Han ramas in som öppen kring sitt 

alkoholbruk och oblygsam kring att tala om det i media: ”Plura Jonsson har berättat öppet om 

tiden flera gånger tidigare.”, ”Jag har pratat väldigt mycket om det här.”. Öppenheten är 

exempel som motsäger delar av teorierna kring vilka egenskaper som anses vara manliga, 

nämligen att män är tystlåtna. Jonsson framställs som sårbar, känslosam och reflekterande: 

”Här faller Plura Jonsson i gråt …”, ”… blir känslorna för mycket för artisten.”, ”Så jag blir 

lite berörd av det”. Även känslorna är exempel på motsägelsefullhet inom teorierna kring 

manliga egenskaper, då det vanligtvis är kvinnor som tillskrivs att vara känslosamma. Den 

känslosamma inramningen är också ett exempel på berättartekniken intensifiering, då 

situationen och Jonsson farmstår som dramatiska. Nyheten har också en viss vinkel; det fanns 

en särskild tid som innehöll extra mycket alkohol och fest men som nu är över, och Jonsson är 

idag en lugnare person. Vinkel kan ses som en del av berättartekniken tillspetsning. Han tar 

distans från alkoholbruket genom att hänvisa det till ett visst tidsspann. Eftersom artikeln till 

störst del består av citat så har den högt sanningsanspråk, det är Jonsson själv som berättar om 

sitt liv, det är endast hans perspektiv som inkluderas.  
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Bild 4A. 
Denotativ nivå 

Jonsson finns i förgrunden och är avbildad från bröstet och uppåt samt framifrån. Han lutar 

ena armen på ett staket, har huvudet lite på sned och ser ut att vara mitt uppe i att säga något. 

Blicken är riktad snett åt höger sida. Han är iklädd hängselbyxa i denimmaterial och en rutig 

skjorta i färgerna ljusorange och olika nyanser av blå. I bakgrunden syns natur i form av 

gröna träd, grönt gräs och en grå sten, en bit av en grå väg, delar av en gärdsgård samt en 

skymt av ljust grå himmel.  

 

Konnotativ nivå 

Ljuset ser ut att vara dagsljus. Det är en färgrik bild i och med färgerna på Jonssons kläder 

och det gröna landskapet i bakgrunden. Bilden är något suddig, vilket ger den ett levande 

uttryck. Då Jonsson är avbildad framifrån framstår han som ”en av oss”. Detta ger ett 

mänskligt och humant intryck av honom. Den bortriktade blicken göra att Jonsson framstår 

som något frånvarande, uppe i sina egna tankar. Den lite öppna munnen indikerar att han 

håller på att säga något. Kläderna, och naturen i bakgrunden, kan ses som betydelsebärande 

och associeras med lantliv och naturlighet. Naturen kan likställas med det äkta, rena och 

friska. Att Jonsson avbildas i denna miljö och med dessa kläder kan tänkas indikera att han nu 

har ett sundare och bättre förhållande till alkohol.  

 

Bild 4B. 
Denotativ nivå 

Samma som i bild 4A, men här skymtar man även två flaggstänger och två hustak i 

bakgrunden, samt lite mer av gärdsgården och några vita blommor. Jonsson har huvudet i 

samma lutning, men har här ena armen uppe med en knuten näve som han håller framför 

munnen samt är vänd lite mer med kroppen åt ena sidan. Blicken är även här suddig och något 

svår att tyda, men det ser ut som att Jonsson riktar blicken rakt i kameran. På armen bär han 

ett rött armband.  

 

Konnotativ nivå 

Samma som i bild 4A gällande färgsättning, även gällande kameravinkel. Blicken är allvarlig 

och genom att han blickar in i kameran skapas en närvaro och interaktion med betraktaren. 

Munnen syns inte på grund av att Jonsson håller handen för. Det ser ut som att han med 

handens hjälp försöker hålla inne något, vilket kan tolkas som att han egentligen inte borde 
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uttrycka det som han just vill uttrycka. Objekten är desamma som i bild 4A, men här syns 

även hustak i tegel vilket förstärker det lantliga uttrycket.  

 

Bild 4C. 
Denotativ nivå 

Samma som i bild 4A och 4B, men i denna bild syns en större del av vägen. Jonsson är 

avbildad från sidan, håller upp armen mot ansiktet och torkar sig i ögat med fingret. Större 

delen av ansiktet döljs av hans hand.  

 

Konnotativ nivå 

Samma som i bild 4A och 4B gällande färgsättning. Likt bild 4A och 4B är Jonsson även här 

avbildad på en jämlik nivå gentemot betraktaren. Men eftersom han är avbildad från sidan ger 

det betraktaren en känsla av att vara exkluderad från det som sker. Det kan vara ett medvetet 

val av fotografen för att förstärka att det är något privat och känsligt som pågår i bilden, att 

situationen är intim. I denna bild skyler Jonssons hand mestadels av hans ögon, men det går 

att tyda att han blickar nedåt eller blundar. Munnen skyls även av handen, men det 

sammantagna ansiktsuttrycket tyder på att han gråter. Vinkeln och den avskärmande handen, 

tillsammans med att Jonsson är avbildad från sidan, gör att det framstår som att han vill dölja 

något (sina känslor, gråten) och vända sig undan från betraktaren. Jonsson framstår som 

sårbar och mänsklig. Objekten är desamma som i bild 4A och 4B.  

 

Artikel 5. ”Plura röker fyra paket cigaretter om dagen”  

– publicerad 2017, handlar om att Jonsson röker mycket och dricker varje dag. Jonsson 

berättar om sin relation till cigaretter och alkohol och den mängd han konsumerar dagligen. 

