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Abstract 

Denna kandidatuppsats undersöker med en kvalitativ ansats hur stockholmare beskrivs i 

Dagens Nyheters kultur- och nöjesbilaga På Stan. Uppsatsens syfte är främst att undersöka 

hur På Stan använder sig av stereotyper i sin journalistik men också att skapa förståelse för 

varför de används. De frågeställningar uppsatsen ämnar svara på är vilka ämnesområden På 

Stan skriver om, hur stockholmare representeras, samt vilka stereotyper som används i 

representationen av dem. 

 

För att besvara frågeställningarna har På Stans dominerande ämnesområden mellan 1 januari 

och 31 maj 2012 kartlagts i en kvantitativ analys. Ur detta har sedan sju artiklar vilka handlar 

om Stockholm och människor valts ut och analyserats enligt Faircloughs modell för kritisk 

diskursanalys. Utgångspunkten för den kvalitativa analysen är teorier om stereotyper, 

socialkonstruktionismen samt Elisabeth Liljas teori om stadsdelar och identiteter. 

 

Uppsatsen kommer med hjälp av den kvalitativa analysen fram till att På Stans journalistik 

formar en överhängande Stockholmsdiskurs vilken konstrueras av det journalistiska sätt som 

människor och platser kategoriserar på. Uppsatsen kommer även fram till att På Stan i sin 

journalistik använder stereotyper och att dessa i stor utsträckning är kopplade till Stockholms 

olika stadsdelar och dess etablerade karaktärer. Användningen av stereotyper vilar på 

förgivettagna föreställningar om stockholmare och deras egenskaper, både hos På Stan och 

allmänheten. På Stan använder stereotyper som ett verktyg för att garantera sin läsekrets samt 

maximera sin egen journalistik.  

 
 
 
 

Nyckelord: Stockholm, diskurs, stereotyper, uteliv, social representation, kategorisering, 

socialkonstruktionism 
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1 Inledning	  

Det skrivs många uppsatser som handlar om journalistikens stereotyper i förhållande till 

genus och etnicitet. Mindre orienterad är forskningen kring nöjesjournalistikens stereotyper. 

Forskning kring nöjesjournalistik finns det lite av överhuvudtaget, något som kan tänkas bero 

på genrens snabba framväxt (Domellöf 1999:5). Kanske har det att göra med en förminskning 

av nöjesjournalistiken eller att det rentav har att göra med nonchalans. Vi har valt att studera 

Dagens Nyheters bilaga På Stan då bilagans innehåll är det närmsta man kommer till 

nöjesjournalistik i Stockholms morgonpress. Som författare till uppsatsen vill vi anmärka att 

vi själva sedan en längre tid läser På Stan. Då vi föredrar morgonpress framför kvällspress 

tillhör vi som två yngre Stockholmsintresserade med tycke för nöje och uteliv troligtvis också 

bilagans målgrupp. 

 

Bakom nyheter finns det inte sällan en mediedramaturgi där stereotyper på ett schablonartat 

sätt används mer som verktyg än som hinder. Journalistiken i På Stan är inget undantag. 

Dramaturgin återspeglar en specificerad kategorisering av världen där ord många gånger talar 

till hjärtat och inte lika mycket till hjärnan. Mediernas uppdrag ligger inte i att underhålla 

men däremot är det viktigt att historier vilka ju medierna förmedlar, är goda sådana. Man 

brukar säga att medierna är historieberättare i realtid (Bell 1998:64-65). Journalistiken går en 

ständig balansgång mellan det goda innehållet och publikens mottagande. 

 

På Stan med sin nöjesjournalistik är en bilaga likt få andra. Evenemang i storstaden 

presenteras och recenseras, ofta i direkt anknytning till aktörer eller andra Stockholmsattribut. 

Hur människor och platser uppfattas får ofta sin mening genom mediernas rapportering. I det 

moderna samhället vittnar vi om livsstilar präglade av stark nöjes- och utelivskultur. Det ger 

oss orsak att närmare se på framställningen av stockholmare i en tidning likt dem i DN På 

Stan och huruvida framställningen överensstämmer med stockholmarnas egen 

verklighetsbild. Med andra ord vilka är journalistikens stockholmare? 

 

1.1 Syfte	  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka stereotyper Dagens Nyheters bilaga På Stan 

använder sig av i beskrivningen av stockholmare, samt skapa förståelse för bakomliggande 

orsaker till den stereotypa framställningen. 
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1.2 Frågeställningar	  

• Vilka ämnen skriver På Stan om? 

• Hur representeras stockholmare i På Stan? 

• Vilka stereotyper framträder i denna representation? 

 

1.3 Material	  och	  avgränsningar	  

Uppsatsens analys har delats upp i en kvantitativ analys och en kvalitativ analys. Den 

kvantitativa analysen syftar till att ge en överskådlig bild av vilka ämnesområden som 

dominerar i På Stan. Materialet täcker in 21 nummer av På Stan som är utgivna mellan 2012-

01-01 och 2012-05-31, ett tidsspann på 5 månader. Häri inkluderas även På Stan-

redaktionens publiceringar i DN:s Stockholmsdel. Sammanlagt utgörs analysen av 30 artiklar 

vilka står till grund för valet av de sju artiklar som undersöks i den kvalitativa analysen. 

Kriteriet för de valda artiklarna är att deras innehåll explicit beskriver stockholmare, vilka 

visat sig främst vara bilagans större artiklar. Eftersom det dominerande ämnesområdet visade 

sig vara uteliv domineras även antalet artiklar som kommer analyseras kvalitativt av detta 

ämnesområde. Artiklarnas tillhörande bilder kommer inte att analyseras eftersom uppsatsen 

endast ämnar studera stereotyper som beskrivs i den journalistiska texten. 

