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Abstract 

This study aims to examine the representation of male and female solo artists, based on 

reviews of their concerts, found in Swedish newspapers using the method of Critical 

Discourse Analysis, CDA, with tools of critical linguistics. This is to illustrate how male and 

female solo artists are represented in morning- and evening papers, and to see if there are 

differences or similarities between the representations, depending on which newspaper it is 

from. 

  

One theory important for this study is popular culture, what defines it and why some cultural 

entities are assumed to belong to either “high” or “low” culture. Based on these theories, this 

study has divided the four newspapers into these categories. The morning papers are 

traditionally seen as “high” culture, while the evening papers are traditionally considered 

“low” culture. We do, however, problematize the fact that this border is elastic. Other theories 

that are touched upon in this study are representation, stereotypes, masculinity and femininity 

in popular culture. Earlier research and articles about music criticism, judgment based on 

gender, stereotypes found about celebrities and female- aging are also seen as important for 

this study. 

  

We organize the analysis in three categories: performance, activity (on stage) and the human 

body. Each category discuss the differences and similarities of the representation of male and 

female artists from the different newspapers. Some examples of the results are that all evening 

papers mentioned the age of all women and how the men were better performers. According 

to both the evening and morning papers, all men were better performers. We saw this in how 

the writers implied that the men could simply stand alone on stage and still deliver a good 

performance. Though all women had many activities on stage while performing, e.g. dancers, 

the articles focused on the men’s talent to perform and how the women struggled to perform 

on the same level. The focus on women were also more on their bodies and their songs about 

love and relationships. 
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1 Introduktion         

Varje tidsperiod har sina utmärkande drag som gör att den som ska beskriva en viss epok lätt 

kan identifiera denna genom att relatera till vissa händelser, men också diskurser typiska för 

den tid som åsyftas. För oss som studerar samtida företeelser, är det svårt att exakt veta vad 

som kommer att berättas om vår tidsperiod om hundra år. Men få skulle säga emot den som 

påstår att vi lever i en tid som betecknas av en rad olika nu pågående debatter som rör 

kvinnligt och manligt, den växande kändiskulturen och medias tabloidisering och, kanske än 

mer, dess kommersialisering.   

 

Det var i samband med recensenternas tydliga sågningar av Britney Spears konsert i 

Sandviken, vi började fundera över recensenternas texter och vad de speglar. Vi började också 

grunna på hur det kvinnliga och manliga framställs och var det framställs. Hade Britney, vore 

hon ej en obildad flicka, född fattig i amerikanska södern, porträtterats annorlunda i dessa 

recensioner?  

 

Samtidigt som det pågår en diskussion i samhället som rör representation av genus, har vi 

också en debatt sedan några år tillbaka som talar om medias kommersialisering. Det tryckta 

ordet, som tidigare betraktats som hög kultur, har i och med kommersialiseringen kommit att 

beteckna en allt mer bespottad lägre kultur. Vi kan heller inte längre dela upp ”traditionella 

medier” och sociala medier, givet att de numera är tätt sammanfogade. Parallellt kämpar 

några av den tryckta högre kulturens sista bastioner, de stora morgontidningarna, mot den 

pågående tabloidiseringen, där gränsen mellan hög och låg kultur blir allt mer utslätad och 

flytande. Ett tecken kopplat till vårt ämne, på de flytande gränserna mellan det höga och det 

låga noteras till exempel att samtliga redaktioner numera betygsätter sina recensioner med en 

betygsskala, något som endast kvällstidningarna gjorde tidigare.   

 

Detta gör att vi särskilt intresserar oss för om, och på vilket sätt, kvinnligt och manligt 

representeras i recensionerna av popartisters konserter. Om det skiljer sig åt beroende på om 

dessa recensioner skapas i ett sammanhang av lägre kultur, kvällstidningarna, eller högre 

kultur, morgontidningarna.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att utifrån en kritisk diskursanalys undersöka hur manliga och kvinnliga soloartister 

representeras i morgon- och kvällstidningarnas konsertrecensioner under 2018, samt att 

jämföra dessa två tidningstyper indelade utifrån teorier om hög respektive låg kultur. Detta i 

avseende att belysa hur maskulinitet respektive femininitet framställs i förhållande till de 

olika tidningarna, samt jämföra om det skiljer sig åt mellan hur kvinnor och män, verksamma 

i populärkultur, representeras i hög och i låg kultur, morgon- respektive kvällstidningarna. 

Genom den senare jämförelsen kan vi försöka pröva tesen om en mer flytande gräns mellan 

hög och låg kultur. Det är enbart recensionernas texter som analyseras, och inte eventuella 

tillhörande bilder. 

 

Frågeställningar: 

 

● Hur representeras manliga och kvinnliga soloartister i kvällstidningarna Aftonbladet 

och Expressens recensioner? 

● Hur representeras manliga och kvinnliga soloartister i morgontidningarna Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheters recensioner? 

● På vilket sätt överensstämmer eller skiljer sig representationen av kvinnor och män 

beroende på om recensionen skrivits i en kvällstidning, respektive morgontidning? 

 

1.2 Avgränsning 

Vi har valt att titta på recensioner av kvinnliga och manliga soloartister i de svenska 

rikstäckande kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet, samt de svenska 

Stockholmsbaserade morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Dessa båda 

tidningskategorier utgör exempel på låg kultur respektive hög kultur enligt Storeys (2015) 

definition. Vi har således inte tittat på recensioner av popgrupper eller orkesterkonserter. 

Detta på grund av att det vi vill titta närmre på är hur det kvinnliga och manliga representeras 

i recensionerna. Vi gör med detta bedömningen att representationer bäst omhändertas i 

beskrivningen av soloartister.  

 

Samtliga recensioner har publicerats under 2018. Här är vår ambition att kunna säga något om 

hur samtiden ser ut. Därmed har vi valt material ur denna tidsperiod.  
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Vi kommer i denna studie inte att gå in på bakomliggande faktorer för produktionen av 

texterna, eller analysera respektive recensions placering i tidningen då detta skulle kräva ett 

arbete av ett mer omfattande slag.  

 

1.3 Disposition 

Först börjar vi med att redogöra för tidigare forskning som behandlar musikkritik, betydelsen 

av kön vid bedömning av ett musikaliskt framträdande, det feminina åldrandet och stereotyper 

för manliga och kvinnliga kändisar i Taiwan. Sedan följer ett teoriavsnitt som belyser viktiga 

teman och begrepp relevanta för studien, bland annat representationer, stereotyper, hög och 

låg kultur, samt hur maskulinitet och femininitet vanligtvis representerats inom 

populärkulturen. Eftersom studien använder sig av kritisk diskursanalys, med hjälp av kritisk 

lingvistik som analysverktyg när vi undersöker text, kommer metodkapitlet att redogöra för 

innebörden av dessa tillvägagångssätt. Här redogörs även för material och urval, vilket blir 

viktigt inför kommande analysavsnitt. Analysen är en genomgång för hur vi går tillväga för 

att undersöka materialet, samt de resultat som undersökningen leder fram till. Avslutningsvis 

presenteras de slutsatser och diskussioner om resultatet, vilken betydelse det har och hur man 

kan fortsätta forska kring detta ämne. 
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2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning består av en avhandling, två artiklar och en studie. Avhandlingen 

behandlar musikkritik, en av artiklarna handlar om vilken påverkan som etnicitet och genus 

kan ha vid bedömning av musikaliska framträdanden och den andra artikeln handlar om 

kvinnligt åldrande bland kändisar och studien beskriver hur taiwanesiska tidningar framställer 

genus hos kändisar, utifrån teorier representation. 

 

2.1 Musikkritik 

Kristina Widestedts avhandling om musikkritik lyfter upp själva beskrivandet i musikkritiken 

som relevant och viktig. Hennes tes är att beskrivandet fördelar makt. Journalistikens texter är 

enligt Widestedt ett maktredskap och skapar genom texten det eftersträvansvärda i den genre 

de recenserar. Beskrivandet är inte något oskyldigt, utan innehåller en värdering. Genom att 

beskriva och värdera skapar recensenten ett dolt regelverk för tidningsläsaren. På detta sätt 

utövar recensenten makt över tidningsläsaren. Musikkritiken skapar därmed själva musiken 

diskursivt (Widestedt, 2001). Studien är i första hand viktig på så sätt att det i någon mening 

blir Widestedts axlar vi ställer oss på i vår undersökning av musikrecensioner.  

 

Förhållandet mellan förnuftet och känslorna i musikkritik, avhandlingens övergripande 

problem, cirkulerar kring tre viktiga delar: vetenskapen som rör själva konsten, det 

journalistiska arbetet som gäller kritiken, samt publikens sammansättning. Det handlar för 

henne om relationer som avspeglas i makt mellan kritik, musik, publik och tidningsläsaren, 

samt hur dessa delar intar olika positioner gentemot varandra genom olika tidsperioder i 

historien (Widestedt, 2001). 

 

Detta är också ett viktigt förhållande som berör studiet av journalistikens kärna - dess texter. 

Journalistens texter är, som Widestedt påpekar, beroende av och integrerade med andra 

institutioner i samhället. Hennes analys av förhållandet mellan makt och kunskap i 

recensioner är en slags diskursanalytisk metod.   

 

Widestedt gör i sin avhandling också något av en historisk exposé, även om hon är tydlig med 

att det i första hand inte är att beskriva musikkritikens historia som avses (Widestedt, 2001). 

För att åstadkomma denna exposé börjar Widestedt med att identifiera två komponenter som 
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varit viktiga i musikkritikens natur genom historien; förnuftet och känslorna, samt dess 

påverkan på journalistiken bakom recensionen. Recensenternas personliga och kulturella 

erfarenheter. Förnuftet – det rationella, att likna med det tidiga vetenskapliga idealet, där logik 

och empiri utgör betydande komponenter. Endast genom att betrakta världen genom dessa 

dygder kommer vi nära sanningen. Tidig musikfilosofi kopplade ihop upplevelsen av musik 

med känslor (Widestedt, 2001: 8). Känslorna, är ett förhållningssätt till världen omkring som 

främst bygger på personliga upplevelser. Dess emotionella innehåll bestämmer mening och 

kunskap. Studiens främsta syfte blir därför också att identifiera hur recensenterna, 

journalisten, hanterar förhållandet mellan förnuft och känsla (Widestedt, 2001: 14). Personliga 

erfarenheter och preferenser hos recensenterna kommer därför att ha en betydande roll vid 

bedömning, då det oftast är samma recensenter som bedömer konserter.  

 

2.2 Kändisstudier 

Celebrity Studies är en vetenskaplig tidskrift tillgänglig på nätet och gavs ut första gången 

2010 (Holmes & Redmond, 2010). Tidskriften publicerar akademiska artiklar med fokus på 

studiet av kändisar, kändisskap och berömmelse. Vi har valt att skriva om två av de artiklar 

som vi anser är relevanta för vår undersökning. Den första handlar om att genus har en 

betydelse vid bedömningen av ett musikaliskt framträdande, medan den andra avhandlar 

studier av hur lyckat respektive misslyckat åldrande framställs.  

 

Det är W. Davidsson och Edgar som undersöker om genus och etnicitet har en betydelse för 

en jurys bedömning av en artists musikaliska framträdande (W. Davidson & Edgar, 2003: 

169). Denna artikel anser vi relevant för vår studie i och med att koncertrecensionerna vi vill 

undersöka, recensentens bedömning, kan skilja sig beroende på om artisten är en kvinna eller 

man. Studien visar att genus har en betydande roll för bedömningen, då kvinnorna fick ett 

högre betyg av framträdandet än männen, medan etnicitet inte har någon betydelse (W. 

Davidson & Edgar, 2003: 178). Detta bestrider delvis tidigare studier av ämnet både när det 

gäller genus och etnicitet (W. Davidson & Edgar, 2003: 178-179).  

 

Det finns flera faktorer som har betydelse vid bedömningar av olika slag, bland annat 

kulturella och personliga erfarenheter (W. Davidson & Edgar, 2003: 169). Deras studie 

baseras på tidigare forskning om bedömning av musikalisk kvalitet som indikerar att 

könsstereotyper och etnicitet har betydelse vid bedömning (W. Davidson & Edgar, 2003: 
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170). Majoriteten av de som går musikprogram på universitetet är kvinnor, där de också 

presterar bättre än männen. Däremot är kvinnorna minoritet inom den professionella sfären 

när det kommer till orkestrar (W. Davidson & Edgar, 2003: 170). 