Jonsson nämner att han aldrig låter drickandet gå ut över jobbet. Det nämns att Eldkvarn inte 

ska återförenas för tillfället samt att Jonsson har börjat träna. Artikeln baseras på saker som 

Jonsson berättat i podcasten ”Nemo möter en vän”. 

 

Jonsson benämns som Plura, Plura Jonsson, musikern och tv-profilen (se artikel 4 för analys 

av namngivning). Alkoholbruket benämns av författare som dricker, vilket är en neutral 

benämning, och även som laster. Det senare framställer drickandet som något jobbigt för 

Jonsson och kan tyda på en attityd från författarens sida gentemot alkoholbruket som något 

negativt. Dock ger inte Jonssons kommentarer kring alkoholen uttryck för att det är jobbigt 

för honom. Ordet last används även idag i stor utsträckning till att beskriva vardagliga saker 
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som exempelvis ens överdrivna godisätande eller serietittande, alltså inte så allvarliga saker, 

vilket gör att ordet i det här sammanhanget kan framstå som nonchalerande i relation till 

Jonssons alkoholbruk. Han gestaltas som en person som dricker mycket och är medveten om 

riskerna, och trivs med det. Han förminskar sitt dagliga intag av alkohol, vilket kan låta 

mycket för gemene man, och det gör att han framställs som provocerande och nonchalant: 

”Men inte så där jättemycket. Kanske en halv eller en flaska vin på kvällen. Och kanske 

någon whisky så där.”. Sammantaget framstår han som okänslig i relation till ämnet. Trots 

detta så gestaltas Jonsson som att han ändå kan hantera alkoholen på ett bra sätt: ”Men jag 

låter aldrig det gå ut över mitt jobb eller saker jag ska göra. Jag sköter det snyggt.”. Han 

tillskrivs rationalitet, vilket enligt teorierna om manligt och kvinnligt ses som en typiskt 

manlig egenskap. Han tillskrivs också kontroll. Överflödig information är att Jonsson har 

börjat träna och skaffat en personlig tränare. Att författaren inkluderar denna information kan 

tyda på att han vill ge en mer nyanserad och bättre bild av Jonsson, och väga upp för 

drickandet och rökandet. Som läsare antas man känna till att Jonsson röker och dricker 

mycket, och att han gör det utan att bry sig om andras åsikter. Han får på så vis rollen som lite 

av en rebell. Man väntas också veta att alkohol är ett sort inslag i programmet ”Pluras kök”. 

Med vetskapen att han brukar mycket alkohol öppet i tv kan bidra till att bilden av Jonsson 

som nonchalant och provocerande förstärks. Jonssons uttalanden ramas in med ”… berättar 

musikern …” och ”… säger han …”, vilket skapar ett trovärdigt intryck; det är han själv som 

berättar sin sanning. 

 

Bild 5A. 

Denotativ nivå 

På fotot syns Jonsson, avbildad från bröstet och uppåt och framifrån. Han blickar in i kameran 

med munnen något öppen, har huvudet på sned och kliar i håret med handen. På armen har 

han vad som ser ut att vara en klocka och ett svettbandsliknande band. Runt halsen bär han ett 

rött halsband. Han är iklädd en ljust blå skjorta och är avbildad mot en väggplank i svart.  

 

Konnotativ nivå 

Färgerna i fotot är starka och varma. Detta ger intrycket av liv och värme. En jämlik relation 

skapas här till betraktaren genom att Jonsson är avbildad framifrån. Blicken som är riktad mot 

kameran indikerar närvaro och tillgänglighet. Blicken är glad och tillsammans med en smått 

leende mun framstår ett glatt och vänligt uttryck. Sammantaget ser Jonsson lite finurlig ut, 

och med handen kliandes i håret går det att tolka det som att han är medveten om att det inte 
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är bra att röka och dricka, men att han ändå gör det och skrattar lite åt det. Ett 

betydelsebärande elementet i detta foto kan vara väggplanket i bakgrunden. Det för tankarna 

till landet. Om svettbandet är ett kompressionsarmband/stödband för blodcirkulationen kan 

det finnas med för att visa att han utsätter sig för risker men väljer att fortsätta leva så.  

 

Bild 5B. 

Denotativ nivå 

Jonsson syns i förgrund, avbildad från axlarna och uppåt och framifrån, och möter kameran 

med blicken. Han bär en ljust blå skjorta samt ett rött halsband. I bakgrunden syns delar av ett 

rött trähus med tegeltak och vita knutar, samt skymtar av ytterligare ett rött hus med tegeltak. 

Vidare syns träd, buskar, gräs, röda blommor, en utemöbel, en svart grill samt en del av en 

liten gångväg.  

 

Konnotativ nivå  

Fotot är relativt ljust, ett ljus som förefaller vara dagsljus. Färgerna är starka men samtidigt 

något dova. Jonsson utgör de ljusare vita och grå färgerna medan bakgrunden utgör de 

mörkare och färggladare partierna, vilket gör att han framstår som lite grådaskig. En jämlik 

relation skapas till betraktaren till följd av att han är avbildad framifrån och möter kamerans 

blick. Jonsson framstår på så vis också som närvarande. Hans ögon ser glada ut och 

tillsammans med den smått leende munnen skapar det ett vänligt uttryck. Miljön i bakgrunden 

kan räknas som betydelsebärande objekt. De faluröda trähusen med vita knutar, utemöbeln, 

grillen och naturen kan associeras med lantliv, frisk luft, lugn och harmoni. Fotografen kan ha 

valt att foto honom med dessa objekt, för att betraktaren ska få intrycket av Jonsson som lugn, 

sansad och välmående trots omständigheterna.  