 

Artiklarna som analyseras kvalitativt: 

”Top Nice på Liljevalchs – ett utlopp för omöjligheter” 2012-03-23 

”Ut med dig!” 2012-03-30 

”En matigare bioupplevelse” 2012-04-27 

”Det växer i trädgården” 2012-05-04 

”Stockholmarna känns seriösa” 2012-05-04 

”Stockholm enligt Filip & Fredrik” 2012-05-11 

”De vill skapa en ny bild av Stureplan” 2012-05-11 
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2 Bakgrund	  

2.1 På	  Stan,	  en	  bilaga	  i	  Dagens	  Nyheter	  

Dagens Nyheter är en oberoende liberal morgontidning och grundades år 1864. Idag är 

Dagens Nyheter Sveriges mest lästa morgontidning, sett till både pappersupplagan och 

nätupplagan (www.dn.se). Morgontidningar i pappersformat är kända för att ha större 

spridning på vardagar än på veckoslut. I Sverige utgörs morgontidningens största andel 

prenumeranter av högutbildade med relativt stabila vanor, de är gifta och är oftast i 

medelåldern. Ungdomar och unga vuxna är i minst utsträckning vana vid att få 

morgontidningen hem i brevlådan (Hadenius, Weibull, Wadbring 2008:349). 

 

Hur ser det då ut med På Stan? På Stan är Dagens Nyheters nöjes- och kulturbilaga och ges ut 

en gång i veckan, varje fredag. Kort och gott riktar sig innehållet i På Stan till 

nöjesintresserade stockholmare då bilagan består av ett nöjeskalendarium, kortare notiser, en 

krönika, en restaurangrecension och ett varierat antal mer djupgående artiklar. Förutom 

bilagan publiceras även artiklar skrivna av På Stan-redaktionen löpandes och slumpmässigt 

under veckan i Stockholmsbilagan. På Stans spridda innehåll är inte något nytt fenomen sett 

till tidningens historia. Redan från den första vinjettutgivningen på 1920-talet har innehållet 

varit spritt och från år till år till och med ”pausad” distribution av bilagan. Läsningen av På 

Stan kan klassas som en slags tillvalsläsning utöver tidningens primära läsning. 

Tillvalsläsning definieras som läsning vilken i högre utsträckning drar till sig engagerade 

läsare men med ett mindre läsaromfång (Hadenius, Weibull, Wadbring 2008:352). Följande 

citat är en del av Dagens Nyheters publicistiska mål och här kan tillvalsläsningen såsom den i 

På Stan ha sin boning, den kan både försvaras och ifrågasättas. 

 

”DN:s utgångspunkt är att människor med olika förutsättningar och social bakgrund har rätt 

och möjlighet att delta i och förstå gemensamma angelägenheter. DN ska vara en bred 

kvalitetstidning och fungera som Sveriges viktigaste demokratiska mötesplats.” 

Källa: www.dn.se 

 

Trots att På Stan-bilagan kan tänkas rikta sig till unga läsare i Stockholm utöver den 

traditionella läsarkretsen ligger tidningens utmaning i att läsningen fortfarande måste gå i god 

för allmänintresset som ju är en av journalistikens byggstenar. 
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2.2 Publik	  

I sin helhet kräver läsningen av Dagens Nyheter en någorlunda insatt och informerad publik. 

Det sammantagna innehållet är informativt snarare än underhållande och kan definieras som 

det forskningen menar med elitmedium (Hadenius, Weibull, Wadbring 2008:333). Ser man 

närmare på ämnesområden och tillvalsläsning är man dock tvungen att kategorisera 

elitmedium i relation till ett specifikt innehåll. På Stans innehåll kan sägas ingå i kategorin 

förströelse, förströelse som i sin tur domineras av en yngre läsarkrets. På Stan är en del av 

Dagens Nyheter och därmed av morgonpressen men innehållet tycks söka och attrahera en 

långt mer nischad publik än det traditionella innehållet. I det hela är det dock svårt att se 

huruvida På Stans läsarkrets är enhetlig eller inte (Hadenius, Weibull, Wadbring 2008:352-

353). 

 

2.3 Nyhetsbegrepp	  och	  medielogik	  

Det finns två perspektiv att applicera på nyhetsbegreppet: 

1) Ett flöde av händelser står till grund för skapandet av nyheter. 

2) Förmedlingen av en händelse är konstruerad och skapar nyheten (Hadenius, Weibull, 

Wadbring 2008:330)  

 

De två perspektiven utesluter inte varandra. På Stans nyheter skulle likväl kunna klassas utefter 

det ena perspektivet som efter det andra (Hadenius, Weibull, Wadbring 2008:330). Vidare har 

senare forskning visat att aktörer, spridningsort och medietyp spelar in i stor utsträckning när 

det gäller praktiserandet av nyhetsbegreppet. Även om nyheter är förenklade är inte På Stans 

nyhetsskrivande oberoende av sin omgivning, snarare tvärtom sett till bilagans guidande 

karaktär (Hadenius, Weibull, Wadbring 2008:331). På Stan måste förhålla sig till tid och rum, 

där läsarnas förväntningar och förförståelser vägs in i skapandet av nyheterna. 

 

Det finns även en så kallad medielogik där nyheter utformas för att passa in i det rådande 

medieklimatet sett till deadlines och intern struktur. Samtidigt måste bevakningen 

individualiseras för att synas på den konkurrenskraftiga marknaden, därav begreppet 

tillvalsläsning. På Stan med dess fördjupade nöjesinnehåll skulle kunna vara ett uttryck för en 

individualisering. Mediets profilering svarar således för nyhetsföretagets vilja att synas 

(Hadenius, Weibull, Wadbring 2008:332). Vidare är det värt att känna till några av 

medielogikens aspekter vid djupdykningen i På Stans journalistiska innehåll. Dessa är format, 
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rutiner och dramaturgi (Hadenius, Weibull, Wadbring 2008 2008:332), något som genom 

kritisk diskursanalys går att finna (se metod). Sett till dramaturgin talar det faktum att På Stans 

bilaga endast ges ut en gång per vecka för en minskad risk för braskande rubriker och 

obearbetad journalistik. Här är efterfrågan på snabba nyheter inte lika stort som efterfrågan på 

lämpliga nyheter. På Stan är lite grann utav av en hybrid, sett till underhållningsjournalistik 

kontra nöjesjournalistik och likadant med populärmedier kontra elitmedier. Gällande 

textkaraktär kan en artikel eller en notis vara enbart rapporterande eller också analyserande. 