  

Undersökningen tittar närmre på nio pianister, två svarta män, två svarta kvinnor, två vita 

män, två vita kvinnor, samt en indisk man (som inte räknas med i resultatet). Dessa spelas in 

och bedöms sedan av en jury (W. Davidson & Edgar, 2003: 174). Juryn bestod av 18 vita och 

18 svarta människor av olika kön och olika erfarenheter inom musik. De videoinspelningar 

som bedömdes visar de olika pianisterna, men ljudet som spelades upp var dubbad och därför 

identisk för samtliga pianister (W. Davidson & Edgar, 2003: 175). Bedömningen var satt att 

ske på pianisternas artistiska och tekniska framträdande, samt värderas från en skala mellan 1-

7. Ett betyder att det var dåligt och sju att det var utmärkt (W. Davidson & Edgar, 2003: 176). 

Skillnaden mellan denna och vår studie är exempelvis att artisterna vars recensioner vi tittar 

på är olika sorters artister, med delvis olika musikstilar och framträdanden.  

 

Deborah Jermyn skriver i Celebrity Studies om representationen av det kvinnliga kopplat till 

åldrande. Hennes huvudtes är att äldre kvinnor i media är ovanliga genom att kvinnlig 

ålderdom framställs som något som sker i en enda långt utdragen medelålder, som direkt 

föregås av ungdom. Den djupa ålderdomen är därmed i princip osynlig (Jermyn, 2013).  

 

Det intressanta i hennes text är hur hon beskriver att det finns ett slags “lyckat åldrande” 

representerat i det flickaktiga beteendet hos den 70-åriga skådespelerskan Jane Fondas 

förberedelser inför en dejt bildsatt i en reklamfilm. Men också kopplat till att hon, i 

reklamfilmen framställs som en konsument av ”rätt” produkter (Jermyn, 2013).  

 

Det som intresserar oss i Jermyns text är bland annat hur hon beskriver “det lyckade” i något 

som samtidigt kanske inte ens är eftersträvansvärt. Detta är tänkvärda reflektioner som också 

berör framställningen av kvinnliga och manliga popartister i recensioner. Hennes forskning 

bidrar därför till att bredda analysen. När det kommer till konsertrecensioner, är det givetvis 

så att en del i den formen av journalistik är att bedöma konserter utifrån huruvida de varit 

lyckade eller misslyckade, någonting som inte enbart framgår genom betygssättningen av 

artistens konsert, utan kan tänkas framträda också i texten och hur artisten representeras i den. 

Särskilt viktiga blir Jermyns teorier för oss i förhållande till recensionerna av de artister som 

ingår i vår studie, om och på vilket sätt, deras ålder kopplas till prestationen på scenen. 
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Artiklarna från Celebrity Studies är ofta tvärvetenskapliga och breda i den bemärkelsen att de 

undersöker kändisar och kändisskap i olika medier, tidsperioder och länder. Artiklarna som 

publiceras påminner i stor utsträckning om, och är besläktade med, populärkulturella studier. 

Frågor som vi känner igen från populärkulturella studier och berör produktion och 

konsumtion av ett fenomen, i detta fall kändisskapet, avhandlas (Holmes & Redmond, 2010). 

  

I lanseringsartikeln av Celebrity Studies från 2010 noterar läsaren hur författaren beskriver att 

denna typ av studier vanligen tas emot och beskrivs som en fördumning vetenskap (Holmes & 

Redmond, 2010). Dessa studier knyter också an till och berör i allra högsta grad den 

diskussion om hög och låg kultur som kommer beskrivas senare. Vad kändisstudier 

ankommer måste vi som läsare av dessa alltid behöva acceptera att Beyoncé är viktigare och 

mer relevant än Bach eller Beethoven. 

 

2.3 Stereotyper och kändisar  

I en taiwanesisk studie från 2009 används kritisk diskursanalys för representationsstudier av 

manliga och kvinnliga kändisar i tidningen ”Apple Daily” (Wang, 2009: 748-753). Åtta 

stereotyper kopplade till kvinnliga och manliga kändisar identifieras. Kvinnliga stereotyper 

innefattar egenskaper såsom att de fixar sitt utseende för att öka medieexponeringen, att de 

tävlar mot varandra om vem som lyckas bäst inom branschen, att de oftast uppvisar en falsk 

bild i media och att många har åsikter om deras kärleksliv, speciellt giftermål (Wang, 2009: 

766). Denna undersökning är relevant för vår studie i och med att den utgår från den kritiska 

diskursanalysen vid undersökning av representation av genus, samt att studien kommer fram 

till vilka stereotyper som kopplas till kvinnliga och manliga kändisar. 

  

I studien visas stereotyper av män innefatta saker som att deras utseende har betydelse för 

framgång inom arbetsliv och kärleksrelationer, att de gärna inte delar med sig av sitt 

kärleksliv och att de manipulerar olika saker i privatlivet i hopp om att öka 

medieexponeringen (Wang, 2009: 766). 

  

Utifrån de stereotyper som identifieras utvecklar Wang ett frågeformulär med 12 punkter, där 

ett visst antal människor får svara och gradera igenkänningen av stereotyperna. Han gör så för 

att kunna besvara frågan huruvida människors tankar och idéer stämmer överens med 
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stereotyperna. Resultatet av frågeformuläret visar att stereotyperna som identifieras i texterna 

överensstämmer med människors idéer om dem (Wang, 2009: 766-767). 

Studien utgår från van Dijks triangulära modell som innefattar diskurs-kognition-samhälle, för 

att visa på vilket sätt diskurs kan reflektera sociala ideologier (Wang 2009: 748). Texterna 

som undersöks är nöjesuppslag som mestadels består av chockerande nyheter, där språket är 

anpassat för att skapa en sorts relation till läsaren (Wang, 2009: 749-753). Analysen fokuserar 

på rubriker, prepositioner, lexikala val och syntax. Enligt Wang säger detta något om hur 

författarna till texterna porträtterar män och kvinnor (Wang, 2009: 755). 

  

Wang håller med Fairclough om att språket kan ses som en social praktik (Wang, 2009: 748), 

vilket kan analyseras med hjälp av kritisk diskursanalys (Winther- Jørgensen & Phillips, 

2000:7) för att säga något om sociala strukturer och avslöja underliggande maktrelationer 

eller ojämlikheter (Wang, 2009: 748). Wang lägger även fokus på stereotyper, då de anses ha 

vissa ideologiska funktioner. Stereotyper överskrider olika sociala grupper, exempelvis när 

det handlar om kön och etnicitet, vilket enligt Wang gör det till ett intressant 

forskningsområde (Wang, 2009: 748-749). När det kommer till genus syftar stereotyper i 

första hand till att lyfta fram särskilda egenskaper som tillhör de båda könen, för att särskilja 

dem (Wang, 2009: 749). Dessa blir av vikt för detta arbete med att titta på koncertrecensioner, 

i och med att recensenten kan använda sig av stereotyper som människor känner igen, när det 

kommer till kvinnliga och manliga artister, men som ingen vanligtvis reflekterar över. 

 

Studien bygger också på teorier som att genus kan ses som en social konstruktion (Wang, 

2009: 749) och andra undersökningar som analyserat representationen av genus i både TV och 

tidningar. Dessa har visat på en skillnad mellan kvinnor och mäns representation (Wang, 

2009: 751).  
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3 Teori 

Vår studie behandlar idéer om artister och representationen av genus inom populärkulturen, 

samt hur detta förhåller sig inom hög och låg kultur. Teorikapitlet innefattar således delar som 

berör representation, stereotyper, hög och låg kultur, samt en beskrivning av några av de 

förkommande representationsteorierna som rör män och kvinnor inom populärkulturen. Det 

behandlar också teorier om metoden, då vi redovisar vad diskursteori och kritisk 

diskursanalys innefattar.  

 

3.1 Representationer och stereotyper 

Att läsa en text är i första hand att sätta samman och förstå ett system av tecken. Det är så 

texten får huvudsaklig mening. Samtidigt säger oss textanalytisk forskning att det är för snävt 

att se denna sammansättning av tecken som det enda i en text som är meningsskapande 

(Ekström & Larsson, 2010). Därför behöver vi vidga begreppet till att se texten och det som 

beskrivs i den som en representation av något. De semantiska valen vi gör, ordvalen, är att ta 

ställning. Författaren har ett syfte och vilja med sin text och detta syfte avspeglas i texten 

(Ekström & Larsson, 2010). 

 

Representationsstudier kopplar mening och språk till kultur. Stuart Hall delar in 

representationsstudier i tre klasser: Reflexivt, om språket enbart anses reflektera den mening 

som redan finns i samhället om människor, saker och händelser. Avsiktligt, om språket är det 

som enbart uttrycker författarens mening och mål med det sagda. Konstruktivistiskt, om 

textens mening är skapad genom språket. Han lyfter själv det konstruktivistiska perspektivet 

som det förhållningssätt som haft störst inflytande över forskningen, mest förknippat den typ 

av diskursanalys den franske filosofen Michel Foucault gjort till sin (Hall, 1997: 24). 

  

Konstruktivister hävdar att de tecken vi organiserar till språk producerar mening genom att vi 

använder oss av representationer (Hall, 1997: 28). Detta kräver två komponenter, och går till 

på följande sätt: vi har koncept som betyder något för oss, men vi behöver ett språk för att 

kunna kommunicera denna mening. Språket, i sin tur består av tecken och relationer mellan 

dessa tecken och koder. Här är Hall noggrann med att påpeka att detta är viktigt för 

representationsteorierna, dessa tecken och koder finns nämligen inte i naturen, utan är ett 

resultat av våra sociala konventioner och en del av vår kultur (Hall, 1997). 
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Innebörden av detta synsätt, när det kommer till genus, blir att termerna ”man” och ”kvinna”, 

som ord i en text, konstruerar könets mening och identitet snarare än en fullständig avspegling 

av det faktiska (Hall, 1997: 346). Genom på det sätt vilket kön representeras i texten 

producerar dessa representationer därmed kunskap och mening. Eftersom vi inte kan räkna 

med att kön är direkt uttalat, handlar det om hur vi associerar och fyller i baserat på den 

kunskap och förförståelse vi har (Hall, 1997: 346). Betydelse skapas också genom skillnader. 

 

Stuart Hall (1997) beskriver stereotyper som något som reduceras till ett fåtal 

karaktäriseringar. Genom att kategorisera människor, objekt och händelser i våra huvuden, 

bidrar det till en ökad förståelse om världen. Vi placerar människor inom olika kategorier 

beroende på vad vi vet om dem, exempelvis om en person är förälder, man eller kvinna, 

tjänsteman osv. Skillnaden mellan kvinnor och män, vad som definierar eller karaktäriserar 

dessa, beror på stereotypiska föreställningar vi har om dem. Stereotyper reducerar, 

naturaliserar och fastställer skillnader, vilket bidrar till att skilja på vad som är normalt och 

avvikande. De maktförhållanden som uppstår av detta handlar inte alltid om att en grupp 

utövar sin makt på någon annan, utan det kan även handla om makt i form av representationer 

(Hall, 1997: 257). 

  

Hall förklarar att det inte finns någon bestämd ”mening”, men att man genom representationer 

försöker fastställa mening. Vid analys av medietexter, exempelvis de koncertrecensioner vi 

undersöker, finns det ingen rätt eller fel mening, utan istället bör man fundera över vilken typ 

av mening som representeras (Hall, 1997: 228). Skillnader har en stor betydelse vid skapandet 

av mening. Dessa skillnader ligger exempelvis hos binära oppositioner som vit/svart, 

man/kvinna, rik/fattig, där mening skapas i och med att vi förstår vad det ena är genom 

skillnaden till dess motsats. Ett maktförhållande skapas mellan dessa oppositioner då ena 

sidan oftast anses som dominerande (Hall, 1997: 234-235). Naturalisering ses som en 

representationsstrategi där skillnader, mellan exempelvis binära oppositioner, går från en 

kulturell skillnad till en naturlig (Hall, 1997: 245). 

  

Denna strategi handlar om att skillnader får en bestämd mening, vilket ses som naturligt. Ett 

exempel på detta skulle kunna vara skillnaden mellan män och kvinnor. Om denna skillnad 

ses som kulturell betyder det att det finns möjlighet till förändring som kan ändra 

uppfattningen som många har om att män och kvinnor är olika, medan en naturlig skillnad ses 
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som bestämd. På detta sätt används naturalisering som ett sätt att fastställa mening (Hall, 

1997: 245). 

 

3.2 Diskursteori 

Diskurser kan ses som ett system av representation i form av texter, bilder och sociala 

praktiker. Enligt Milestone och Meyer (2012) kan maskulinitet och femininitet ses som två 

diskurser, då de baseras på antaganden om vad som anses maskulint respektive feminint och 

kan synas i hur människor agerar utifrån dessa antaganden (Milestone & Meyer, 2012: 22-23). 

 

Michel Foucault beskriver diskurser som uttalanden om ett visst ämne, problem eller objekt. 

Dessa uttalanden kan uttryckas i olika sorters texter, men sambandet mellan dem är att de 

representerar dessa ämnen, problem eller objekt på liknande sätt (Hall, 1997: 302). Han 

studerade diskurs som ett system av representation för att han var intresserad av de regler och 

praktiker som producerar meningsfulla uttalanden. Alla praktiker har en diskursiv aspekt då 

de skapar mening och influerar det vi gör (Hall, 1997: 44).  