 

Artikel 6. ”Stark kritik mot ’Pluras kök’”  

– publicerad 2011, handlar om att Jonssons tv-program ”Pluras kök” får kritik från 

nykterhetsorganisationen IOGT-NTO för att innehålla stor alkoholkonsumtion. Ämnet 

diskuterades i programmet ”Kvällsöppet med Ekdal” men Jonsson vägrade att medverka och 

avvisar kritiken som nonsens. Förbundsordföranden för organisationen, Anna Carlstedt, 

kritiserar att programmet innehåller fulla vuxna, och Jonsson svarar på kritiken.    

 

Jonsson benämns som Plura Jonsson, artisten, Plura och mysfyllot (se artikel 4 för analys av 

namngivning). Att han benämns som mysfyllot tyder på en negativ inställning till honom och 
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hans drickande. Ordet fyllo kan tolkas som en mer dömande och kritisk version av ordet 

alkoholist och användas för att göra kommentaren mer slagkraftig. Av den mer kritiska och 

grova lexikala stilen framställs Jonsson i negativ dager. Alkoholbruket benämns av författare 

som alkoholkonsumtion, vilket är ett neutralt ordval, men ordet missbruksproblem används 

också indirekt vid ett tillfälle. Det senare uttrycker en attityd gentemot alkoholbruket som 

något problematiskt och dåligt, och kommer från ett vokabulär associerat med 

beroendeproblematik. Ordet är även en del av överflödig information i form av att Anna 

Carlstedt, förbundsordförande för nykterhetsorganisationen, vuxit upp i en familj med 

missbruksproblem. Hon kommenterar Jonssons alkoholbruk, men artikeln handlar inte om 

henne så den informationen fungerar som markör för hur Jonssons alkoholbruk klassas 

(missbruk/problem). Carlstedt ger också uppmaningar till Jonsson om att han borde sluta 

dricka: ”Han skulle göra stor skillnad för många genom att hälla ut vinglaset och laga mat”. 

Jonsson ramas in som en alkoholist som är hänsynslös gentemot barn och eventuell publik 

som kan ta illa upp av alkoholkonsumtionen i programmet: ”Upplever de det som mysigt med 

vuxna människor som är fulla i tv? ...”, ”Vem vill ha mysfyllot?”. Han framställs också som 

lite dryg och bestämd när han sätter sig på tvären och är ovillig att diskutera ämnet: ”Men 

artisten vägrade att medverka …”, ”Diskussionen är vansinnig …”, ”Jag är absolut inte med. 

Jag har ingen anledning att vara det.”. Även Jonssons bror har åsikter om hans alkoholbruk, 

och ordet blir tyder på ett högt sanningsanspråk utan några tvivel: ”Hans bror sa nyligen i en 

intervju att när det blir för många glas vin så blir Plura elak och man får klippa i 

programmet.”. Det faktum att det är Jonssons bror som gör uttalandet ökar också 

sanningsanspråket, då det är en person som står Jonsson nära och förmodligen känner honom 

väl. Artikeln skapar bilden av ett bråk mellan Anna Carlstedt och Jonsson, situationen 

beskrivs i termer av dramatik och konflikt, vilket tyder på ett användande av berättartekniken 

intensifiering.   
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Bild 6. 
Denotativ nivå  

På fotot syns Jonsson i förgrund, avbildad från bröstet och uppåt och framifrån. Han stödjer 

huvudet på ena handen och blickar in i kameran. Han håller en cigarett i handen och lite rök 

syns komma från den. Jonsson har en randig tröja i mörkblått och vitt, ett rött armband samt 

ett rött halsband. Jonsson är avbildad inomhus. Bakgrunden går mestadels i vita färger och där 

syns ett fönster, delar av ett element, delar av en lampskärm, en ljusgrön vas med gula 

tulpaner samt ett svart prydnadsföremål.  

 

Konnotativ nivå  

Ljuset och färgerna i fotot är vita, bleka och ljusa. Det gör att Jonsson framställs som lugn och 

fredlig, och kan tänkas indikera att han inte vill bråka eller göra uppståndelse kring kritiken 

som riktats mot honom. Till följd av att Jonsson är avbildad framifrån skapas en jämlik 

relation till betraktaren och i och med att han blickar in i kameran visar han på närvaro. Dock 

är uttrycket i blicken rätt så tomt, trött och livlöst vilket gör att han trots allt ger intrycket av 

att vara lite ointresserad och disträ (kanske inför kritiken). Det faktum att Jonsson befinner sig 

inomhus och röker kan tolkas som betydelsebärande. Cigaretten och hemmet är objekt; han 

röker inomhus, gör som han vill och struntar i vad folk tycker och tänker.  
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5. Slutsatser och diskussion 
 

Resultaten visar att det förekommer både likheter och skillnader i gestaltningen av Danielsson  

och Jonsson i relation till alkoholbruk. Alkoholen gestaltas delvis för båda som något 

problematiskt och negativt. Dock i väldigt olika utsträckning. Danielssons alkoholbruk 

benämns mer explicit och genomgående som ett problem. I hennes fall används ett mer 

dramatiskt vokabulär med referenser till sjukdom och risk. Hon gestaltas i både text och bild 

som sjuk, i fara för sitt liv, och i behov av hjälp. Det råder en attityd gentemot alkoholbruket 

som ett problem, en sjukdom, något icke-önskvärt som förknippas med brottslighet, skam och 

som måste hanteras med försiktighet. Siffror förekommer i tal om Danielsson men inte om 

Jonsson, vilket framställer hennes alkoholbruk som problematiskt och hotfullt. I Jonssons fall 

står det utskrivet i detalj vad han dricker och hur mycket, men alkoholbruket benämns inte i 

explicit ordalag som något negativt eller som ett sjukdomstillstånd, bortsett från vid två 

tillfällen. I övrigt är attityden gentemot honom och hans alkoholbruk relativt neutral.  