Vidare kan karaktären vara antingen presenterande, hyllande, ifrågasättande eller granskande 

(Domellöf 1999:8). 

 

2.4 Nöjesjournalistik	  

Att Dagens Nyheter som Sveriges största morgontidning inte vill kalla sin nöjesbilaga för just 

det har att göra med den diskussion som Maria Domellöf (1999) tar upp i sin rapport ”Mycket 

nöje!”. Nyhetsgenrens trovärdighet har ifrågasatts och haft låg status inom yrkeskåren. Det har 

att göra med hur nöjesjournalistiken blandar underhållning med fakta, innehållet har därmed 

inte värderats likvärdigt med nyhetsjournalistiken politiska nyheter (Domellöf 1999:5). Det 

säger dock mer om journalisterna än om publiken. Intresset för ”seriösa”, det vill säga politiska 

nyheter, har minskat och enligt Domellöf har distributionen och konsumtionen av 

nöjesjournalistiken ökat markant mellan åren 1979 och 1999 (Domellöf 1999:5, 9). Under 

samma tidsperiod hade ”inför”-artiklar femdubblats medan texter av det mer analyserande 

slaget minskat. (Domellöf 1999:15). Vidare finns det ingen officiell skiljelinje med vad som 

menas med nöjesjournalistik och kulturjournalistik (Domellöf 1999:9). Inte heller finns den 

skiljelinjen på Dagens Nyheters hemsida då tidningen låter ”Kultur & Nöje” gå under en och 

samma flik (www.dn.se). På Stan har en egen flik och inom vilken genre den ingår tycks inte 

framgå. Vad som placeras inom vilken genre varierar mellan tidningar och ibland från dag till 

dag. Ämnen som ryms inom nöjesgenren är musik, film, teater, restaurang/krog, nattklubbar 

och kändisar. 

 

Det närmsta Dagens Nyheter kommer en definition av journalistiken i På Stan är den som går 

att återfinna på bilagans Twitter-sida (www.twitter.com/dn_pastan) där de skriver: 

 

”Dagens Nyheters guide till kultur och nöje i Stockholm” 
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Självbeskrivningen är tvetydig och liksom många andra tycks också På Stan ha svårt att 

bestämma sig huruvida bilagans journalistik är nöje eller kultur, eller endast en guide till det 

senare. Kanske är en sådan uppdelning inte alls nödvändig, kanske vill bilagan låta bli att 

kategorisera. 

3 Teori	  

3.1 Stadsdelar	  och	  identitet	  i	  Stockholm	  

Stockholm är idag en segregerad stad och även om skillnaderna är störst mellan förort och 

innerstad finns både sociala och rumsliga gränser mellan innerstadens stadsdelar (Lilja 

2011:17). Majoriteten av alla som bor i Stockholms innerstad är välutbildade och 

höginkomsttagare, så kallade ”urbana professionella” (Lilja 2011:174-175).  

Stockholms befolkning har ett speciellt konsumtionsmönster och ett större ett intresse av 

trender och nattliv i förhållande till Sveriges övriga befolkning (Lilja 2011:34). Dessa 

”urbana professionella” söker sig även medvetet till speciella geografiska platser i staden som 

överensstämmer med deras livsstil. Stadsdelarnas olika barer, klubbar och restauranger blir 

sociala mötesplatser som lockar olika typer av människor vilka identifierar sig med den 

specifika stadsdelens etablerade karaktär (Lilja 2011:34-36). En viktig byggsten i vad som 

formar en stadsdels karaktär är vilka människor som vistas där. Vilken stadsdel man väljer att 

vistas på representerar ens livsstil (Lilja 2011:171). Människan skapar sin identitet i staden, 

samtidigt som staden får sin identitet genom människan (Lilja 2011:180). 

 

Till Stockholms stad räknas Västerort, Söderort och innerstaden. Till innerstaden räknas 

Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm. Här bor sammanlagt 864 324 

människor. Den totala folkmängden i innerstaden uppgår till 320 796 och är fördelad enligt 

siffrorna nedan. 

 

 

 

 

 

 



	  
10	  

Folkmängd Stockholm stad 31 december 2011 

   0-5 år  6-15  16-19  20-64  65-  Totalt 
 

Kungsholmen 4 602 3 243 1 424 44 582 9 269 63 120 
Norrmalm 5 290 4 118 1 987 46 914 9 378 67 687 
Östermalm 4 193 4 318 2 091 42 787 13 132 66 521 

Södermalm 8 848 8 354 4 034 83 748 18 484 123 468 

Hela staden 70 205 79 282 35 201 557 149 122 487 864 324 

källa: www.statistikomstockholm.se 

	  

3.2 Socialkonstruktionism	  

Socialkonstruktionismen hämtar sina infallsvinklar från en rad olika ämnesområden, filosofi, 

lingvistik och sociologi (Burr 1995:2). En grundbult inom teorin är dess syn på kunskap och 

fakta. Socialkonstruktionismen tar avstånd från tanken om att det räcker att observera världen 

för att nå vetenskapliga sanningar. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv har samhället 

och människan ett dialektiskt förhållande där samhället är en mänsklig produkt och 

människan en produkt av samhället (Berger 1969:3-4) 