  

Diskursanalys är ett teoretiskt verktyg som kan användas för att undersöka 

genuskonstruktioner. Därmed är det också ett viktigt redskap i att undersöka representationer. 

Det handlar om intresset för texter och dess innehåll. Språket ses som något konstruerat, 

vilket anger att det finns flera sätt att beskriva samma sak. Diskursanalytiker ser texter som 

något som förklarar vår världsbild, där språkdiskurser ses som sociala praktiker som är 

involverade i att upprätthålla en viss bild av världen i förhållande till andra versioner (Gill, 

2007: 58-59). 

  

Textens retoriska karaktär uppmärksammar oss på hur språket används där diskurser innebär 

ett sätt att övertyga oss om en viss världsbild i jämförelse med andra. Detta går exempelvis att 

se hos politiker eller i reklam, hur de vill övertyga oss om deras världsbild eller varför vi bör 

köpa en viss produkt (Gill, 2007: 58-59.). Inför denna studie handlar det istället om på vilket 

sätt manliga och kvinnliga artister representeras utifrån genus, baserat på stereotyper och 

andra studier som visar hur dessa vanligtvis framställs inom populärkulturen.  
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3.3 Hög och låg kultur 

Det av medie- och kommunikationsvetenskapens olika områden som enligt oss bäst tar 

tillvara på forskning kring representationer och stereotyper är den forskning som behandlar 

populärkulturella fenomen. Denna del av kommunikationsvetenskapen inriktar sig på olika 

teoretiska och analytiska perspektiv och begrepp i studiet av populärkulturella former, 

innehåll och användning. Det man fokuserar på är i första hand frågor kring identitet, 

gemenskap, känslor och populärkulturens ideologiska funktioner. Hit hör även förhållandet 

mellan högt och lågt (Gripsrud, 2011: 132). Artisterna i vår studie skulle kunna anses tillhöra 

populärkultur, eftersom att de är stora etablerade artister, vilket betyder att många människor 

lyssnar på deras musik. Däremot skiljer vi på morgon-och kvällstidningarna som recenserar 

artisterna, då dessa antas skilja sig från varandra. Morgontidningarna kan ses som högkultur, 

medan kvällstidningarna kan ses som lågkultur.  

 

Det är lätt att börja i ordet populär då vi ska definiera fenomenet populärkultur. Vi kan vara 

överens om att populärt är starkt förknippat med mängd i någon form. Men att enbart beskriva 

populärkulturen som massproducerad kultur omtyckt av många är att göra begreppet lite väl 

fattigt. Det är med andra ord mer komplext än så. Professorn i kulturstudier, John Storey, 

tillstår att det krävs en kvantitativ dimension för att definiera populärkulturen (Storey, 2015), 

men tillägger att vi kan beskriva populärkultur som det som blir över när vi bestämt vad som 

är finkultur (Storey, 2015: 6). Då fastnar dock populärkulturen i att vara en underordnad form 

av kultur. 

  

Samtidigt är populärkulturen, eller vad som är att betrakta som högt och lågt, inte helt 

stringent fixerad över tid. Storey påpekar att exempelvis Shakespeares verk – i dag ansedda en 

del av finkulturen – var på sin tid framförda på populärteatrar, att jämföra med dagens 

musikalteatrar (Storey, 2015).  

 

Det är när Storey delar in, för att statuera ett exempel, kulturen i två kategorier det blir 

uppenbart vad det ändå är vi talar om när vi beskriver populärkultur; ett andrahandsalternativ 

för de som inte förstår, eller uppskattar, ”riktig” kultur (Storey, 2015: 7): 
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Tabell 1.1 

Populärpress (kvällstidningar)                     Kvalitetspress (morgontidningar) 

Populär-biofilm (Hollywood)                      Konstnärlig biofilm (independent)   

Populär underhållning (pop-konsert)          Konst (opera)                      

  

Vi kan i tabellen utläsa både en ”högre” kultur, och en ”lägre” kultur. Den populära kulturen 

betraktas därmed av ”samhällets smakdomare” som den lägre kulturen. Enligt Boëtius, den 

typ av kultur som inte uppmärksammas i kvalitetspressens kulturbilagor (Boëtius, 1990). 

Trots detta är det den populära kulturen som dominerar våra massmedier. Boëtius hävdar 

vidare att det då och då blossar upp en debatt om den lägre kulturen, som beskylls för sina 

negativa effekter på ungdomen och därmed aktivt motas bort. Samtidigt ser han hur varje 

sådan debatt flyttar fram populärkulturens position något och att gränsen mellan den högre 

och den lägre kulturen luckras upp (Boëtius, 1990). Därför finns det ett behov för oss att 

nyansera dessa begrepp.  

 

Boëtius skrev sin artikel 1990, och 28 år senare kan vi ana de positionsförflyttningar han talar 

om. Sociala medier har exempelvis bidragit till att vi har fler aktörer i nyhetsflödet, något som 

också spätt på kommersialiseringen genom att förändra hur medierna distribuerar sitt material 

och arbetar med det journalistiska innehållet (Olsson, 2017). Lennart Weibull och Ingela 

Wadbring (2014) skriver i sin välkända bok Massmedier om hur, efter Boëtius text 

publicerats, kommersialiseringen av medier börjar ta över i början av 1990-talet. Inte bara nya 

aktörer klev in på marknaden i Sverige, vilket gjorde att medierna betraktades alltmer som 

ekonomisk bransch, ett sätt att tjäna pengar, snarare än som viktig samhällsinstitution 

(Weibull & Wadbring, 2014). I kombination med internets kommersialisering i mitten och 

slutet av 1990-talet förändras medielandskapet. Att driva upp trafiken till nyhetssajten, till 

skillnad från att bara öka upplagan, är viktigt för både morgontidningarna och 

kvällstidningarna, och en del i kommersialiseringen av hela tidningsbranschen. De behöver 

dessutom numera inte bara hålla koll på konkurrenterna inom respektive kategori, utan också 

vilka ”snackisarna” är på sociala medier (Olsson, 2017).  

 

3.4 Maskulinitet representerad i populärkulturen 

Maskulinitet har förändrats genom åren och enligt Milestone och Meyer finns det tre diskurser 

som kan urskiljas (Milestone & Meyer, 2012: 113). Den första är traditionell maskulinitet, 
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vilket är de beteenden och värden som vanligtvis har kopplats till män, exempelvis styrka, 

makt, aggressivitet, att de ska vara aktiva, inte visa känslor osv. Den traditionella mannen bryr 

sig inte om skönhet eller mode, eftersom det anses kvinnligt (Milestone & Meyer, 2012: 114).  

  

Den andra diskursen kallas för ”the new man” och skiljer sig från den traditionella då det 

handlar om att mannen kommer i kontakt med det som anses mer ”feminint”. Mannen är 

omtänksam, känslosam, bryr sig om kläder, utseendet och om sysslor i hemmet. Denna man 

tror på jämlikhet och ser kvinnor som människor, inte objekt. Inom populärkulturen är denna 

typ inte vanlig utan kopplas vanligtvis en viss typ av män som exempelvis miljöaktivister, 

hippies eller människorättsaktivister (Milestone & Meyer, 2012: 116-117). 

  

Den tredje diskursen kallas ”the new lad”, vilken karaktäriseras utifrån mannens intressen 

som exempelvis kan innefatta fotboll, supande och sex på ett väldigt aggressivt sätt. Denna 

man agerar sexistiskt mot kvinnor och objektifierar dem. Han vill bara ha kul och använder 

humor som ett sätt att förolämpa andra människor (Milestone & Meyer, 2012: 118-119). 

Dessa olika typer av maskuliniteter kan liksom i övrigt populärkulturellt material sannolikt 

också identifieras i konsertrecensioner av manliga artister, då recensenten skriver om musiken 

de gör, texternas handling, hur de uppträder på scen och vilka kläder de bär. Recensenten har 

möjlighet att beskriva de manliga artisterna på ett sådant sätt att det kan kopplas till någon av 

dessa tre maskuliniteter. 

 

Precis som Foucault beskriver diskurser som uttalanden om ett visst ämne, vilket 

representeras och uttrycks på liknande sätt i olika sorters texter (Hall, 1997: 302), kan 

Milestone och Meyers (2012) definition av maskulinitet och femininitet ses som diskurser.  

  

Milestone och Meyer (2012) diskuterar hur maskulinitet representeras inom olika 

populärkulturella texter genom att titta på tre olika teman, kropp och utseende, sexualitet och 

relationer samt arbete och hushåll. När det kommer till mäns kroppar har de alltmer börjat 

objektifieras. Inom populärkulturen brukar mäns kroppar representeras som muskulösa, 

skulpterat och naket, vilket ska uppskattas hos åskådaren. Jämfört med kvinnor handlar 

männens kroppsideal om att vara stora och muskulösa, inte smala (Milestone & Meyer, 2012: 

119-120). Skillnaden mellan representationen av kvinnor och mäns kroppar har att göra med 

den manliga blicken. Kvinnor representeras för att behaga männen, medan manliga kroppar 

betraktas utifrån en maskulin blick, men som också finns till för den kvinnliga betraktaren. I 
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tidningar riktade åt män presenteras kroppen som en maskin, vilket männen måste arbeta för 

att få, då den manliga kroppen också symboliserar makt och styrka (Milestone & Meyer, 

2012: 122-123). 

  

I tidningar riktade till män finns ingen plats för seriösa ämnen om relationer eller känslor, då 

det inte ses som något åtråvärt (Milestone & Meyer, 2012: 128-129). Många tidningar saknar 

innehåll om arbete och hushåll (Milestone & Meyer, 2012: 133). Detta syns dock tydligare 

inom tv och film där män bland annat porträtteras som hårt arbetande, professionella, mäktiga 

och aggressiva (Milestone & Meyer, 2012: 136-138). 

 

Begreppet hegemonisk maskulinitet används för att beskriva en sorts ouppnåelig standard för 

män. Den värderas högre och jämförs mot andra maskuliniteter, då män anser den som 

önskvärd (Gill, 2007: 30-31). Hegemonisk maskulinitet karaktäriseras exempelvis som ung, 

vit heterosexuell, välutbildad, med bra jobb och bra utseende (Gill, 2007: 30-31). Med andra 

ord kan hegemonisk maskulinitet beskrivas som den ideala mannen som även associeras till 

styrka, makt, aktiv, ambitiös och tävlingsinriktad (Milestone & Meyer, 2012: 19-21). De 

manliga artisterna, vars recensioner vi kommer att analysera, har alla något gemensamt 

genom att de har samma yrke. Däremot blir det intressant att se likheter och skillnader mellan 

hur dem framställs. 

 

3.5 Femininitet representerad i populärkulturen 

Milestone och Meyer (2012) har tittat på en fjärde kategori när det kommer till 

representationen av femininitet inom populärkulturella texter, vilket är kategorin sexualitet 

och moral (Milestone & Meyer, 2012: 93). Precis som för männen går det även att identifiera 

olika femininiteter inom populärkulturen (Milestone & Meyer, 2012: 92-93). 

  

Till skillnad från män definieras kvinnor baserat på sitt utseende, där deras kroppar granskas. 

Kroppsidealet hos kvinnor är att de ska vara små, smala och vackra. Det vanligaste temat i 

tidningar riktade till kvinnor handlar om hur man kan se bra ut genom användandet av olika 

produkter såsom kläder, smink och andra skönhetsprodukter (Milestone & Meyer, 2012: 93-

94).  

  



 19 

Stereotypen av ”den dumma blondinen” är en känd stereotypisk bild som karaktäriseras av att 

kvinnan är sexuellt attraktiv på olika sätt, exempelvis genom vara ung, smal, ha stora bröst, 

långt hår. Däremot anses hon vara korkad, vilket gör att denna stereotyp reproducerar 

ideologin om att kvinnor döms utifrån sina kroppar och inte deras prestationer eller yrken. 

Femininitet ses på detta vis som sämre än maskulinitet i och med att kvinnor är vackra och har 

känslor, medan männen har karaktärer, karriärer och hjärnor (Milestone & Meyer, 2012: 94-

96). I denna studie kommer både kvinnor och män ha samma yrke, därför blir det intressant 

att se vad recensenterna har valt att fokusera på i de kvinnliga konsertrecensionerna. 

  

Inom populärkulturella texter har kvinnor historiskt sätt alltid representeras som i behov av 

kärlek och relationer. I tidningar riktade till unga tjejer finns det två centrala teman, hur man 

får en pojkvän och hur man kan se bra ut (Milestone & Meyer, 2012: 87). Kärlek och 

romantik ses som den mest centrala delen i kvinnors liv och inte att de ska ha en yrkeskarriär. 

Detta har börjat förändras i och med uppkomsten av någonting som kallas ”new femininity”, 

vilket kopplas till att kvinnor är mer bestämda, självsäkra och målinriktade (Milestone & 

Meyer, 2012: 88-89). Det sker en förändring där kvinnor uppmuntras till framgång och 

självständighet (Milestone & Meyer, 2012: 92-93). 