Skillnaden i attityd som råder bekräftar den tidigare forskningen kring alkohol och genus, 

vilken antyder att alkohol och berusning ses som farligare för kvinnor än för män. Enligt 

teorin om kvinnligt och manligt kan det uppfattas som dåligt och onaturligt när 

genusordningens mönster bryts, vilket den oroade tonen gentemot Danielsson bekräftar. Den 

tidigare forskningen tyder även på att kvinnor ofta är subjekt för mer kritik och kontroll när 

det kommer till drickande och berusning, vilket dessa resultat också antyder. Dock är det ju 

faktiskt så att Danielsson kan betraktas som sjuk i det här fallet, hon har begått brott (till och 

med två gånger), vilket kan rättfärdiga den negativa attityden något. I jämförelse med Jonsson 

är hon den patetiska, sorgliga och alkoholiserade medelålderskvinnan, medan han är den 

mysiga gubben. Detta syns även tydligt i bilderna, där Jonsson framställs som mer fräsch och 

välmående än Danielsson. Det framgår tydligt att det inte är acceptabelt för en äldre kvinna att 

dricka. Skillnaden i attityd, och sättet de båda pratar om alkohol på, kan också gå att koppla 

till det faktum att Jonsson och Danielsson som artister tillhör två olika musikscener; rock 

respektive dansband. Alkohol är en central del av rockstjärnemyten, det hör till rockimagen 

och manlighet, och förknippas inte på samma sätt med dansbandsimagen och kvinnlighet. 

Alltså kan skillnaderna i gestaltningarna i någon utsträckning ha att göra med musikgenre. 

Båda gestaltas som relativt öppna kring sitt alkoholbruk. Dock finns en skillnad i hur de 

berättar om det; Danielsson gestaltas i större utsträckning som någon som måste stå till svars 

för sitt alkoholbruk, visa ånger och skam inför det, och visa förlåtelse gentemot allmänheten. 
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Jonsson däremot gestaltas mestadels som öppen kring sitt alkoholbruk för att han vill vara det, 

och själv väljer att prata om det. Han berättar ogenerat hur stora mängder han dricker 

dagligen. Alkoholen gestaltas som en del av honom och hans image. Detaljer som att han har 

börjat träna, avsaknaden av skam/ånger och de lantliga inslagen i bilderna gör att han framstår 

som relativt välmående. Trots att Jonsson är öppen så refererar han aldrig till sig själv som 

alkoholist, han erkänner inte att han är alkoholist, vilket inom ”anonyma alkoholister”- 

diskursen (som nämndes under resultatdelen) ses som ett förnekande av ens alkoholbruk. 

Danielsson erkänner inte heller att hon är alkoholist utan avfärdar den kategoriseringen, men 

trots det placeras hon inom ”anonyma alkoholister”- diskursen, som alkoholist, genom sin 

förlåtande ton. Danielsson gestaltas som inkapabel till att hantera alkohol och ta hand om sig 

själv, medan Jonsson framställs som bättre på det (med undantag för när hans bror säger att 

Jonsson blir elak). Detta går i linje med teorierna kring idén om att kvinnor historiskt haft 

sämre omdöme än män. Det stämmer även överrens med den tidigare forskningen som visar 

att kontroll och ansvar ibland kopplas till könstillhörighet. En likhet är att de namnges på 

liknande sätt, efter smeknamn och profession, vilket går emot Jarlbros tes om att kvinnor 

sällan nämns i termer av sin profession, att den offentliga sfären ofta tillhör mannen. Detta 

motsäger även den tidigare forskningen som visar att män sällan benämns vid förnamn eller 

smeknamn utan vid efternamn. Detta kan dock tänkas ha att göra med själva nöjesdiskursen, 

som till stor del bygger på en intimitet och där förnamn eller smeknamn ofta används som en 

följd av detta. Publiken/läsarna känner sedan innan Jonsson och Danielsson vid deras mer 

informella smeknamn, och de båda har tidigare öppnat upp för en intimitet och bjudit in till 

sina privatliv genom olika tv-program. På så vis går det inte att bedöma och tolka 

namngivningar i nöjesdiskursen på samma sätt som namngivningar inom exempelvis den 

politiska diskursen där smeknamn skulle framstå på ett annat sätt. Namngivning måste tolkas i 

relation till den aktuella kontexten.   

 

Utifrån resultaten går det att utmynna vissa egenskaper och tillstånd som de tillskrivs. Jonsson 

framställs som nonchalant, hänsynslös, bestämd, stabil, psykiskt stark, rationell, öppen och 

ogenerad, delvis känslosam/känslokall. Danielsson framställs som psykiskt svag, intuitiv, 

vårdslös, skamsen, ångerfull, instabil, vilsen, lyhörd, tillmötesgående, sympatisk, vänlig och 

produktiv. Slutsatser som går att dra från dessa resultat är att de till viss del gestaltas som en 

stereotyp man och kvinna, då vissa egenskaper bekräftar genussystemets uppdelning av 

kvinnligt och manligt. Men det finns också resultat som tyder på motsatsen, som exempelvis 

att Jonsson ibland är öppen och pratsam, och visar känslor. Jonssons känslosamma sida kan å 
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andra sidan tolkas som ett exempel på en annan stereotyp; den stereotypa konstnärssjälen som 

öppnar upp sin själ och låter känslorna välla fram, gärna i sällskap av en flaska vin.   