 

Enligt socialkonstruktionismen är synen på samhället en kulturell relativitet konstruerad av 

människans olika typer av sociala interaktioner. Vad som anses vara vedertaget idag behöver 

inte vara det imorgon. Synen på samhället är en produkt av en specifik tid, kultur och 

historisk period (Burr 1995:4-5). Kultur och kunskap är ett uttryck för en samlad förståelse av 

en tid och plats. Förståelse är någonting relativt (Burr 1995:4). Gemensamma sanningar 

växer fram och byggs upp i social interaktion. Bilden av verkligheten upprätthålls i den 

vardagliga interaktionen, där informationen bekräftas (Burr 1995:4). Medierna med dess 

dagliga rapportering har en viktig roll i det vardagliga livet. DN På Stan likt andra medier 

upprätthåller därmed en naturaliserad och konstruerad syn på samhället. 

 

3.2.1 Social konstruktion, en process i tre steg 

Samhället som social konstruktion skapas och upprätthålls av tre samspelande faktorer; 

externalisering, objektifiering och internalisering. Externalisering är första steget i processen 

och innebär att en idé går från abstrakt subjektiv nivå till en konkret nivå. Exempelvis har 

idén om nyheter en gång varit ny men som genom externalisering nått den sociala sfären och 

fått fäste. Objektifiering sker när idén som fått fäste även börjar existera som fakta varpå den 

tillskrivs ett sanningsanspråk (Burr 1995:10). När idén blivit en del av samhällets subjektiva 
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medvetande är den internaliserad. Den kommer då att reproduceras eftersom den införlivats i 

samhället som en objektiv och vedertagen sanning. (Burr 1995:10) Kunskap som vi känner 

den är ett resultat av denna konstruktionskedja. 

 

3.2.2 Social konstruktion, kultur och samhälle 

All existerande kultur härstammar enligt socialkonstruktionismen från människors subjektiva 

tankar och idéer, men framstår som en objektiv verklighet eftersom den internaliseras i 

samhället (Berger 1969:9). Relationen mellan kultur, samhälle och människa reproduceras 

när en objektiv verklighet internaliserats, vilket konkret sker genom social interaktion. 

Medier och nyhetsförmedling utgör därmed en av samhällets institutioner där den mänskliga 

reproduktionen gör sig närvarande (Berger 1969:5).  

 

Människan lär sig att i ett dialektiskt förhållande bemöta världen på två sätt, dels genom att 

anpassa sig till världen som existerar, men också genom att skapa sig själv i den. Denna 

skapandeprocess tar sig uttryck olika typer av handlingar som externaliseras. Produkten av 

dessa aktiviteter är kultur ur vilken stereotyper kan tänkas härstamma (Berger 1969:6-7). 

Stereotyper är internaliserade i kulturen och används som en stöttepelare i struktureringen av 

livet. Den dialektiska relationen mellan människan och världen behöver ständigt etableras på 

nytt (Berger 1969:5). 

 

3.3 Stereotyper	  

Det finns olika förklaringar till varför stereotyper används och uppkommer, men förenklat 

går det att säga att stereotyper skapas eller upprätthålls när vi kategoriserar och drar slutsatser 

om hur människor är utifrån en begränsad mängd information (Hinton 2000:5). Stereotyper 

skapas därför främst när: 

• ett antal människor identifieras som en grupp utifrån ett gemensamt kännetecken, 

exempelvis etnicitet, intresse, utseende eller kön. Identifiering av en grupp är en typ av 

annangörande (Roosvall 2005:58) och görs för att särskilja grupper från varandra.  

• en grupp människor tilldelas specifika karaktärsdrag, ofta någon typ av personlighetsdrag 

vilka får gälla för gruppen som en och samma enhet. 

• när en person placeras in i en grupp baserat de stereotypa karaktärsdrag som är rådande för 

den specifika gruppen (Hinton 2000:7-8). 
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Begreppet stereotyper kommer i uppsatsen att användas ur en bredare bemärkelse för att ringa 

hur människor kategoriseras utifrån stereotypifierade egenskaper. 

3.3.1 Social representation och stereotyper 

Begreppet social representation går att förklara som de kulturella värderingar vilka kommer 

till uttryck i en samhällsgrupp. Moscovici förklarar social representation som ett ”system av 

föreställningar, normer och seder” (Hinton 2003:149), det vill säga en samling värderingar 

vilka skapas inom och är gemensamma för alla i gruppen. 

 

Sociala representationer är inte individuella för individen utan existerar på basis av 

kommunikation och social interaktion mellan människor (Hinton 2003:151), det 

socialkonstruktionismen kallar en kulturell relativitet (Burr 1995:4-5). Den sociala 

interaktionen kan därmed inbegripa socialt- och diskursivt konstruerade stereotyper 

(Augoustinos & Walker 1995:222) vilka kommuniceras och förmedlas till en bred publik 

genom massmedia. Genom mediernas sociala representation blir stereotyper normativa 

(Hinton 2003:152). Det vi uppfattar som en stereotyp idag behöver inte vara det imorgon. 

 

3.3.2 Förankring och objektifiering 

Sociala representationer skapas genom två processer, förankring och objektifiering. 

Förankring som också är en typ av interaktion, är den fas då någonting okänt formas och 

uttrycks i igenkännbara termer inom den sociala representationen. Objektifiering sker då det 

okända blivit till objektiv verklighet (Hinton 2003:150). Det nya begreppet tas emot och 

accepteras i objektifieringsfasen. Egenskapsordet ”kulturell” är ett exempel på ett sådant 

förankrat begrepp. Innebörden av att vara ”kulturell” har förankrats genom social interaktion 

och har en fixerad betydelse som alla förstår (Hinton 2003:150). 