 

Fler inslag i tidningar börjar uppmuntra kvinnor till att satsa på sina karriärer, men det ses 

alltid som sekundärt till kärleksrelationer. Kvinnor har länge associerats till att vara 

förnuftiga, familjeorienterade och osjälviska, vilket gör att de har andra förväntningar när det 

gäller familjer och relationer än vad män har. På grund av ålder och den biologiska klockan 

anses kvinnor ha en annan typ av press när det kommer till singellivet. Kvinnor anses ha 

uppnått sitt mål i livet då de gift sig och skaffat barn (Milestone & Meyer, 2012: 90-91). 

  

När det kommer till kvinnors sexualitet och moral i populärkulturen, handlar det om att 

kvinnor måste vara tillräckligt feminina för att kunna respekteras och accepteras. Det finns 

många nedvärderande ord och uttryck för kvinnor som baseras på respekten hos dem. Om 

man jämför detta med maskulinitet finns det inga likvärderade ord eller uttryck för män, då de 

inte anses behöva förtjäna respekt på samma sätt (Milestone & Meyer, 2012: 107-108). 
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4 Metod, material och urval 

Vi kommer att analysera materialet utifrån kritisk diskursanalys, där vi fokuserar på 

Faircloughs textuella nivå (Winther- Jørgensen & Phillips, 2000). Orsaken till att denna nivå 

är utvald beror på vår bedömning att denna, mer än övriga nivåer, kommer att göra störst 

nytta för arbetets mål att besvara frågeställningarna. Genom att binda samman Fairclough 

med Fowlers kritiska lingvistik (Fowler, 1986) kan vi fokusera på texten och använda ett antal 

vedertagna verktyg för att analysera den.  

 

Det viktigaste verktyget inom den kritiska lingvistiken, som vi vill binda till Faircloughs 

textuella nivå, är lexikalisering. Genom att lyfta fram särskilda ord i de texter som är föremål 

för studien och föra in dem i en tabell1 kan vi analysera orden var för sig, i sitt textuella 

sammanhang, men också binda samman dessa till påvisade teorier.  

 

4.1 Kritisk diskursanalys och Faircloughs 3D modell 

Ingen text skriven av en författare får antas vara en slumpmässig sammansättning av ord, utan 

ska kunna ses i sitt sammanhang – produktionen, och miljön runt den som producerat, samt 

vilka underliggande ideologier språket i texten därmed har. Med kritisk diskursanalys som 

metod vill vi demaskera vad dessa texter säger (Ekström & Larsson, 2010). Diskurs innefattar 

idéer om att språket är konstruerat, då man genom diskurser får en uppfattning av världen 

beroende på hur det talas eller skrivs om något (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000: 7). 

Kortfattat handlar diskursanalys om att undersöka ett fenomen genom att analysera språket 

och vad som påstås eller underförstås i texten (Bergström & Boréus, 2005: 371-376).  

 

Michel Foucault var den som utvecklade en teori och påbörjade diskursanalysen (Winther-

Jørgensen & Phillips, 2000: 19). Hans diskursteori är grunden till många av de olika kritisk 

diskursanalytiska metoderna, bland annat Faircloughs modell (Winther-Jørgensen & Phillips, 

2000: 95). I denna studie kommer vi att använda oss av Faircloughs diskursanalytiska metod 

framför Foucaults, då den anses vara den mest utvecklade teorin och metoden (Winther-

Jørgensen & Phillips, 2000: 66). Dock definierar Fairclough (1995) begreppet diskurs på två 

olika sätt. Det ena sättet är besläktat med Foucaults beskrivning av diskurs som ett abstrakt 

begrepp och det andra sättet ligger mer nära det vi betecknar som genre (Roosvall, 2005), det 

                                                
1 Se Bilaga 1. 
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vill säga ett mer specifikt begrepp, exempelvis som Milestone och Meyer (2012) beskriver 

maskulinitet och femininitet som två olika diskurser. Det är den senare av Faircloughs (1995) 

två definitioner som detta arbete lägger vikt vid.      

  

Norman Faircloughs tredimensionella modell kan tillämpas som en diskursanalytisk metod av 

en kommunikativ händelse. De tre dimensionerna innefattar text, diskursiv praktik och social 

praktik. Texten som analyseras utgör modellens innersta kärna, vilket kan analyseras på olika 

sätt. Det går att titta på hur identiteter skapas, metaforer, och grammatik (Fairclough, 2010). 

Texten har vissa egenskaper som kan kopplas till den andra dimensionen, den diskursiva 

praktiken, som innefattar produktions och konsumtionsprocessen. Den diskursiva praktiken 

handlar om hur en författare skapar en text utifrån redan existerande diskurser. Det är genom 

diskursiva praktiker som ojämlika maktförhållanden, exempelvis mellan kvinnor och män, 

skapas eller reproduceras (Winther- Jørgensen & Phillips, 2000: 69-76). Den tredje 

dimensionen är social praktik och handlar om att förhållandet mellan en social praktik och en 

kommunikativ händelse är huruvida diskursen reproduceras eller ifrågasätts (Winther-

Jørgensen & Phillips, 2000: 69-76). Enligt Fairclough kan den text man analyserar visa bland 

annat hur vissa förkunskaper förväntas av konsumenten och hur dessa förkunskaper har att 

göra med ideologiska representationer som verkar naturliga. Detta handlar om att ideologiska 

representationer inte ses som ideologiska utan som något naturligt (Fairclough, 2010: 31-44). 

Fairclough betraktar ideologi som ”betydelse i maktens tjänst” (Winther-Jørgensen & Phillips, 

2000: 79) som skapas i ett samhälle där makt fördelas utifrån exempelvis kön. Därför blir 

diskurserna i form av exempelvis stereotyper vid representation av män och kvinnor mer eller 

mindre redskap som antingen låser fast eller förändrar de existerande maktrelationerna.  

  

Det vi vill komma åt i vår undersökning är att analysera textmaterialet som något främmande, 

det vill säga, läsningen av texten sker i syfte att observera på vilket sätt ”naturliga” utsagor 

accepteras (Winther- Jørgensen & Phillips, 2000: 28). Detta skulle exempelvis kunna vara att 

recensionerna av de kvinnliga artisterna fokuserar på deras utseende, vilket vi accepterar som 

en naturlig utsaga, då detta är vanligt bland representationer av kvinnor inom populärkulturen.  

 

Som vi visat ovan utmejslade Norman Fairclough en modell för analys av texter. I vår 

undersökning kommer vi att använda oss av den nivå som vi anser ligger närmast i att utgöra 

en tydlig organisering av textanalysen utifrån en kritisk diskursanalys, texten. De texter vi ska 

analysera utgör modellens innersta kärna. Fairclough introducerar olika sätt att analysera 
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själva texten (Fairclough, 2010). Vi kan titta på hur identiteter skapas, metaforer och 

grammatik. Men också på hur texterna konstruerar läsaren (Fairclough, 2010). Vi kommer att 

lägga särskilt fokus på Fowlers (1986) kritiska lingvistik och dess verktyg för analys under 

denna nivå. På så sätt kommer vi åt textens betydelse och möjliggör åskådliggörandet av dess 

mening.  

 

4.2 Kritisk lingvistik som verktyg 

Kritisk lingvistik handlar om att analysera text som något egendomligt, bland annat för att se 

på vilket sätt en text kan representera olika koncept som naturliga (Fowler, 1986: 37). Texter 

innehåller värderingar som uppkommer inom olika historiska och sociala sammanhang. 

Genom att använda kritisk lingvistik kan dessa fixerade och naturliga delar som genomsyrar 

en text åskådliggöras (Fowler, 1991: 67). 

 

Fairclough diskuterar hur texters uppbyggnad baseras på olika val, exempelvis vokabulära- 

och grammatiska val. De olika valen påverkar en texts ideologiska betydelse (Fairclough, 

1995: 25). Detta kan vara problematiskt i och med att det alltid finns alternativa sätt att 

representera en person eller en händelse (Fairclough, 1995: 27). 

  

De analytiska verktygen inom den kritiska lingvistiken som vi kommer att använda oss av är 

presuppositioner, namngivande, syntax och lexikalisering. Det viktigaste verktyget av dessa i 

denna studie är det sistnämnda, lexikalisering. Det är också ett verktyg som är betydelsefullt i 

Anna Roosvalls avhandling (2005), som får agera en slags förebild i detta. Lexikalisering 

innefattar vokabulär och val av ord. Flera ord kan användas för att beskriva samma sak 

(Roosvall, 2005: 85). Journalisten har alltid ett val när det kommer till vilka ord som används, 

vilket kan säga något om de maktförhållanden som råder i texten samt vilka ideologier som 

reproduceras (Roosvall, 2005: 84). Hon använder därtill termen överlexikalisering, lånad av 

Fowler (1991), som syftar till benämningar om personer, objekt eller grupper som ses som 

problem i diskursen, exempelvis ordet “översvämning” som används i samband med att 

många flyktingar kommer till ett land (Roosvall, 2005: 85).   

  

Fairclough förklarar presuppositioner som implicita antaganden (Fairclough, 1995: 14). Vid 

textanalyser handlar det om att söka efter vad som är närvarande respektive frånvarande i 

texten. Om presuppositioner kan identifieras i texten, är någonting närvarande på ett otydligt 
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sätt som är underförstått (Fairclough, 1995: 106-107). Uttrycket ”tredje världen” är ett 

exempel då det inte krävs en förklaring av vilka länder som ingår i det eller vad det betyder 

(Fairclough, 1995: 107-108). 

 

Namngivande kan handla om hur man tilltalar olika människor, som exempelvis med förnamn 

eller smeknamn. Tilltalet, eller namngivande, påverkar uppfattningen om relationen till 

personen eller objektet (Fowler, 1991: 63). Det har även betydelse för det sociala värdet, 

makt, distans och formalitet. Beroende på kontext skulle ett tilltal antingen kunna uppfattas 

som en intim relation eller en auktoritär (Fowler, 1991: 99). 

 

Syntax handlar om uppbyggnaden av en mening (Fowler, 1991: 77). Positionen av ord har 

betydelse då olika positioner kan innebära olika mening (Fowler, 1986: 19). Genom att 

exempelvis byta plats på satsdelen i en mening från vänster till höger skapas en annan 

betydelse, där meningen är densamma, men syntaxen är olika (Fowler, 1991: 77-78). Olika 

syntax har betydelse för ideologi och maktrelationer i texter (Fowler, 1991: 95).  

 

Enligt Fowler har tidningar två faktorer som är av betydelse vid förmedling av olika 

ideologier. Det första är kvantitet, vilket är tidningarnas spridning och dess information som 

når ut till ett större antal människor (Fowler, 1991: 121-122). Andra faktorn är kvalitativ och 

handlar om nyhetsindustrins förhållande till ekonomi och politik som har betydelse för 

nyheters perspektiv (Fowler, 1991: 122). Det senare blir viktigt i den diskussion vi har 

rörande hög och låg kultur i förhållande till nyhetsindustrins kommersialisering. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Validiteten i ett forskningsarbete brukar traditionellt sett gå ut på att ställa sig frågan 

undersöker vi det vi påstår oss undersöka? (Esaisasson, 2004.) Det viktiga här är att våra ovan 

presenterade teoretiska begrepp också stämmer överens med hur vi operationaliserar analysen. 

Att avgöra validiteten i en kritisk diskursanalys är att göra det möjligt för läsaren att se 

sammanhanget och att göra vår undersökning transparent. Analysen ska kunna ge diskursen 

ett sammanhang. Ett annat sätt är att titta på och bedöma analysens fruktbarhet. Det går ut på 

att analysen ska bedömas utifrån sin förklaringskraft och i den också förmågan att låta skapa 

nya förklaringar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 123). 
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Vår undersökning har försökt att komma tillrätta med validiteten genom att lägga stor emfas 

på både tidigare forskning och teori. Genom att knyta an till detta i analysen och använda oss 

av vedertagna begrepp för att organisera analysen, Fairclough, och verktyg för dess 

genomförande, Fowler, kan vi påstå att vår undersökning har en tillfredställande grad av 

validitet. Även om vi inte kopierat andra forskares operationalisering, finns det en ambition 

att undersökningen präglas av viss kumulativitet. Detta uppnås exempelvis i vårt sätt att se på 

och liksom Anna Roosvalls bruka Fowlers kritiska lingvistik. Men också genom att läsa och 

beskriva Kristina Widestedts avhandling om musikkritik. Hon legitimerar genom sin 

avhandling framtida undersökningar av musikrecensioner, inklusive vår, som en egen form av 

mediegenre att studera. Vi står därmed i kumulativ anda i någon mening på hennes axlar 

genom processen i det egna arbetet. Vårt mål med studien är inte att generalisera utifrån våra 

resultat, utan att ge ökad förståelse för det undersökta, baserat på våra tolkningar.   