 

Mycket av den tidigare forskningen och teorierna talar för att dikotomins motsatspar till stor 

del bygger på idéer kopplade till fortplantning och sexualitet, och att alkoholbruk utifrån det 

värderas olika för kvinnor och män. Det finns inga explicita referenser i artiklarna till sådant 

som moderskap, barnafödande eller omvårdande vilket då motsätter sig teorierna. Men trots 

det är det högst möjligt att den negativa tonen gentemot Danielssons alkoholbruk ändå bottnar 

i sådana föreställningar.  

 

Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att denna studies resultat, trots några avvikelser, 

i stor utsträckning bekräftar tidigare forskning och teorier. Normerna som (re)produceras 

kring alkoholbruk för Danielsson är att det är något farligt, sjukligt, dåligt och icke-önskvärt. 

För Jonsson består normerna av att det delvis är något problematiskt och dåligt, men även att 

det är OK och lite normalt. Resultaten vittnar om problematiska konsekvenser för synen på 

män och kvinnor; myten om den kvinnliga dumheten, bristen på logik hos kvinnor och 

oförmågan av att klara sig själv är idéer som har spelat en stor roll i vidmakthållandet av ett 

samhällssystem där kvinnan varit underordnad mannen (Ekenvall 1992:191). Dessa normer, 

och de delvis stereotypa bilderna, kan leda till konsekvenser av en allmän uppfattning kring 

alkoholdrickande som mer accepterat för män än för kvinnor. I media presenteras bilder, 

förebilder och avskräckande exempel vilka påverkar ett samhälles syn på vad som är önskvärt 

och möjligt gällande kön (Edström 2006:13-14). Gestaltningarna av Danielsson och Jonsson 

innehåller förväntningar på vad som är eftersträvansvärt och på hur kvinnor och män ska bete 

sig. Gestaltningen av Danielsson kan för kvinnor fungera som ett avskräckande exempel på 

vad som väntar om man dricker alkohol, och leda till att kvinnor som dricker skamförklaras 

och diskrimineras i samhället. På så vis bekräftas genussystemets hierarki där mannen är 

norm och att dikotomin faktiskt är fördelaktig för mannen. Gestaltningen av Jonsson kan för 

män fungera som ett exempel på att det som man går att komma undan med sitt drickande 

utan några större anmärkningar eller negativa konsekvenser. Det kan leda till att män dricker i 

större utsträckning och att det anses vara ett naturligt inslag i att vara man. Normerna och 

stereotyperna som (re)produceras i artiklarna är tecken på att genussystemet upprätthålls, 

vilket är något som bidrar till en segregering mellan män och kvinnor. Stereotyperna bidrar 

till en ojämn maktbalans mellan kvinnor och män. Inom genussystemets dikotomi står 

kvinnorna i mångt och mycket för det negativa och männen för det positiva. Detta är något 
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som studiens resultat bekräftar vilket tyder på en ojämlik syn på kvinnor och män i relation 

till alkoholbruk. Artiklarna tyder på att berättartekniker används i hög grad. Detta kan tänkas 

vara extra vanligt inom nöjesgenren. Som läsare av nöjesartiklar är det något man möjligen 

förväntar sig och är mer eller mindre medveten om vilket kan leda till att innehållets 

trovärdighet tas med försiktighet. Men trots detta kan normerna som innehållet (re)producerar 

kring alkoholbruk påverka läsaren, då medierna utgör en del av vår symboliska omgivning 

och våra referensramar (Jarlbro 2006:148). Medier har en viss makt över våra uppfattningar, 

men det är interpersonella faktorer som påverkar åsikter och attityder allra mest; det som 

händer runt omkring medierna, de samtal som förs kring olika nyheter och företeelser (Jarlbro 

2006:147). Därav skulle det vara intressant att i vidare forskning sätta resultaten från en studie 

som denna i förhållande till människors personliga uppfattningar, för att se huruvida bilderna 

av kvinnor och män i relation till alkoholbruk stämmer överrens med varandra. Det skulle 

även vara givande att se till fler faktorer och undersöka ämnet ur ett 

intersektionalitetsperspektiv. Studien har teoretisk relevans i form av att den bidrar med 

kunskap kring hur kvinnor och män gestaltas i relation till alkoholbruk i det skriva språket. 

Kunskapen kan utgöra en bas för vidare forskning kring ämnet, och fungera som komplement 

till exempelvis kvantitativa studier eller jämförande studier. Vidare har studien praktisk 

relevans i form av att den kan öka folks medvetenhet kring det skrivna språkets dolda 

ideologier och mekanismer, och leda till ett mer kritiskt förhållningssätt till tidningars 

innehåll. Resultaten tyder på att normerna som finns kring alkoholbruk inom språket är 

kulturellt skapade. Förhoppningsvis kan studien därför bidra till en förändring i de kulturella 

processerna, genom att samhällets institutioner och invånare reflekterar över deras nuvarande 

förhållningssätt till alkoholbruk i relation till kvinnor och män.  
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6.1 Bilagor 

 
Artikel 1. 

 
Kikki efter domen: "Jag tänkte mig inte för" 
Publicerad 12 feb 2004 kl 08.44 
Uppdaterad 9 feb 2007 kl 04.27 
 
Sångerskan Kikki Danielsson, 51, åkte fast för dagen-efter-fylla. 
Hon hade druckit alkohol två kvällar i rad, vin och whisky. 
I går dömdes Kikki till 10 600 kronor i böter för rattfylleri. 
- Jag borde veta bättre. Men jag tänkte mig inte för. Det var väldigt dumt 
gjort, säger Kikki Danielsson till Expressen när hon nu bryter tystnaden 
efter rattfyllan. 
 