 

3.3.3 Stereotypens uppkomst 

En mer djupgående förklaring till varför vi människor använder oss av stereotyper är att 

människans perceptionsförmåga är begränsad. Skapandet av stereotyper går således att se 

som en effekt av ett begränsat informationsintag. Människan förenklar sin omgivning genom 

kategoriseringar för att maximera informationsintaget (Hinton 2000:55). Att ta till stereotyper 

går därför att se som meningsskapande, då det är ett sätt för människan att göra sin 
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omgivning mer begriplig och lättillgänglig. Stereotyper behöver därmed inte nödvändigtvis 

uppstå ur fördomar, utan fungerar också som förklaringar till varför andra människor beter 

sig som de gör (Hinton 2003:155). 

 

Att koppla ihop specifika egenskaper med yrkeskategorier är ett vanligt stereotypt tänkande. 

Upprätthållandet av yrkeskopplade stereotyper skapas därmed genom stereotypa antaganden 

utifrån yrkesgrupp men kan upprätthållas såväl av ”egen-stereotypisering”. Det vill säga när 

människan bakom yrkesrollen identifierar sig med och därmed agerar utifrån de stereotypa 

egenskaper som är kopplade till yrket (Hinton 2000:119). En intervju kan exempelvis göras 

på många sätt, en journalist i enlighet med föreställningen om sin journalistiska yrkesroll och 

en polis i enlighet med sin.  

 

3.3.4 Det förenklade skrivandet 

Som framgår tidigare i uppsatsen förekommer stereotyper både utanför och inom den 

journalistiska sfären. Det som skiljer journalistikens användning av stereotyper från vardaglig 

användning är dess breda spridning och exponering. Journalistiken har den svåra uppgiften 

att maximera mängden information på ett minimerat antal ord. Att reducera information på 

det sättet handlar om att göra den begriplig. För att en sådan förenkling ska vara möjlig 

använder sig journalistiken av sociala representationer, vilka får komma att stå för 

kategorisering och stereotypifiering (Roosvall 2005:59-60). 

 

Att förenkla genom kategorisering kan leda till vad Rosvall kallar annangörande. 

Annangörande uttrycker en typ av representation av de maktförhållanden som finns mellan 

olika grupper. Det är i annangörandet som en distans mellan ”vi och dem” uppstår, vilket inte 

nödvändigtvis behöver vara negativt (Roosvall 2005:58). I utrikesjournalistik undersöks ofta 

annangörande i förhållande till etnicitet och nationalitet. I nöjesjournalistik kan man utifrån 

samma princip studera det som vi låter kalla kulturellt elitistiskt annangörande. 

 

3.4 Diskursteori	  

3.4.1 Vad är en diskurs? 

Begreppet diskurs kan syfta på en generell typ av språkbruk men kan även användas för att 

beskriva ett specifikt samtal (Phillips, Winther Jørgensen 2000:34). Övergripande kan man 
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säga att diskurs står för ett bestämt sätt att tala om- och förstå delar av världen (Phillips, 

Winther Jørgensen 2000:7). Diskurser går att se som en social konstruktion av verkligheten, 

vilka upprätthålls genom social interaktion (Roosvall 2005:74). Samhället utvecklas hela 

tiden med ständigt skiftande interaktioner. Mening kan endast skapas i diskurser och likt livet 

självt är diskurser i ständig förändring (Roosvall 2005:34). 

 

3.4.2 Kommunikativ händelse 

En grundförutsättning inom diskursteori är att det finns en kommunikativ händelse att 

undersöka. På Stans nyhetsartiklar är sådana kommunikativa händelser i vilka man kan 

återfinna relationer mellan text, diskursiv praktik och sociokulturell praktik, det vill säga sin 

kontext (Fairclough 1995:56-57). För att återfinna dessa relationer i en text studeras den 

kommunikativa händelsens specifika språkbruk. 

 

3.4.3 Genre 

Språk kan användas på många olika sätt beroende på vad man vill säga och hur man vill 

förmedla det. En genre står för en specifik stil förknippad med ett specifikt innehåll.  

Genre innebär en specifik språkanvändning och det är med genrens språkliga konventioner som 

en sociokulturell praktik konstitueras (Fairclough 1992:126, Roosvall 2005:74). Begreppen 

genre och diskurs liknar varandra men skillnaden är att genrer går att identifiera sett till språk i 

relation till social aktivitet, till exempel en intervju. 

Diskurs däremot åsyftar struktur och ideologi bakom språket i den sociala aktiviteten 

(Fairclough 1995b:14). 

 

3.4.4 Diskursordning 

En diskursordning byggs upp av olika genrer och diskurser (Fairclough 1995:66). Samhället 

rymmer många institutioner vars verksamheter ur ett diskursivt perspektiv utgör en specifik 

diskursordning där interdiskursiva relationer samspelar (se interdiskursivitet). Den institution 

som massmedia utgör, rymmer en specifik diskursordning sett till språkbruk, struktur och 

normer (Phillips, Winther Jørgensen 2000:79). På Stans diskursordning byggs därmed upp av 

de diskurser och genrer som används inom massmedia. I en diskursanalys är det viktigt att ta 

hänsyn till de komplexa relationer som råder mellan institutioner och deras olika 

diskursordningar (Fairclough 1995:63). 
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3.4.5 Journalistik, ideologi och makt 

Inom diskursteori utgår ideologibegreppet från att det i samhället existerar maktrelationer 