 

Vi behöver problematisera att gränsen mellan hög och låg kultur anses ha blivit flytande och 

därför är det svårt för oss att med säkerhet säga att det går helt att dela in i hög och låg kultur. 

Här skulle man givet detta fundera över om vi får problem i att behålla tidningskategorierna. 

Vi kommer dock till slutsatsen, baserat på de avvägningar som gjorts av de forskare vi läst 

och redogjort för ovan, att behålla dessa. Samtidigt inser vi också att det fortfarande nu pågår 

en diskussion om en glidande gräns mellan högt och lågt inom tidningsjournalistiken, något 

som vi snarare drar nytta av i uppsatsens analys- och diskussionsdelar. 

 

4.4 Material 

Det material vi kommer att använda oss av är recensioner av tre manliga och tre kvinnliga 

soloartisters konserter under 2018, från en av de två svenska kvällstidningarna Aftonbladet 

och Expressen samt en av de två svenska morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. Detta gör att det totala antalet recensioner vi kommer att analysera är tolv.  

 

Sveriges största privata ägargrupp av media sett till tidningsupplagor, Bonnierkoncernen, äger 

Expressen och Dagens Nyheter. Aftonbladet och Svenska Dagbladet ägs av norska Schibstedt, 

den tredje största aktören på tidningsmarknaden i Sverige. Traditionellt sett gavs 

morgontidningarna ut på morgonen, medan kvällstidningarna kom till lunch. Numera går båda 

kategorierna att få tag på i pappersformat på morgonen, och i digitalt format kvällen innan 

(Weibull & Wadbring, 2014). 
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I populärkulturella studier betecknas kvällstidningarna, tabloiderna, som låg kultur och 

morgontidningarna som hög kultur (Storey, 2015). Detta får därför anses utgöra två kategorier 

av tidningar, även om vi behöver problematisera att gränsen anses alltmer flytande. Materialet 

vi valt att analysera är i första hand pappersupplagorna2 av respektive tidning, då det är denna 

utgåva som arkiveras och på så sätt fastslås recensionen, något som vi tolkar som att den 

texten värderas mer redaktionellt. Dessa recensioner publiceras vanligtvis också online i nära 

anknytning till konserten. Enligt principen om samtidighet (Odén & Thurén, 2018) hade det 

möjligen varit en styrka att titta enbart på online-versionerna av recensionerna: lita mer på en 

recensent som varit på den faktiska konserten och därtill skrivit och publicerat recensionen i 

nära anslutning till konserten. Men vi gör här bedömningen att publiceringen dagen efter 

konserten i papperstidningen är tillfredsställande. Där recensionen inte publicerats annat än 

online har vi analyserat den upplagan. 

4.5 Urval 

Vårt urval är ett bekvämlighetsurval, men med ett antal uppsatta principer. Dessa principer är 

följande: 

 

 Recensionen ska i första hand ha publicerats i pappersupplagan av en kvällstidning, 

och i första hand i pappersupplagan av en morgontidning. När pappersupplagan inte är 

tillgänglig, är det online-upplagan som analyseras. Det kommer tydligt i bilagorna 2-

13 att framgå vilken upplaga som analyseras. 

 Konserten ska ha ägt rum under 2018. 

 Jämn fördelning av manliga respektive kvinnliga artister, samt mellan de två olika 

tidningskategorierna. 

  

Därefter har lotten avgjort vilka recensioner, av de som uppfyller kriterierna, vi valt att 

analysera.  

 

                                                
2 Se bilaga 2-13 
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4.6 Urvalsprocess 

Det är viktigt för vårt arbete att också klargöra själva urvalsprocessen. Den utgår från de 

principer vi har och förklarat ovan. Genom en sökning på Google fann vi i en artikel från 

Aftonbladets nätsida som har en lista med namn på de artister som vid sökningen skulle 

besöka, eller har besökt, Sverige under 2018. Utifrån dessa listade namn sorterade vi sedan ut 

vilka som är soloartister och efter en sökning på Retriever samt Google fördelade vi sedan in 

dessa i kategorierna kvinnor, män, kvällstidning och morgontidning. Resultatet av sökningen 

visade att många av de mindre kända artisterna saknade konsertrecensioner. Med 

kompletteringar gjorda i mediearkivet Retriever kunde vi se om recensioner från samma 

konsert som förekommer i kvällstidningarna också kunde hittas i morgontidningarna Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet. Vi noterar här att konserter som hölls utanför Stockholm 

eller Göteborg, vanligtvis inte recenseras i morgontidningarna.  

Resultatet av urvalsprocessen ger ett material som består av totalt 12 recensioner, där varje 

artist (sex artister totalt), har recenserats av både minst en kvälls- och en morgontidning. 

De kvinnliga artisterna vars konsertrecensioner vi analyserat är Katy Perry, Dua Lipa och 

Britney Spears. Katy Perry är en amerikansk artist och besökte Stockholm för att spela en 

konsert i Globen, den 10 juni. Hennes konsertrecension publicerades på Expressens webbplats 

samma kväll och recenserades av Anders Nunstedt. Konserten publicerades även i Svenska 

Dagbladets pappersupplaga, på kultursidan, den 11 juni, där den recenserades av Stefan 

Thungren. Dua Lipa är en engelsk artist som spelade på Annexet i Stockholm, i april. Hennes 

konsert recenserades av Markus Larsson och publicerades på Aftonbladets webbsida den 25 

april 2018, klockan 00.27. Konserten recenserades även av Annah Björk och publicerades i 

Svenska Dagbladet, på kultursidan, den 26 april. Britney Spears är också en amerikansk artist 

som besökte Sandviken i augusti 2018. Recensionen av Spears konsert skrevs av Natasha 

Azarmi för tidningen Aftonbladet och publicerades i papperstidningen efterföljande dag, den 

12 augusti. Noa Söderberg recenserade Britney Spears konsert som publicerades i Dagens 

Nyheters pappersupplaga, 13 augusti 2018. 

 

De manliga artisterna vars konsertrecensioner vi analyserat är Justin Timberlake, Kendrick 

Lamar och Sam Smith. Justin Timberlake är en amerikansk artist som besökte Stockholm för 

att spela en konsert på Friends arena, i juli. Hans konsert recenserades av Per Magnusson och 

publicerades i Aftonbladets pappersupplaga, i Nöjesbladet, den 1 augusti 2018. I Svenska 
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Dagbladet publicerades Justin Timberlakes konsertrecension i pappersupplagan, på 

kultursidan, den 2 augusti 2018, där den recenserades av Stefan Thungren. Kendrick Lamar är 

en amerikansk rappare som spelade en konsert i Stockholm, Globen, i mars. Hans konsert 

recenserades av Per Magnusson och publicerades i Aftonbladets pappersupplaga, i 

Nöjesbladet, den 4 mars 2018. Nicholas Ringskog Ferrada- Noli recenserade även Lamars 

konsert, vilken publicerades i Dagens Nyheters pappersupplaga, den 5 mars 2018. Sam Smith 

är en engelsk artist som besökte Stockholm för en spelning i Globen i april. Hans konsert 

recenserades av Anders Nunstedt, vilken publicerades i Expressens pappersupplaga. Nicholas 

Ringskog Ferrada-Nolis recension av honom publicerades i Dagens Nyheter, den 21 april 

2018. 
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5 Analys och resultat 

Varje artikel kommer att närläsas enskilt med hjälp av Fowlers analysverktyg ur den kritiska 

lingvistiken, presenterad ovan. Detta hjälper oss att jämföra och diskutera de olika artiklarna. 

Lexikaliseringen, inordnad i en lexikaliseringstabell3, möjliggör en uppdelning av analysen 

tematiskt i tre teman, prestation, aktivitet och kroppen, samtliga anslutna till 

representationsteorier av kvinnliga och manliga artister. Artiklarna kommer alltså inte att 

presenteras i någon kronologisk ordning. De är uppdelade på sådant sätt att vi kommer att 

analysera materialet utifrån de teman som vi ställt upp. Analysen syftar till att kunna ge svar 

på våra frågeställningar om hur kvinnliga och manliga soloartister representeras i dessa 

tidningar, samt huruvida representationen skiljer sig beroende på om recensionen skrivits i en 

kvällstidning, respektive morgontidning.  

 

Resultatet visar att det finns en skillnad i hur kvinnliga och manliga artister representeras. 

Däremot finns det ingen generell påfallande eller märkbar skillnad mellan de två 

tidningskategorierna, annat än det faktum samtliga kvinnor i samtliga 

kvällstidningsrecensioner namnges med ålder. Utöver detta finns ett antal likheter i hur 

kvinnor och män representeras i kvälls- och morgontidningarna.  

 

5.1 Prestation 

Det första temat är prestation, vilket handlar om artistens insats på scenen. Resultatet från 

tidningarna visar att männen anses prestera bättre än kvinnorna. Till skillnad från Wang 

(2009) som identifierar stereotyper bland kvinnliga och manliga kändisar i taiwanesiska 

tidningar, hittar vi istället olika teman som kan kopplas till representationen av kvinnor och 

män. Däremot kan vi, precis som Wang, säga något om på vilket sätt recensenterna väljer att 

framställa manliga och kvinnliga artister genom att titta på presuppositioner, syntax och 

lexikalisering.  

 

Samtliga kvällstidningar som recenserade de kvinnliga artisterna namnger dem med ålder, där 

namngivande av ålder kopplas till deras prestation. Det lyckade åldrandet som Deborah 

Jermyn (2013) forskat på, och som beskrivs ovan i kapitlet om kändisstudier, blir påtagligt då 

vi kan koppla det till prestation. Vi noterar att åldern i Katy Perrys recension binds samman 

                                                
3 Se bilaga 1 
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med prestationsbaserade aktiviteter såsom ”påhittiga tricks” och ”flygturer”, något som 

möjligen ger en hint av att författaren implicit vill påskina ett ”trots” att hon är 33 år kan 

bjuda på en ”imponerande” show. I Dua Lipas recension namnges ”22-åringen” i samband 

med att recensenten tror att hon kan komma att spela i större lokaler i framtiden. Vi läser det 

som att recensenten anser att hon haft ett lyckat år i och med hennes framgångar och att hon 

förväntas få en framgångsrik karriär. Även Britney Spears namnges med ålder, flertalet 

gånger. Likt Jermyns (2013) teori om kvinnliga kändisar och åldrande kan vi se hur 

recensenten låter Britney exemplifiera ett misslyckat åldrande, ”36-åringen från Louisiana är i 

alltför svag form för att kunna bära upp sin stora scenshow.” (Azarmi, 2018). Hennes ålder 

förknippas med den bristande prestationen och påvisar därmed ett misslyckat åldrande.   

 

Den enda mannen som namnges med ålder är Justin Timberlake, som i Aftonbladets recension 

namnges ”37-åringen”. Till skillnad från kvinnorna nämns åldern i Timberlakes artikel endast 

för att referera till hans långa karriär, vilket kan kopplas till prestation, men det handlar dock 

inte om prestationen på den aktuella konserten. Milestone och Meyers (2012) teorier som 

menar att män bland annat ofta definieras av deras framgångsrika karriärer. För att även 

koppla till Jermyns (2013) artikel om lyckat respektive misslyckat åldrande gällande kvinnor, 

kan man tydligt se en skillnad mellan Aftonbladets recension av Timberlake och Spears. Om 

man jämför dessa artister, som haft lika långa och parallella karriärer, anses Timberlake haft 

ett lyckat åldrande och karriär, medan Spears inte lyckats på samma sätt. Trots att Timberlake 

vågar ta risker och får kritik för hans nya musikstil, anses detta inte som ett misslyckande i 

recensionen av konserten.  

 

De syntax och lexikaliseringar vi kan identifiera i tidningarnas recensioner av de kvinnliga 

artisterna avslöjar också vad recensenten anser om prestationen. I Expressen påtalas att “Katy 

Perrys tio dansare får jobba stenhårt” (Nunstedt, 2018), och noterar därmed att artisten lyckats 

med showen. Här är hennes tio dansare, inte bara dansare på scenen som jobbar stenhårt, de är 

hennes dansare och hon får dem att jobba stenhårt. Hon representeras här utifrån det som 

betecknas som ”new femininity”, som vanligen används då kvinnor betecknas som självsäkra 

och bestämda. Det kan även kopplas till makt, något som historiskt sett vanligtvis förknippas 

med manlig representation. Lexikaliseringar som ”imponerande” används för att beskriva 

Katy Perrys konsert och recensenten upprepar ord som direkt associerar till hennes prestation, 

hon “maxar”, och musiken, som är “högenergisk”, samt liknelser med ”åkattraktion” som att 

hon ”flyger”, ”partajandet”. Svenska Dagbladet, likt Expressen, tycks vara eniga i sin 
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bedömning av att Katy Perry genomfört ett lyckat framträdande, vilket speglas i 

lexikaliseringen. Recensenten skapar associationer som ligger åt det mytiska, “förförande”, 

“förtrollande”, “spektakulärt” och benämner också, till skillnad från Expressen, som några av 

låtarna som “svagare”. Svaghet är ett ord vi genom Widestedts (2001) teori om recensentens 

makt som skapare av musik, och som bygger på recensentens egna framhållna kunskap om 

vad som är starkt och svagt i den genren som recenseras.  