Kikki vistas på ett hemligt behandlingshem där hon får professionell hjälp mot sin 
alkoholism. - Jag är här och tar hand om mig själv, förklarar den folkkära sångerskan tystlåtet. 
Expressen gav henne beskedet om böter och att hon slipper rättegång och fängelse för 
rattfyllan hemma i Bollnäs för tre veckor sedan. - Det stärker mig, tack, säger Kikki 
Danielsson, som ändå ångrar djupt att hon satte sig bakom ratten den där förmiddagen dagen 
efter att ha druckit vin och whisky.  
 
"Ett rent rutinärende" I går utfärdade åklagarkammaren i Gävle ett strafföreläggande för 
rattfyllan. Det kostar Kikki Danielsson 10 600 kronor (40 dagsböter à 265 kronor) i böter att 
köra rattfull. - Ett rent rutinärende. En relativt låg promillehalt och det förelåg ingen 
trafikfara, konstaterar chefsåklagare Tommy Starkenberg om straffföreläggandet. Det var 
aldrig aktuellt med något fängelsestraff.  
 
Vin och whisky Det var fredagen 23 januari som Kikki Danielsson greps av polisen vid en 
kontroll på Apoteksgatan i Bollnäs centrum. - Jag hade druckit alkohol två kvällar på rad, vin 
och whisky. Jag kände mig ledsen och drack av den anledningen, berättar Kikki i polisförhör. 
- Jag har arbetat sönder mig. Då kan det gå så här illa, säger hon till Expressen. 
Alkoholkoncentrationen i utandningsluften uppmättes till 0,24 milligram per liter, vilket 
motsvarar 0,48 promille. Det var andra gången Kikki Danielsson åkte fast för rattfylla. - Jag 
borde naturligtvis veta bättre. Men jag tänkte mig inte för. Jag trodde jag var ren. Och det är 
säkert många andra som kört med den promillehalten dagen efter. - Men det är inget försvar. 
Det var väldigt dumt gjort av mig, säger Kikki Danielsson.  
 
Osäker turnéstart Den 20 februari planeras turnéstarten för succéshowen från förra året med 
Kikki Danielsson, Lotta Engberg och Elisabeth Andreassen i Kalmar. Men Kikki vet inte om 
hon orkar. - Nu är jag på behandlingshem, så det får vi återkomma till. Men jag hoppas 
naturligtvis komma tillbaka. 
 
Clas-G. Niklasson 
clas-goran.niklasson@gt.se 
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Artikel 2. 

 
Kikki inlagd på klinik för sin alkoholism 
Publicerad 28 jan 2004 kl 06.10 
Uppdaterad 9 feb 2007 kl 04.04 
 
BOLLNÄS. Kikki Danielsson är inlagd på behandlingshem för sin 
alkoholism. 
Nu får hon goda råd av skådespelaren Ulf Larsson. 
- Operera in antabus. Det räddade mitt liv. 
 

Kikki Danielsson har nu påbörjat en professionell behandling för sina alkoholproblem. I går la 
hon in sig på ett behandlingshem och ska vara där i tre veckor. Där ska hon gå i alkoholterapi 
som en del av behandlingen. - I första skedet är det nu bara akuthjälp som gäller för Kikki. 
Hon måste landa på fötterna och inse att hon är sjuk, säger en person i hennes vänkrets.  
Har antabus i kroppen Flera kända svenskar har opererat in antabus för att komma tillrätta 
med sina alkoholproblem. Skådespelaren Ulf Larsson är en av dem. Han vill nu dela med sig 
av sina erfarenheter till Kikki. - Den operationen räddade mitt liv. Jag var verkligen på botten 
när jag bestämde mig för att genomföra den, berättar skådespelaren. - Jag har gjort den 
operationen tre gånger. Det är fantastiskt bra.  
Nykter sen -87 Ulf Larsson har inte druckit en droppe sedan 1987 och han rekommenderar 
Kikki Danielsson att genomföra operationen. - Gör det! Jag kan ordna tid åt dig. Det är det 
bästa du kan göra. Bli nykter är inga problem, hålla sig nykter är problemet. - Alla sätt är bra 
som kan rädda Kikki, säger nära vännen Anette Isaksson. Det var i fredags morse som polisen 
grep Kikki Danielsson när hon körde rattfull i centrala Bollnäs. Polisen påbörjade i går en 
utredning och inom ett par veckor ska den redovisas för åklagare. Enligt uppgift riskerar hon 
bara böter.  
Turnén ligger fast Trots sitt återfall ska Kikki Danielsson ändå ut på turné som planerat, med 
start 20 februari i Kalmar. - Jag agerar för Kikkis bästa. Hon vill ut på turné. Då mår Kikki 
bäst, säger hennes producent Patrik Krall på sångerskans produktionsbolag. 

 
Johan T Lindwall 
johan.lindwall@expressen.se  
Clas-G. Niklasson 
clas-goran.niklasson@gt.se 
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Artikel 3.  

 
Kikki Danielsson om sina alkoholproblem 
Publicerad 8 jul 2010 kl 15.41 
Uppdaterad 9 jul 2010 kl 14.03 
 
Kikki Danielsson har återhämtat sig efter alla motgångar. Parallellt med 
sin nya karriär jobbar hon nu med boken om sitt liv. Där ska hon berätta 
allt från barndomen till alkoholismen.  
- Jag ska berätta hur jag drack och varför, säger hon till Extra. Det är 
dags  
att folk får veta sanningen. 
 