(Phillips, Winther Jørgensen 2000:79). Diskurser står till grund för systemen bakom kunskap 

och övertygelser i samhället. Kunskap och makt har ett dialektiskt förhållande och är 

beroende av varandra (Roosvall 2005:37). Diskurser upprätthåller makt. Ett avgörande forum 

för upprätthållandet av ideologisk makt är journalistiken då den i en hegemonisk position 

besitter privilegiet att tolka och berätta om världen. Medierna sprider och producerar därmed 

kunskap. Då kunskap många gånger tolkas som sanning förväntas därför journalistiken ge en 

sann bild. Sanningsanspråket är både det som möjliggör och döljer journalistikens 

maktposition (Roosvall 2005:66-67). Det finns ett samband mellan användandet av språk och 

maktutövande (Fairclough 1995:54). För att upptäcka maktrelationer i journalistiken studeras 

den kommunikativa händelsens diskursiva praktik. Både konventionellt och kreativt bidrar 

den diskursiva praktiken till att reproducera samhället och dess identiteter, relationer och 

kunskapssystem (Fairclough 1992:65). Sättet som en företeelse förmedlas på utgör en del av 

den ideologiskt representativa dimensionen (Roosvall 2005:75). Ideologier producerar, 

reproducerar samt förändrar rådande maktförhållanden i samhället (Fairclough 1992:87). 

4 Metod	  

Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys är en metod som används för att kartlägga diskurser och förstå hur de 

uppkommit (Dijk 1997:2). Diskursanalysen syftar till att skapa förståelse för och beskriva 

samspelet mellan språk, interaktion och människors kognitiva föreställningar om världen 

(Dijk 1997:2). När man studerar språk inom kritisk diskursanalys innefattar det inte bara talat 

språk utan även det skrivna. Till skillnad från traditionella lingvistiska analyser fokuserar 

diskursanalys inte till att enbart studera meningar och grammatik, utan man tar ytterligare ett 

steg för att se på hur olika meningsformer får sin betydelse i förhållande till den text och det 

tal den är en del utav (Dijk 1997:7). 

 

Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys 

Uppsatsens kvalitativa analys kommer att utföras enligt Faircloughs tredimensionella modell 

för kritisk diskursanalys. Analysen utgår från den kommunikativa händelsen och rymmer tre 
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dimensioner; text, diskursiv praktik och sociokulturell praktik (Fairclough 1995:57). 

Dimensionerna överlappar varandra i en samma analys. Fokus ligger främst på textanalysen 

vilken även ligger till grund för både analys samt tolkning av diskursiv- och sociokulturell 

praktik. 

 

 
 

De olika dimensionerna är uppbyggda av åtskilliga analysmoment, vilka används som riktlinjer 

snarare än som regler (Fairclough 1992:225). De analysmoment som används har valts ut i 

förhållande till På Stans artiklar. Metoden som den presenteras nedan är skräddarsydd utifrån 

uppsatsens analysmaterial och frågeställningar. 

 

 

Text 

Med text avses det språk som ska analyseras, vare sig det är i tal, skrift eller i någon annan 

form. Genom att analysera vokabulär, semantik och grammatisk meningsuppbyggnad i texten 

kan man komma åt språkets betydelser. Relationen mellan form och innehåll är i högsta grad 

dialektisk (Fairclough 1995:57-58). I textanalysen studeras textens övergripande struktur, 

vokabulär och grammatik (Fairclough 1992:75). Textanalysens utformning är i stor grad 

hämtad från Anna Roosvalls upplägg i boken “Utrikesjournalistikens antropologi: nationalitet, 

etnicitet och kön i svenska tidningar.”  

 

Diskursiv praktik 

Diskursiv praktik är den process en diskurs måste genomgå för att få fäste (Fairclough 

1992:78). I processen ingår textproduktion och konsumtion vilka samspelar med varandra. 

Översatt går det att tolka som en textuell aspekt i samspel med en social aspekt (Roosvall 

2005:75). Diskursiv praktik avser sättet som diskurser praktiseras på. Praktiserandet bidrar 
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antingen till att reproducera samhället som det ser ut eller till att transformera det (Fairclough 

1992:64). Social representation är ett uttryck för praktiserandet av diskurser. Medierna bär 

således på en viktig ideologisk funktion i samhället (Fairclough 1992:67). Två centrala 

verktyg i analysen av diskursiv praktik är intertextualitet och interdiskursivitet. 

 

Texterna kommer att studeras utifrån följande premisser: 

Genre – här studeras språket i relation till artikelns form, det vill säga vilken typ av 

språkanvändning som ramar in texten. Till exempel, rapporterande, analyserande 

 

Perspektiv – vi kommer att studera vilka perspektiv som anläggs i beskrivningen av platser 

och personer. Detta innebär en närmare analys av språket sett till värdeladdade ord vilka har 

en positiv eller negativ grundinställning (ne.se), annangörande och kvantitativt utrymme. 

Perspektiv kan tolkas en annan term för diskurs (Roosvall 2005:80-81). 

 

Annangörande - Används för att se hur stereotyper skildras i motsättning till varandra. Vid 

värdering av bra och dåligt i artiklarna används stereotypa bilder många gånger som en 

symbolik för detta. När stereotyper värderas positivt görs det då genom värderingen av en 

annan negativt beskriven stereotyp? Om en grupp beskrivs som mäktigare än den andra, det 

vill säga när kategoriserade grupper förekommer och den ena ställs mot den andra (Roosvall 

2005:57-58). 

 

Indirekt/direkt representation genom röster - Här studeras vilka röster det är som hörs i 

texten. Indirekt representation innebär röster vilka gör sig hörda genom andra röster. En 

grupp som beskrivs av en annan grupp, det vill säga i en indirekt representation. Direkt 

representation avser de röster sig gör sig hörda direkt i artikeln, antingen genom citat eller 

direkt skrift. En grupp som direkt representerar sig själva. Genom att studera röster kan man 

komma fram till hur representationen av människor ser ut. Vilka identiteter associeras 

rösterna med och vilka stereotypa uppfattningar vilar de på? Röster står för hur människor i 

en text representeras. 