 

Dua Lipas beskrivs i Aftonbladet prestera både bra och dåligt, där recensenten går från att 

vara positiv till negativ gällande hennes prestation inom musikbranschen och på scenen. Han 

skriver bland annat ”Dua Lipa har ända sedan 2017 fått räkneverken på samtidens populäraste 

musiktjänster att busvissla och hoppa jämfota.” (Larsson, 2018), medan han beskriver hennes 

framträdande som ”…en artist under konstruktion” (Larsson, 2018) och förklarar att det låter 

som om hennes låtar prickas av från ett ”Excel-dokument”. Detta skulle kunna antyda att hon 

anses framgångsrik, då hennes låtar toppat listor, men att hon utifrån prestation, när det 

kommer till framträdanden, har mycket att jobba på. Lexikaliseringar som ”oroväckande”, 

”typisk” (för sin tid), ”effektiv”, ”etablerad”, ”konstruktion”, ”passivt och distanserat” och 

”explosiv” är en blandning av ord som antyder en hög och låg prestation i Aftonbladets 

recension. I Svenska Dagbladet används lexikaliseringar som ”ärligt”, ”stärkande” och 

”imponerande” för att beskriva Dua Lipas konsert. Även i morgontidningen anses hennes 

prestation gå från höga ”energidepåer” till lägre ”balladträsk” som inte anses lika uppskattat 

hos recensenten. 

 

Utifrån lexikaliseringen i Aftonbladets recension av Britney Spears ser vi bland annat 

genomgående hårda ord och ordval som givetvis bygger på att recensionen i sig är kritisk till 

konserten och hennes prestation, ”pinsamt” och ”bristfällig”. Trots att recensionen fick ett lågt 

betyg av Aftonbladets recensent är det dock förvånansvärt få ord som kopplas till artistens 

själva prestation. Som vi ser senare i analysen kopplar recensenten mer till kroppen, som är en 

av våra analyskategorier och presenteras nedan.  

 

Katy Perry är den kvinnliga artisten som av både kvälls- och morgontidningens recensenter 

anses har presterat bäst, Dua Lipa pendlar mellan högt och lågt, medan Britney Spears sågas. 

Katy Perry prestation kan tolkas som att hon har satsat mycket på showen, i och med att den 

beskrivs som ”imponerande” och som en ”åkattraktion”. Recensenterna anser att hon lyckas 
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prestera i och med att hon satsade och ”maxar” allt, till skillnad från männen som inte anses 

behöva mycket för att kunna prestera. 

 

Kvällstidningarnas recensioner av samtliga män, gällande prestation, skiljer sig från de 

kvinnliga artisterna. Likt Milestone och Meyers (2012) teorier ses männen som framgångsrika 

och talangfulla. Ett exempel är det namngivande som vi kunde identifiera i Justin Timberlakes 

recension från Aftonbladet, där han namnges som ”multitalangen”. De syntax vi hittar i 

recensionen kan tolkas som att de människor som har äran att träffa eller får jobba med 

honom borde vara tacksamma, inte tvärtom. I texten har vi exempel som ”En dröm för 

producenterna The Neptunes och Timbaland att ta sig an i början av 00-talet.” och 

”Timberlake står ensam i mitten av arenan och styr publiken som vore han en soulpastor och 

Friends hans kyrka.” (Magnusson 2018: 32). Liknande syntax kunde även hittas i Kendrick 

Lamars konsertrecension från Aftonbladet, exempelvis ”Där andra artister på den här nivån 

hyr in flygande varmkorvar nöjer sig Kenny med en mikrofon, en ensam dansös och fyra 

bildskärmar” (Magnusson 2018:42), vilket avslöjar att recensenten anser att Kendrick Lamar 

besitter en annan kvalitet vid framträdanden. Andra liknande meningar avslöjar även att 

recensenterna anser att de båda lyckats med konserten och att underhålla en hela publiken. 

Detta kan förbindas med att manlig representation vanligen sker genom att beskriva mannen 

utifrån den makt han har. Det är ett maktförhållande mellan artisten och hans undersåtar vi ser 

beskrivet ovan.   

 

Recensionen i Expressen av Sam Smiths konsert skiljer sig lite från de andra männen i och 

med att den innehåller lite blandade åsikter från recensenten. Syntax som ”Adele har banat 

vägen, Sam Smith har tagit rygg” och ”George Michael hade kunnat lära sin yngre kopia ett 

och annat” (Nunstedt, 2018: 60), visar att Sam Smith har lyckats att slå igenom med sin 

soulmusik, tack vare Adele, men att han fortfarande har mycket att lära. 

 

Övergripande skriver både morgon- och kvällstidningarna om männen på ett sådant sätt som 

kan tolkas som att de presterar bättre än kvinnorna. I Dagens Nyheters recension av Kendrick 

Lamar kunde vi hitta presuppositioner om hiphop från 70- 80- och 90-talet. Recensenten 

beskriver den gamla hiphopen som något av en högre kvalitet, vilket han anser att Kendrick 

Lamar har och som jämförs med Eminems ”glansdagar”. I recensionen beskrivs dagens 

hiphop som en av de mest populära genren inom musik, men att den saknar kvalitet. 

Hiphopens stora spridning och popularitet kan kopplas till hög och låg kultur, i och med att 
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musiken anses ha tappat kvalitet. Presuppositionerna handlar om att man ska förstå att 

Kendrick Lamars musikstil påminner om den gamla skolan, vilket enligt recensenten ses som 

något positivt, då den anses vara av kvalitet. En likhet mellan Kendrick Lamar och Sam 

Smith, i och med att båda recenserats i Dagens Nyheter, är att recensionerna kopplar deras 

musikstilar som någonting gammalt, vilket uppskattas hos recensenten. 

 

Det finns dock en skillnad mellan morgon-och kvällstidningens recension av Justin 

Timberlake. Medan Aftonbladets recension beskriver honom som en mycket framgångsrik 

artist, förhåller sig Svenska Dagbladet mer kritisk åt hans prestation. Det framgår att 

Timberlakes nya album har fått blandade reaktioner, men att han fortfarande är en 

framgångsrik artist som har råd att ta risker. Timberlake har ändrat sin musikstil till något som 

ligger långt ifrån den pop och r’n’b han vanligtvis förknippas med. Svenska Dagbladet skriver 

”… en artist som når fornstora höjder, men vars största period som kommersiell artist nog 

ändå passerat.” (Thungren, 2018: 17). Till skillnad från Aftonbladet anges Timberlake här 

som en ”kommersiell artist” och även som ett ”varumärke”, vilket tolkas som negativt och 

kan kopplas till att hans musik ses tillhöra det populärkulturella, låg kultur. Det kan även 

tolkas att han som etablerad artist kan ta risker, då det står att hans prestation är 

”imponerande” eftersom det inte följer det kommersiella eller populära. 

 

Lexikaliseringen från morgon- och kvällstidningarnas recensioner av samtliga män visar på en 

tydlig skillnad, när det kommer till prestationen, jämfört med kvinnorna. I artiklarna hittar vi 

genomgående ord som förknippas med prestation. I Aftonbladets recensioner om Justin 

Timberlake och Kendrick Lamar finner vi ord som ”självlysande”, ”magnetisk”, ”smakfullt”, 

”Rapskills”, ”mästerverk” och ”framgångar”, vilket tyder på att de är talangfulla artister med 

framgångsrika karriärer. I Dagens Nyheters recensioner om Kendrick Lamar och Sam Smith 

hittar vi liknande ord som ”mästerliga”, ”fantastiska”, ”mäktig”, ”välputsad” och 

”förvandlar”. 

 

Till skillnad från kvinnorna är dessa beskrivningar typiskt kopplade till representation av 

maskulinitet, likt Milestone och Meyers (2012) teorier. Männen, till skillnad från kvinnorna, 

definieras utifrån sina framgångsrika karriärer, där männen vanligtvis kopplas till makt, styrka 

och karriär. Trots att recensionerna av de kvinnliga artisterna innehöll ett fåtal beskrivningar 

om att de presterade bra, fanns det de lexikaliseringar och syntax som avslöjar en tydlig 

skillnad. Katy Perry är egentligen den kvinnan som anses prestera bäst, både när det kommer 
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till låtar och framträdande. Däremot finns det en skillnad från hur männen representeras. 

Recensenterna anser att vissa av kvinnorna kan prestera, i vissa partier under konserten, men 

de hyllas inte på samma sätt för sin prestation som männen gör. Männen kan exempelvis stå 

ensamma på scenen och ändå lyckas underhålla en hel arena. Katy Perry beskrevs ha en 

underhållande konsert, i och med att det hände mycket på scenen, vilket tolkas som 

anledningen till hennes höga prestation.  

 

Kvällstidningarnas representationer av kvinnorna kan tydligt kopplas till Deborah Jermyns 

(2013) forskning om lyckat respektive misslyckat åldrande, då det blir påtagligt när kvinnorna 

namnges med ålder. I kvinnornas fall har åldern betydelse för deras prestation, där Britney 

Spears exemplifierar ett misslyckat åldrande. Samtliga recensioner kan även kopplas till 

Widestedts (2001) teorier om recensentens makt och framhållna kunskap om vad som anses 

som ett starkt respektive svagt framträdande. När det kommer till prestationen hos kvinnorna, 

anser både morgon- och kvällstidningarna att Katy Perry är den kvinna som anses prestera 

bäst, följt av Dua Lipa som pendlar mellan högt och lågt, medan Britney Spears mestadels 

kritiseras för sin prestation. Till skillnad från männen, kan den kvinnliga prestationen tolkas 

som att det är mycket som krävs för att de ska kunna prestera på en högre nivå. Katy Perry har 

mycket rekvisita som gör att konserten beskrivs som en åkattraktion, vilket vi tolkar som 

anledningen till hennes höga prestation. Det handlar mindre om hennes person, mer om 

hennes aktiviteter. För de manliga artisterna gäller inte samma villkor för att de ska kunna 

prestera. Likt Milestone och Meyers (2012) teorier ses männen som framgångsrika och 

talangfulla, vilket speglas i deras recensioner av både morgon-och kvällstidningarna. 

 

Recensenterna för morgontidningarna uppskattar Kendrick Lamar och Sam Smiths 

musikstilar, då de beskrivs tillhöra den gamla skolan, vilket anses vara av hög kvalitet. Justin 

Timberlake kritiseras för sin nya musikstil, där morgontidningen skriver om honom som en 

kommersiell artist och som ett varumärke. Trots kritiken, anses det imponerande att han vågar 

ta risker. Han ses ändå kunna prestera på scenen som en multitalang. Det kan även tolkas att 

han som etablerad artist kan ta risker, då det står att hans prestation är ”imponerande” 

eftersom det inte följer det kommersiella eller populära. Flera meningar i männens 

recensioner, i både morgon- och kvällstidningar, antyder att de kan stå ensamma på scenen 

och ändå lyckas underhålla en hel publik, till skillnad från kvinnorna. 
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Aktiviteten på scenen är också någonting som kan kopplas till prestation, även om vi har det 

som ett eget tema, i och med att resultaten visar att kvinnornas aktivitet på scenen var en av 

anledningarna till deras låga prestation. Katy Perry presterade bra för att det var mycket 

aktivitet på scenen i form av dansare, rekvisita och mycket färger samt annat att titta på under 

konserten. Dua Lipa och Britney Spears hade båda dansare, men ansågs ändå inte kunna 

prestera. Bland männen hade Justin Timberlake en kör och dansare, Kendrick Lamar hade ett 

band med en dansare och Sam Smith hade också en kör. Ändå tycker recensionerna, från både 

morgon- och kvällstidningarna, att männen lyckas prestera bättre. För att konserten ska lyfta 

behöver Justin Timberlake bara sjunga sina gamla låtar, Kendrick Lamar behöver ingen annan 

än sin mikrofon och Sam Smith behöver bara rösten. Smith kritiseras av Aftonbladet för att 

konserten är tom på överraskningar, men recensenten menar att detta inte var något som 

förväntades av publiken och därför anser han lyckas ändå. 

 

5.2 Aktivitet 

Aktivitet, vilket handlar om konsertrecensionernas fokus på framträdandet och showen, är det 

andra temat som vi delat in analysen i. Analysen visar att kvinnorna har högre krav när det 

kommer till aktivitet på scenen. Deras konserter anses inte lika bra om det inte händer något 

på scenen, medan männen kan stå ensamma och ändå lyckas underhålla en hel publik. 