Pappans död, P4 som inte ville spela hennes nya låtar, inställd comebackshow. Det har varit 
en tuff vinter och vår för en av våra största och mest folkkära artister, Kikki Danielsson, 58. 
Tack vare Expressens artiklar ändrade sig P4 till lyssnarnas glädje och i sommar är hon även 
aktuell för "Allsång på Skansen". 
- Det ska bli jättekul, säger Kikki och tackar Expressen. Jag har precis också skrivit en text till 
en ny låt av Sulo och vi ska fortsätta med inspelningarna till plattan som ska komma i höst.  
 
Hoppas hjälpa andra 
Men det bästa, tycker Kikki, är att hon äntligen kommit i gång med arbetet av sin nya 
självbiografi som går under arbetsnamnet "Gökungen - med mina egna ord", som ska ges ut 
nästa år. 
- I 20 år har jag tänkt skriva boken, säger hon. Den ska handla om mitt liv. Och jag ska ge min 
version av allt som hänt. 
Boken som även ska innehålla bilder, tidningsurklipp och dagboksanteckningar fyller enligt 
Kikki flera syften. 
- Det lite som terapi för mig att skriva den och sedan hoppas jag den kan hjälpa andra 

adopterade, men även andra kvinnor som har alkoholproblem.   
Kikki säger att det finns så mycket skam kring just kvinnor som dricker och att det är 
vanligare än vi kan tro att de sitter ensamma i sina vrår med en bag in box. 
- Det kommer vara mycket om mina egna tankar och funderingar kring både detta och annat. 
Jag kommer att berätta allt om hur jag drack och varför jag drack. Att jag har druckit på 
känslor, rädslor och för att stå ut och fly från olika saker. 
 
Förlorade körkortet 
Kikki säger att hon alltid varit ärlig mot media och andra och aldrig förnekat någonting. Som 
när hon åkte dit för rattfylla, både 1999 och 2004. 
- Trots det var det ingen som skrev att jag faktiskt blev av med körkortet i arton månader och 
tvingades ta nytt. Folk tror att jag blev särbehandlad för att jag var känd.  
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Är du nykter alkhoholist i dag? 
- Jag tycker inte om att generalisera så där, att säga att alla som dricker är alkoholister. Jag 
gillar inte de fraserna. Men jag har ingen önskan att dricka i dag, så mycket kan jag säga. Och 
jag har egentligen aldrig haft något sug efter alkohol.  
- Men jag kan heller inte ge något löfte att jag aldrig mer ska dricka. 
 
Hur tänker du kring och hanterar alkohol i dag? 
- Det känns bara totalt meningslöst att dricka. Jag har ju heller aldrig haft något festgäng eller 
så. Jag har alltid druckit själv, i min ensamhet. 
Boken är samtidigt ett sökande och en resa in i barndomen. I jakten på pusselbitar till hennes 
liv som bortadopterad. 
- I kväll ska jag träffa pappas bror som är 90 år och en tant som är 86 år och tog hand om mig 
som nyfödd. Jag ska intervjua dem till boken. De är de sista kvarlevande som kan berätta min 
historia.  
 
Bearbetar sorgen 
Men Kikki är noga med att påpeka att det inte bara ska vara sorg och trauma i boken. 
- Jag har ju varit med om en massa roliga och tokiga saker i mitt liv och karriär. Jag har 
samlat ihop alla dagboksanteckningar och annat den senaste veckan. Jättemycket jobb.  
- Men den hjälper mig också att bearbeta sorgen från pappa och förstå mig själv bättre.  
 
Maria K Broman 
maria.k.broman@expressen.se 
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Artikel 4. 

 
Plura om svåra tiden: Här står man och bölar 
Publicerad 8 nov 2015 kl 21.44 
 
Här faller Plura Jonsson i gråt, när han pratar om den tuffa tiden. Under 
premiären av "Pluras paradis" blir känslorna för mycket för artisten. 

– Här står man och bölar, säger han i programmet. 
 
Det är i måndagens premiär av "Pluras paradis" på TV3, som sänds klockan 21.00, som 
känslorna blir för mycket för Plura Jonsson. 

Artisten berättar om det tuffa livet under 80-talet. 
I programmet berättar Plura om hur bandet brukade börja dricka alkohol en timme innan 

spelningarna. 
 
Han säger samtidigt att tiden var den olyckligaste i hans liv. Sedan blir han tårögd. 
– Det var i början av 80-talet när man levde rockstjärnelivet fullt ut med droger och 

alkohol. Man var alltid på turné och kom hem och ställde väskan på hallen och sedan ut på 
krogen, och så var man borta ett par dagar och vaknade upp någonstans, säger han i 
programmet och fortsätter: 

– Man ska ju presterade någonting. Man ställer sig framför en publik och så ska man vara 
bra, underhållande, rolig eller vad man nu ska vara. Det blir en press på en. Då är det skönt att 
ta sig en. 
 
Plura Jonsson har berättat öppet om tiden flera gånger tidigare.Men anledningen till att 
känslorna kom nu tror han är att det var länge sen han berörde ämnet. 

– Jag tror man kände sig jättebra då. Det var ingen som sa till. Allt gick ju bra. Men sedan 
upptäckte man att det här går ju inte. När jag ser tillbaka på det var det förmodligen mina 
olyckligaste år liksom. Jag har pratat väldigt mycket om det här. Men nu var det rätt längesen 
jag pratade om det. Så jag blir lite berörd av det. säger han i programmet. 
 