 

Mode – Inlånat från engelskan och avser det sätt som journalistiken möter läsaren. Särskilda 

sinnesstämningar, ”modes” kan associeras med särskilda medier och genrer. På Stan 

kännetecknas av ett lättsamt mode där konverserande, talande och skrivna sinnesstämningar 
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blandas. För att kunna utläsa ett ”mode” i en text studeras relationen mellan journalistiken 

och den tilltänka publiken, det vill säga att utformningen av språket kommer att analyseras. 

 

Namngivande – genom att studera namngivande ser man på hur olika aktörer framställs rent 

lingvistiskt i texterna. Det finns språkliga konventioner som är förknippade med olika socialt 

värde, vilket kommer till uttryck genom namngivning. Det finns informella och formella 

sammanhang vilka kan indikeras genom namngivning. Till exempel indikerar användandet av 

enbart förnamn eller smeknamn olika status än enbart efternamn. Begreppet namngivning 

inbegriper även hur namn förhåller sig till varandra, till exempel om, och i sådant fall hur en 

person framställs i förhållande till en annan (Roosvall 2005:85). 

 

Modalitet - med modalitet menas i vilken grad textförfattaren instämmer med sina egna 

påståenden. Graden av instämmande kallas affinitet. Hög affinitet innebär hög grad av 

instämmande och låg affinitet, låg grad av instämmande. Subjektiv modalitet är lätt att spåra 

till textförfattaren medan det är svårare att avgöra vems perspektiv som representeras när 

objektiv modalitet används (Fairclough 1992:158-159). Det är vanligt att massmedier 

använder sig av objektiv modalitet, vilket bidrar till att deras påståenden framstår som 

sanning (Winther Jørgensen, Phillips 2000:88). 

 

Koherens - meningar och satser vilka implicit sammanlänkas i en text (Fairclough 1995:122). 

Koherens möjliggör en slutledande tolkning och handlar lika mycket om hur journalistiken 

sammankopplar satser som hur mottagaren läser och tolkar texten (Fairclough 1992:83-84). 

De implicita samband som uttryckligen går att finna i artiklarnas språkliga uppbyggnad 

kommer att studeras i förhållande till framställningen av stereotyper. 

 

Intertextualitet 

Intertextualitet används för att se hur texter bygger vidare på tidigare texter, det vill säga 

tidigare kommunikativa händelser (Fairclough 1992:102). Intertextualitet är ett vitt begrepp 

vilket formmässigt innefattar allt från tal och skrift. I en journalistisk text kan information 

förmedlas på ett upplysande sätt, ignoreras eller förlita sig på ”common sense” som grund. 

Det rör sig om en intertextualitet, där innebörden av det nya får sin betydelse genom det som 

tidigare är känt (Roosvall 2005:75). 
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I analysen kommer enbart skrift att studeras sett till Dagens Nyheters samlade innehåll spritt 

på alla tidningens delar. Intertextualitet studeras med utgångspunkt i att det är en 

förutsättning för etablerandet och upprätthållandet av stereotyper. Beskrivningen av 

stereotyper antas upprepa eller bygga vidare på tidigare texter. Vilka stereotypa upprepningar 

görs och i vilken utsträckning vilar beskrivningen av dem på en intertextuell förståelse hos 

läsaren? 
 

Vidare kommer intertextualitet att studeras utifrån följande aspekter. 

Presuppositioner – speglar journalistikens antaganden om redan etablerade, givna betydelser 

och med den auktoritet som journalistiken har, signalerar det även åt läsaren att göra 

detsamma (Fairclough 1992:121). Presuppositioner studeras för att upptäcka hur stereotyper 

används i de fall då journalistiken förlitar sig på ”common sense”. Då presuppositions 

stilistiska framställningsform gör dem svåra att ifrågasätta, är de viktiga att studera eftersom 

de kan fungera som en typ av manipulation (Fairclough 1992:121). 

Interdiskursivitet 
Interdiskursivitet ryms inom diskursordningen där olika diskurser samspelar med varandra och 

sammansmälter till en och samma. Interdiskursivitet hör ihop med begreppet intertextualitet. 

Diskurser liksom texter, bygger vidare på varandra (Fairclough 1992:118). Den diskursiva 

praktiken kan i olika grad vara konventionell eller innovativ (Fairclough 1995:60). Förenklat 

går det att säga att konventionella praktiker förverkligas när diskursen upprätthåller normer i en 

homogen text. I analysen definieras en homogen text som en text där en aktörs perspektiv får 

dominera. Innovativa praktiker förverkligas när diskursen ifrågasätter det homogena och 

diskurser blandas på nya sätt (Fairclough 1995:60). Nya former av artikulering och skiftande 

gränser inom- och emellan diskursordningar är en förutsättning för en innovativ 

interdiskursivitet (Phillips, Winther Jørgensen 2000:77).  

 

Sociokulturell praktik 

Sociokulturell praktik är diskursanalysens sista moment där text och diskursiv praktik 

studeras utifrån en bredare social nivå. Den sociokulturella praktiken kan innefatta alltifrån 

ekonomiska förhållanden till bredare sociala strukturer som texten är en del av (Fairclough 

1995:62-63). Momentet går ut på att granska den kommunikativa händelsen (artiklarna) 

utifrån tre övergripande perspektiv; ekonomi, kultur och politik (Roosvall 2005:76). 

Uppsatsens kompletterande teori om stereotyper ringar in precis de aspekter som Roosvall 
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definierar som kultur, nämligen identitet och värderingar. Den sociokulturella praktiken 

analyseras därför med betoning på det kulturella perspektivet. De ekonomiska- och politiska 

förutsättningarna har en lösare grund i uppsatsens material och kommer i slutdiskussionen att 

diskuteras i förhållande till journalistikens roll i samhället. 