 

Enligt Widestedt (2001) kan journalistikens texter ses som ett maktredskap, då de skapar 

något som anses eftersträvansvärt hos människor. Den journalistiska texten innehåller alltid 

en värdering, vilket gör att recensenten i detta fall har makt över tidningsläsaren. W. Davidson 

och Edgar (2003) skriver i sin artikel om att personliga och kulturella erfarenheter har 

betydelse vid bedömningar av olika slag. Det är oftast samma recensenter som skriver 

konsertrecensionerna, vilket vi noterar i några av de artiklar vi analyserat. Recensenterna 

påverkas alltså av konserter de har varit på innan, som gör att de kan jämföra, samt sina 

personliga och kulturella erfarenheter, vilket påverkar deras bedömning. Till skillnad från W- 

Davidson och Edgars (2003) resultat, där kvinnor fick högre betyg än männen, resulterade vår 

analys i att killarna bedömdes som bättre utifrån de teman vi tittat på. 

 

Många av recensionerna innehåller förhållandevis få ord som direkt framställer eller beskriver 

artisten om sådan, de fokuserar direkt på att redogöra för själva showen. Katy Perrys konsert 

beskrivs i Expressen som en ”åkattraktion”, ”färgsprakande” och ”underhållande” i och med 

att recensenten får känslan av att man tittar på flera musikvideos som utspelar sig live. Det 
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verkar även röra sig många personer på scenen som är utklädda till olika saker för att 

förstärka showen. I Svenska Dagbladet kunde vi identifiera många presuppositioner från 80-

talet, då recensenten anser att mycket av Katy Perrys konsert påminner om saker från den 

tiden. Detta förutsätter att läsaren kan koppla dessa referenser och liknelser till 80-talet, bland 

annat till Star Wars och Michael Jackson. Annars anser båda tidningar att hon bjuder på en 

”spektakulär” och ”underhållande” konsert, tack vare hennes rekvisita. 

 

Dua Lipa anses inte bjuda på en lika underhållande konsert som Katy Perry. Aftonbladet 

skriver ”Tanken bakom hur hon ska presentera sin musik på ett intressant sätt är diffus.” 

(Larsson 2018). Precis som prestationen, ansåg både morgon-och kvällstidningen att Dua 

Lipas konsert har sina bättre och sämre stunder. Det är de bättre stunderna som anses lyfta 

hela framträdandet, vilket förmodligen beror på att det inte händer lika mycket på scenen 

under de lugnare låtarna. En presupposition som dyker upp i båda recensionerna av Dua Lipas 

konsert är ordet ”fuckboy”, som används i samband med beskrivningar av vad hennes låtar 

handlar om. Hon uppmuntrar tjejerna i publiken att sjunga till alla ”fuckboys”, som enkelt kan 

beskrivas som de killar som inte har behandlat tjejer bra. Detta kan kopplas till det Milestone 

och Meyer (2012) diskuterar om femininitet och att kvinnor inom populärkulturen vanligtvis 

är intresserade av kärlek och relationer. Kvinnor representeras oftast på sådant sätt som om 

kärlek och relationer vore det viktigaste i deras liv, vilket påverkar våra kulturella 

föreställningar om det. Många låtar handlar om kärlek på olika sätt, men detta är inget som 

nämns i någon av de andra konsertrecensionerna. Eftersom kvinnor kopplas till kärlek och 

relationer är detta ingenting vi vanligtvis skulle reagera på, om vi inte hade närläst och 

jämfört dessa texter. Ordet ”relationsskola” är också någonting som Aftonbladet använder för 

att referera till hennes låtar. 

 

Om Katy Perry är den kvinnan som tidningarna beskriver som den bästa underhållaren, följt 

av Dua Lipa som inte levererar på samma nivå, beskrivs Britney Spears som den kvinnan som 

inte lyckas bjuda på en lika bra show. Aftonbladet beskriver Britney Spears som någon 

”musikbranschen… [gjort] till en 12-årig 17-åring…” (Azarmi 2018: 38), här antar vi att 

författaren underförstått, med en presupposition, vill påvisa musikindustrins 

kommersialisering. Samtidigt som hennes konsert beskrivs som ett ”spektakel”, ett ord vi 

förknippar med den allra lättaste av underhållning, besläktat med gyckel. Noa Söderbergs 

recension av Britney Spears konsert i Dagens Nyheter är också lexikalt intressant. Hennes roll 

är inte bara offrets roll, “hårdutnyttjad” och ”oskyldig”, utan också ”självständig” och 
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”levande”. Här kan vi ana Milestone och Meyers (2012) teori om den stereotypa blondinen 

med koppling till utseende och det kommersiella, men också det unga sexuella, förstått som 

anspelningar på Spears karriär som tonårsidol. Aftonbladets recension beskriver hennes 

konsert som ett ”aerobicspass” och skriver även ”Men inga dansare, bländande strålkastare 

eller cirkuskonster kan dölja den fruktansvärt låga nivån” (Azarmi 2018: 38). Det framgår 

tydligt att ingenting kan rädda hennes konsert och det tolkas som om recensenten anser att 

hennes tid som artist är förbi. Här anar vi möjligen att det är Spears åldrande som har tagit 

henne hit. Dagens Nyheter är inte lika kritisk till hennes framträdande och anser ändå att 

konserten lyfter på sina ställen, däremot påstår recensenten att hennes dagsform är avgörande 

för hennes prestation.  

 

Till skillnad från kvinnorna, som har både dansare och annat på scenen för att bjuda på en bra 

och underhållande show, anses männen inte behöva lika mycket för att konserten ska vara 

underhållande eller lyckad. Att män representeras utifrån den egna prestationen och 

aktiviteten kan ses som något som hänger samman med det som Milestone och Meyer (2012) 

visar i sin forskning, att det maskulina ofta symboliserar makt och styrka något som gör att de 

klarar sig på egen hand. Kvinnorna, som vi ser ovan i teoridelen, representeras genom att 

behöva attiraljer eller produkter för att behaga.     

 

Justin Timberlakes konsert fokuserar mycket på hans nya musikstil, som fått blandade 

reaktioner, vilket också påverkat hans konsert. Både Aftonbladet och Svenska Dagbladet 

beskriver att han har bytt från kostym till flanellskjorta. Lexikaliseringar i dessa recensioner 

beskriver en ”friluftsaura” och en ”folkfest”. Trots kritiken mot den nya musikstilen anses 

ändå Timberlake underhålla publiken som en ”duracellkanin” som klarar av att göra allt, han 

dansar, spelar instrument och sjunger bra. Recensenterna tycker att den nya musikstilen är 

sämre, men att hans gamla låtar lyfter hela showen. Svenska Dagbladet skriver ”Kvällens 

absoluta zenit infinner sig i stället när han är den gamla Justin Timberlake…” (Thungren 

2018: 17). 

 

Kendrick Lamar behöver bara sina låtar för att underhålla publiken, då han enligt Aftonbladet 

och Dagens Nyheter är bättre när han är ensam på scen. ”Fortfarande använder han sig av ett 

liveband med bullriga rocktrummor, men numera döljs åtminstone musikerna från scenen…” 

(Ringskog Ferrada- Noli 2018: 3), är ett exempel från Dagens Nyheter. Lexikaliseringar i 

artiklarna visar även hans talang som i Aftonbladet beskrivs med ord som ”Rapskills” och 



 37 

”mästerverk”. Båda tidningarna beskriver honom som en talangfull artist, då de anser att han 

skiljer sig från många andra rappare i och med att hans texter är av kvalitet. Därför behöver 

han alltså inget annat på scenen än en mikrofon, eftersom de anser att inte ens livebandet 

behöver synas.  

 

Sam Smiths konsertrecensioner delar lite olika åsikter, gällande showen. Medan Aftonbladet 

skriver ”Scenen är snygg men tom på överraskingar.” (Nunstedt 2018: 60), skriver Dagens 

Nyheter ”Konsertshowen är dock ett väloljat maskineri…” (Ringskog Ferrada-Noli 2018: 14). 

Båda tidningarna är eniga om att showen egentligen handlar om Sam Smith och hans röst, 

vilket är det enda som behövs för att underhålla publiken och anledningen till varför dem är 

där. Mannen är ensam nog.  

 

Skillnaden mellan kvinnorna och männen, som artister, är att alla kvinnor sjunger inom 

samma musikgenre, vilket är pop. Justin Timberlake är den som sjunger mest pop, trots att 

han har många r’n’b låtar också, medan Kendrick Lamar är rappare och Sam Smith en 

blandning av soul och pop. Trots denna skillnad bland männen, anses de inte behöva lika 

mycket aktivitet på scenen. Det krävs heller inte mycket av dem för att de ska lyckas 

underhålla en hel publik. Katy Perry är den kvinnan som båda tidningarna ansåg bjuda på den 

bästa showen i och med att det var så mycket som hände, där till och med de lugna låtarna 

lyckas underhålla. Dua Lipa pendlar mellan högt och lågt, medan Britney Spears sågas för 

sina försök till dans och cirkuskonster. Om vi jämför Timberlake och Spears när det kommer 

till aktivitet, kan han lyfta sin konsert med sina gamla hits, medan hon inte anses kunna göra 

det. Detta kan tolkas som att kvinnorna har mer krav som gör att de på något sätt behöver 

bevisa, eller kämpa mer, för att deras konserter ska anses underhållande. Vi noterar inga 

särskilda sammantagna skillnader mellan de båda tidningskategoriernas recensioner. 

 

5.3 Kroppen 

Kropp och utseende är ett tema som vanligtvis skiljer män från kvinnor när det kommer till 

representation inom populärkulturen. Stuart Halls (1997) teorier om stereotyper beskrivs som 

ett sätt att reducera män och kvinnor till ett fåtal karaktäriseringar. Representationerna av de 

manliga och kvinnliga artisterna som vi hittar i konsertrecensionerna baserades på stereotypa 

föreställningar. Enligt Milestone och Meyer (2012) och diskursteorin kan maskulinitet 

respektive femininitet ses som två diskurser, vilket baseras på antaganden som finns om dem. 
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Ett av dessa antaganden är att kvinnor vanligtvis definieras av sitt utseende och är 

känslosamma, medan männen har karaktärer, karriärer och hjärnor. Detta blir även resultatet 

av vår analys, där ett fåtal meningar avslöjar att recensionerna fokuserar mer på kvinnornas 

utseende än männens. 

 

Vi kan se i teoridelen ovan att det börjar bli vanligare att objektifiera män, vilket vi kunde 

hitta i både Justin Timberlakes och Sam Smiths recensioner. I Aftonbladet beskrivs 

Timberlake som en ”sexsymbol”, däremot är det inte mycket fokus på hans utseende. Ordet 

används mest för att påpeka att han förändrats från en man som bär kostym (en ”sexsymbol”),  

till en som bär pläd. I Wangs (2009) artikel om kändisar i Taiwan kunde man se en koppling 

mellan männens utseende och framgång. Detta är ingenting som framgår lika tydligt i Justin 

Timberlakes konsertrecension, eller för någon av de andra männen. Likt Milestone och Meyer 

(2012) handlar Justin Timberlakes framgång mer om att han är en ”multitalang” än en 

”sexsymbol”.  

 

I Dagens Nyheters recension av Sam Smiths konsert läggs mycket fokus på att han är 

homosexuell. Det är också i denna recension som vi hittar ord som ”Sött ansikte”, 

”sensationellt bred” (trots homosexualiteten) och ”charmig”. Det är fascinerande att orden 

som beskriver Smith inte heller bygger, likt kvinnor, på prestation utan främst på utseende 

och känslor. Detta blir i någon mening ett slags motsatsförhållande till den hegemoniska 

maskuliniteten vi beskrivit. Nog för att artistens ”mäktiga sångröst” omnämns, men 

recensenten vill snarare fastna i Smiths inre liv ”problem med närhet” och ”[Smith har] aldrig 

varit med om besvarad kärlek” (Ringskog Ferrada-Noli 2018: 14). Därtill jämförs han, liksom 

i Expressen, med den kvinnliga artisten Adele. Till skillnad från Justin Timberlake fokuserar 

recensenten mycket mer på Sam Smiths sexuella läggning, känslor och kärleksrelationer, än 

på det musikaliska framträdandet. Detta blir mycket fascinerande att den öppet homosexuelle 

artisten beskrivs på detta vis i kontrast till hans heterosexuelle kollega, givet att vi ovan i 

denna uppsats ser Milestone och Meyer (2012) beskriva känslor och relationer som normalt 

icke åtråvärda teman, och därför inte förekommer i tidningar riktade till män.  Men här kan vi 

samtidigt se tydliga drag av ”the new man”-diskursen. Mannen, Smith i detta fall, har mer 

kontakt med det som anses vara feminint, något som tillskrivs ”the new man”. 

 

Bland kvinnornas recensioner hittar vi tydligare meningar där fokus ligger på kroppen eller 

utseendet. I Dua Lipas konsertrecension från Svenska Dagbladet står det ” Dessutom dansar 



 39 

hon precis lagom långsamt för att de rekordmånga mobiltelefonerna i luften ska hinna fånga 

en snygg ”snap” eller ”story” för sina sociala medier-flöden.” (Björk 2018: 31). Detta kan 

tolkas som att Dua Lipa dansar för att hon vill att publiken ska hinna fota henne, alltså 

fokusera på hennes utseende och rörelser. Kvinnors kroppar representeras, som vi ser i 

Milestone och Meyers (2012) teorier, för att behaga och betraktas utifrån den manliga blicken. 