Eldkvarn-sångaren vidare att det var först nyligen han förstod hur dåligt han faktiskt mådde. 

– Men det var ju tufft. Baksidan är ju ganska uppenbar. Folk blir alkoholister. Jag har 
liksom inte förstått förr än på senare år att de där åren när det var ständig fest, man var jävligt 
olycklig helt enkelt. Och här står man och bölar, säger han i programmet. 

 
Johannes Selåker 
johannes.selaker@expressen.se 
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Artikel 5. 

 
Plura röker fyra paket cigaretter om dagen 
Publicerad 16 jan 2017 kl 14.54 
 
Plura Jonsson, 65, röker fyra paket cigaretter om dagen och dricker nästan 
varje dag. 

I podcasten "Nemo möter en vän" berättar musikern och tv-profilen om 
sina laster. 

– Det har nog eskalerat alltså, jag kedjeröker, säger han i podden. 
 
Plura Jonsson, frontman i Eldkvarn och känd från tv-program som "Pluras kök" är ett stort fan 
av nikotin. 

I Nemo Hedéns podcast "Nemo möter en vän" berättar Plura Jonsson att han inte längre 
röker tre paket cigaretter om dagen. 

– Nej, fyra. Men det är svaga cigaretter vet du. Rökning under graviditet skadar ditt barn 
men jag är inte gravid. Det är inte bra kan jag säga, det är farligt att röka. Börja inte med det, 
det är ett elände, säger han i podcasten och fortsätter: 

– Det har nog eskalerat alltså. Jag är kedjerökare. 
   
Plura Jonsson berättar också om sin relation till alkohol. 
– Det är på gränsen till alkoholist. Nej men jag dricker nästan varje dag. Men inte så där 

jättemycket. Kanske en halv eller en flaska vin på kvällen. Och kanske någon whisky så där. 
Men jag låter aldrig det gå ut över mitt jobb eller saker jag ska göra. Jag sköter det snyggt. 
 
Plura Jonsson: "Folk förväntar sig det" 
Plura Jonsson dricker dock aldrig när han ska stå på scen. 

– Nej aldrig, det gör jag inte. Aldrig när jag jobbar. Bara när jag gör "Pluras kök" på tv för 
då är det nästan som att folk förväntar sig det, även om jag kanske skulle vilja slippa det. 

Musikern har även ett tråkigt besked till de som väntar på att Eldkvarn ska återförenas. 
– Eldkvarn ligger på is just nu. Jag kände, 2015 tror jag det var när vi turnerade sist, att jag 

behövde en paus ifrån det. Vi har spelat ihop hela livet och jag behövde komma ifrån det, 
säger han och fortsätter: 

– Hade man haft hela världen som arbetsfält men Eldkvarn har ju bara Sverige och det blir 
lite tjatigt att komma till Uppsala för fjärde gången på ett år. Det är samma låtar och i princip 
samma mellansnack. Det blir så tungt. Jag skulle vilja prova nya grejer och turnera. 

  
I "Nemo möter en vän" får Plura Jonsson även frågan om han är rädd för döden. 
– Nej, jag har nog inte varit det i alla fall. Men nu börjar det närma sig döden så då får 

man väl börja tänka om lite. Jag har börjat träna och har skaffat en personlig tränare. 
 
Dante Thomsen 

dante.thomsen@expressen.se 
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Artikel 6. 

 
Stark kritik mot "Pluras kök" 
Publicerad 24 mar 2011 kl 16.35 
 
Efter premiären av "Pluras kök" möter Plura Jonsson nu stark kritik från 
nykterhetsorganisationen IOGT-NTO för alkoholkonsumtionen i tv.  
Ämnet togs upp i onsdagens "Kvällsöppet med Ekdal" i TV4.  
Men artisten vägrade att medverka:  
- Jag är absolut inte med där. Diskussionen är vansinnig, säger Plura Jonsson. 
 
Alkoholen var även i den nya säsongen av "Pluras kök" ett inslag. Premiären får 
nykterhetsorganisationen IOGT-NTO:s förbundsordförande Anna Carlstedt att reagera starkt.  
– Hans bror sa nyligen i en intervju att när det blir för många glas vin så blir Plura elak och 
man får klippa i programmet. 
– Man verkar inte kunna göra ett program utan alkohol. Han skulle kunna göra stor skillnad 
för många genom att hälla ut vinglaset och laga mat. Vem vill ha mysfyllot? Och hur mysigt 
är det egentligen?, säger Anna Carlstedt som själv vuxit upp i en familj med 
missbruksproblem. 
 
"Ring och tjatat" 
– Det är ett antal 100 000 barn till som är det. Upplever de det som mysigt med vuxna 
människor som är fulla i tv?, säger hon.  
I onsdagens "Kvällsöppet med Ekdal" medverkade nykterhetsorganisationen för att diskutera 
ämnet.  
Plura Jonsson var inbjuden - men tackade nej. 
– De har ringt och tjatat. Jag är absolut inte med. Jag har ingen anledning att vara det. De ska 
göra någon slags höna av en fjäder för att ha något att göra. De har väl inga resurser, säger 
Plura Jonsson.  
 
 
"Är inte intresserad" 
Han vill inte ge sig in i debatten.  
– Den där diskussionen är vansinnig. Man måste få göra ett tv-program efter ursprungsidén att 
man har middag hemma. Folk tycker det är jättekul. Jag har aldrig utgett mig för att vara 
någon förebild. De som tycker det är viktigt får diskutera det. Jag är inte intresserad av sådana 
debatter, säger Plura Jonsson. 

 
David Lillemägi 
david.lillemagi@expressen.se 
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