Vi kan också förstå Dua Lipa som att ha ett ”behov av kärlek” eller bekräftelse, något som vi 

också beskriver ovan som ett vanligt sätt för kvinnor att representeras.    

 

I Britney Spears konsertrecension från Aftonbladet noterar vi ord som framställer artistens 

kropp på ett negativt sätt, ”robotlik”, ”cirkuskonster” och ”svag”. I representationsteorier 

anses den feminina kroppen endast se bra ut för männens skull och kvinnor bedöms utifrån 

sina kroppar, inte prestation, något som förefaller tydligt i recensionen av Britney Spears 

konsert. Intressant nog finner vi ännu en gång ett tillfälle att jämföra Justin Timberlake och 

Britney Spears, i och med att de haft lika långa och liknande karriärer. För även i Timberlakes 

recension, från Aftonbladet, står det om ”robotrörelser” och ”pojkbandsaerobics”. Skillnaden 

är att det är Britneys Spears kropp som ses som ”robotlik” och ”svag” (hennes form). Orden i 

Justin Timberlakes konsert handlar om att han dansar likt Michael Jacksons ”robotrörelser” 

och ”pojkbandsaerobics” refererar till de dagar han var med i ett pojkband som hade 

koreograferad dans.  

 

I Dagens Nyheters konsertrecension av Kendrick Lamar kan vi även identifiera meningen 

”Trots sina oerhört välskrivna texter är inte Kendrick Lamar mindre macho än någon annan.” 

(Ringskog Ferrada-Noli 2018: 3). Detta tolkar vi som att recensenten refererar till andra 

artister och rappare inom hiphopgenren som har vissa stereotypiska drag. En rappare skulle 

stereotypiskt kunna beskrivas som tuff och aggressiv, vilket bland annat beror på innehållet i 

låttexterna och att de framförs på ett aggressivt sätt. Bara för att Kendrick Lamar har texter 

som skiljer sig från andra hiphop-låtar, vill recensenten påvisa att han fortfarande är ”macho”. 

Detta kan tydligt kopplas till Milestone och Meyer (2012), när de beskriver traditionell 

maskulinitet, där män inte visar känslor eller bryr sig om seriösa ämnen. Alternativt kan vi här 

påstå att det är en slags hegemonisk maskulinitet som beskrivs. 

 

Som vi diskuterat innan, kan maskulinitet och femininitet ses som två diskurser. Detta baseras 

på antaganden som finns om könen, där männen vanligtvis definieras utifrån sina karaktärer, 

karriärer och hjärnor, medan kvinnorna definieras av sitt utseende och känslor. Detta är något 
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vi kunde identifiera genom att analysera temat om kroppen. Justin Timberlake och Kendrick 

Lamar ansågs kunna prestera och hade inte mycket fokus på utseende. Däremot fokuserade 

morgontidningens recension av Sam Smith mycket på hans utseende och sexuella läggning 

som homosexuell, likt kvinnorna. I Dua Lipas recensioner hamnar viss fokus på hennes låtar 

som handlar om komplicerade kärleksrelationer och i Britney Spears recensioner fokuserar de 

till viss del på hennes robotlika kropp. 

 

Skillnaden mellan män och kvinnor blir under denna kategori påtaglig. Kroppen spelar roll i 

recensionerna som rör de kvinnliga artisterna. Särskilt i förhållande till ett misslyckat 

framträdande. Då beskrivs den kvinnliga kroppen som onaturlig, eller robotlik. Det framgår 

av vår analys ingen uppenbar skillnad mellan de båda tidningskategorierna i sin framställning 

av kvinnorna och männen. 
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6 Slutsats och diskussion 

Vårt syfte med studien har varit att utifrån en kritisk diskursanalys undersöka hur manliga och 

kvinnliga soloartister representeras i morgon- och kvällstidningarnas konsertrecensioner, samt 

att jämföra dessa två tidningstyper indelade utifrån teorier om hög respektive låg kultur. Detta 

för att belysa representationen av kvinnor och män, samt om representationen skiljer sig 

beroende på om recensionerna är skrivna i morgon- eller kvällstidningar. Analysen har delats 

in i tre kategorier: prestation, aktivitet och kropp. Att vi har analyserat texten utifrån tre olika 

kategorier har varit ett fruktsamt sätt att tematisera analysen. Det finns också andra sätt, 

exempelvis recension för recension och sedan sammanfatta. Dock skulle detta efter vår 

bedömning förmodligen tråka ut läsaren då arbetet skulle riskera att bli alldeles för stolpigt. 

Nu har vi kunnat visa kategori för kategori hur de olika recensionerna skapar ett slags mönster 

av delvis bekräftad representationsteori. Men vi slår oss givetvis inte för bröstet för detta. Det 

vi kan visa på är enbart ett axplock av analyserat material, om än ett talande sådant.  

 

Det är som Widestedt påpekar givetvis så recensenternas personliga och kulturella 

erfarenheter som har betydelse vid bedömningar av olika slag. På samma sätt har artisterna 

olika uttryck och gimmicks som gör att de bedöms olika. Recensenterna i vår undersökning, 

som i ett par fall recenserar olika artister i samma studie, påverkas av konserter som de har 

varit på innan och läser om artisternas personligheter, vilket i sin tur torde påverkar 

bedömningen. Recensenten är inte en person som sitter utan andra intryck än det som 

recenseras.   

 

Vår analys av artiklarna handlar om att språket, texten, får mening genom olika 

representationer. Representationen och de ordval som används i koncertrecensionerna, för att 

beskriva artisterna, beror på vår kultur och våra sociala konventioner. Trots att artiklarna 

mestadels innehåller beskrivningar om musiken och konserten, än om artisterna själva, anser 

vi att dessa beskrivningar är en del av representationen av artisterna.  

 

Skillnaderna mellan representationen av artisterna styrs som sagt av våra kulturella 

föreställningar om genus. Vanligtvis är vi inte uppmärksamma på vilka ord som används vid 

representationen av genus, men med hjälp av den kritiska diskursanalysen har vi 

förhoppningsvis kunnat visa dessa. De kulturella föreställningar vi har om genus är 

exempelvis de som vi har skrivit om från Milestone och Meyers teorier, där maskulinitet och 
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femininitet vanligtvis representerats olika inom populärkulturen. Detta knyts också till de 

stereotypa föreställningar vi har om genus, likt de som Wang kom fram till i sin forskning om 

kändisar taiwanesiska tidningar. Om genus representeras som att det finns en skillnad mellan 

de olika könen, är det baserat på de kulturella föreställningar om vilka karaktäristiska 

egenskaper som innefattar män och kvinnor. Diskurser representerar kvinnor och män som 

olika och får oss att tro att det är en skillnad, vilket kan kopplas mediernas och skribenternas 

makt att representera dessa på ett visst sätt. 

  

Vår analys visar som sagt att det finns en skillnad när det kommer till representationen av 

kvinnliga och manliga soloartister. Däremot finner vi ingen större skillnad mellan hur 

morgon- och kvällstidningar representerar dessa, annat än att samtliga av kvällstidningarnas 

recensioner av kvinnliga artister namnger dessa med dess ålder. Detta kan givetvis vara ett 

uttryck för ett särskilt kvällstidningsmanér, som morgontidningarna inte har. Vi kommer trots 

detta till slutsatsen att de olika tidningarna i stort har gemensamma drag, när det kommer till 

på vilket sätt de representerar män respektive kvinnor. Vi kan alltså se att även om 

recensionerna har olika åsikter om artisternas konserter, överensstämmer sättet på vilket 

representationen av kvinnor och män sker i båda tidningstyper. Därmed vill vi våga oss på att 

konstatera följande: 

 

 Representationen av kvinnor och män i svenska tidningars konsertrecensioner under 

2018 sker i stort såsom teorierna pekar på att de gör; kvinnor bedöms utifrån kroppen 

och attiraljer på scenen, medan männen bedöms utifrån prestationen på scenen. 

 Det tycks inte göra någon skillnad om det analyserade materialet är kvällstidningar 

eller morgontidningar. 

 Därför torde gränsen, även om vi med detta inte kan säga helt säkert, mellan hög och 

låg kultur, såsom den presenteras av Boëtius och Storey, vara flexibel.   

 

När det kommer till den diskussionen om flytande eller utsuddad gräns mellan hög och låg 

kultur. Fenomen såsom tabloidiseringen, kommersialiseringen och internets framväxt kan 

vara bidragande orsaker till detta. I takt med att kommersialiseringen av media ökat, och 

sociala medier uppkommit inleder journalisterna på både morgontidningarnas 

kulturredaktioner och kvällstidningarnas nöjesredaktioner säkerligen varje dag med att skanna 

av de amerikanska skvallersajternas senaste snackisar för att inte missa något. Även om 

nöjessidornas recensioner tenderar att stå mer sida vid sida med kändisnyheter och andra 
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populärkulturella uttryck, medan kultursidornas recensioner av popartister sammanbinds med 

högkulturella uttryck såsom opera och balett, är journalistens vardag och redaktionens sätt att 

organisera sig, kanske givet kommersialiseringen, likartad eftersom medierna också 

konkurrerar med varandra på samma marknad om samma konsumenter. Dessa företeelser kan 

också vara faktorer som påverkar den flexibla gränsen mellan högt och lågt.  

 

Denna fråga skulle kunna omhändertas i ett mer extensivt forskningsarbete, i en 

masteruppsats eller rentav en avhandling, där man kan tänka sig att som forskare under en 

längre tid sitta ”inbäddad” på en redaktion och studera själva produktionen och sätter på vilket 

redaktionerna organiserar sig. Metodologiskt skulle så kunna ske genom att använda fler 

delar, än vi använt i detta arbete, av Faircloughs tredimensionella modell presenterad ovan. 

  

Vi har gjort valet att inte på förhand peka ut exempelvis den högre kulturen som ”bättre” i att 

representera, eller motsvarande den lägre som ”sämre”. Det skulle dessutom kräva att vi i 

teoridelen också beskriver teorier kring vad som är att betrakta som bra respektive dålig 

representation, eller själva gjort och presenterat den avdömningen. Så har vi inte lagt upp 

arbetet. Vi har istället haft ambitionen att med uppsatsen peka på representationsteorier och 

utifrån givet material ta reda på om dessa går att påvisa.  

 

Att media har en viktig roll i samhället förefaller inte helt otroligt att påpeka, särskilt när de 

som påpekar detta är två mediestudenter, men med en viktig roll kommer ett stort ansvar. Hur 

kvinnor och män i ”världens mest jämställda land” år 2018 fortfarande representeras efter 

teorier som bygger på världsomspännande forskning som dessutom har pågått i många år 

visar på att arbetet med stereotyper, ordval och samhällsdiskurser fortfarande måste ske. Vi är 

inte framme. Förhoppningsvis har detta arbete bidragit till att blotta och belysa detta. 
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8 Bilagor 

 

Bilaga 1: Lexikaliseringstabell 

   

 Katy  

Perry 

Dua  

Lipa 

Britney 

Spears 

Kendrick 

Lamar 

Sam  

Smith 

Justin 

Timberlake 

Hög 

kultur 

Högenergisk 

Svagare 

Förtrollande 

Spektakulär 

80-

talsinspirerad 

Imponerande 

Förförande 

Girl Power 

Ärligt 

Stärkande 

Imponerande 

Balladträsk 

Disco 

Energidepåer 

Hårdutnyttjad 

Paradox 

Väloljat 

Självständighet 

Oskyldighet 

Levande 

Överlägsenhet 

Mästerliga 

Imponerande 

Fantastiska 

Överproducerade 

Mäktig 

Förvandlar 

Välputsad 

Retrosoul 

Gammeldags 

Sentimental 

Genuin 

Kommersiell 

Komik 

Imponerande 

Självskatebeteende 

Ambitioner 

Folkfest 

Låg 

kultur 

Åkattraktion 

Maxar 

Färgsprakande 

Imponerande 

Partajet 

Påhittig 

Oroväckande 

Typisk 

Popmusik 

Effektiv 

Etablerad 

Konstruktion 

Passivt 

Relationsskola 

Pinsamt 

Spektakel 

Bristfällig 

Aerobicspass 

Robotlik 

Cirkuskonster 

Svag 

Rapskills 

Mästerverk 

Framgångar 

Lysande 

Ensam 

Hjärta 

Viktig 

Värdefull 

Snygg  

Proffsig 

Kvalitetssoul 

Lite tråkig 

Dominera 

Attityd 

Sorgsna  

Inlevelse 

Självlysande 

Magnetisk 

Underhållare 

Friluftsaura 

Duracellkanin 

Ögongodis 

Smakfullt 
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