 

Vidare tillför teorin om stereotyper en bredare social kontext sett till texten och den 

diskursiva praktiken. Det är studiet av den sociala kontexten som införlivar det kritiska i 

kritisk diskursanalys (Fairclough 1995:54). Då journalistiken som instans i samhället är en 

viktig del av den sociala ordningen, ser man i studien av sociokulturell praktik på hur 

diskursiva praktiker i På Stan skildrar bilden av stereotyper. Studiet av sociokulturell praktik 

ringar in förgivet tagna språkliga- och samhälleliga strukturer som mestadels inte 

uppmärksammas (Fairclough 1995:54). 

5 Kvantitativ	  analys	  

För att få en övergripande bild av hur På Stans journalistik ser ut görs till att börja med en 

kartläggning av bilagans olika ämnesområden och därefter görs en kvalitativ studie vilken 

syftar till att närmare analysera hur På Stan använder sig av kategoriseringar och stereotyper i 

sin nöjesjournalistik. Den kvantitativa analysen vill kartlägga På Stans dominerande 

ämnesområden. Bilagan består till största del av ett nöjeskalendarium på ca 16 sidor, ett antal 

nyhetsnotiser, en krönika och i huvudsak två stora artiklar. På Stan-redaktionen står för en av 

artiklarna och tidningens krogkommission för den andra. Analysen kvantifierar även de 

artiklar som finns publicerade i Stockholmsdelen då en missa inte-ruta hänvisar till dessa 

artiklar i På Stan bilagan. Det analyserade materialet består därmed endast av På Stan-

redaktionens artiklar samt deras publiceringar i Stockholmsdelen. Det kvantifierade 

materialet är ett urval av bilagan som helhet. 

 

Kvantifieringen av artiklarnas innehåll har kategoriserats utifrån fyra olika ämnesområden: 

Uteliv: intervjuer, reportage och guider med tydlig koppling till Stockholms klubbverksamhet 

och uteliv. Kulturella evenemang: intervjuer, reportage och guider rörande aktuella 

evenemang i form av konst, musik, mat och dylikt. Restaurang: Intervjuer och reportage 

med fokus på restaurangkoncept i förhållande till Stockholm. Övrigt: I huvudsak guider 

rörande Stockholm vilka inte platsar in i något av de ovanstående ämnesområdena. 

Kvantifieringen har sammanställts i en korstabell. 
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Tabell 1. 

 Enbart På 
Stans röst 

En 
representerad 
röst 

Flera 
representerade 
röster 

Antal 
artiklar 

Procent 

Uteliv 2 6 2 10 33.3 % 
Kulturella ev. 4 4 0 8 26.6 % 
Restaurang 0 2 1 3 10 % 
Övrigt 5 4 0 9 30 % 
Antal artiklar: 30 

 

Förutom kategorisering av ämne har artiklarnas innehåll kvantifierats utifrån vems röst som 

hörs. Med röster menas de som på ett eller annat sätt kommer till tals i texten (Roosvall 

2005:81). En grupp som står bakom ett och samma perspektiv räknas som en röst. Rösterna 

har delats upp i tre kategorier: enbart På Stans röst, en representerad röst och flera 

representerade röster. Perspektiven har mätts genom räknandet av röster. 

 

Tabellen visar att uteliv med sina 33.3 % är det dominerande ämnesområdet för På Stans 

större artiklar. Mer än hälften av dessa artiklar representerar enbart en röst som huvudkälla 

för artikeln. Rösterna representerar antingen ett inifrånperspektiv eller utifrånperspektiv. 

Artiklarna vilka faller inom ämnesområdet kulturella evenemang utgör 26, 6 %. Inom detta 

ämnesområde använder samtliga artiklar enbart en röst som källa. Ämnesområdet 

restaurangverksamhet utgör 10 %. Artiklarna använder sig av en eller flera röster. På Stans 

egna krogrecensioner lämnas åt Krogkommissionen. Ämnesområdet övrigt utgörs av 30 % 

där det i fem artiklar endast är På Stans röst som hörs och resterande fyra representerar fler än 

en röst. 

6 Kritisk	  diskursanalys	  

Artiklar som analyseras: 

Artikel 1. ”Top Nice på Liljevalchs – ett utlopp för omöjligheter” 2012-03-23 

Artikel 2. ”Ut med dig!” 2012-03-30 

Artikel 3. ”En matigare bioupplevelse” 2012-04-27 

Artikel 4. ”Det växer i trädgården” 2012-05-04 

Artikel 5. ”Stockholmarna känns seriösa” 2012-05-04 

Artikel 6. ”Stockholm enligt Filip & Fredrik” 2012-05-11  

Artikel 7. ”De vill skapa en ny bild av Stureplan” 2012-05-11 
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6.1 Artikel	  1.	  “Top	  Nice	  på	  Liljevalchs	  –	  ett	  utlopp	  för	  omöjligheter”	  
2012-03-23 

Artikelns stereotyper 

I samband med att konstkollektivet Top Nice ordnar nattklubb på konsthallen Liljevalchs 

intervjuar På Stan klubbarrangörerna. I artikeln får kollektivet motivera sin idé i ett 

presenterande format. Fokus ligger på de sju arrangörernas åsikter kring den jämlika 

klubbpubliken kontra vad de anser är en traditionellt exkluderande. Sett till form består 

artikeln av journalistiskt skildrande text samt av intervjufrågor- och svar som handlar om hur 

klubbarrangörerna ser på sin roll i klubbvärlden. De sju personerna som utgör Top Nice får 

som grupp utgöra den gemensamma rösten “klubbarrangör”. 

	  

Top Nice uttalanden i artikeln bygger upp en attityd om att deras klubbarrangörskoncept är 

allt annat än vad som vanligtvis förknippas med klubbarrangörer. Detta sker delvis genom 

användandet av värdeladdade ord som på olika sätt förstärker bilden av klubbarrangörernas 

kreativitet:	   
“brutal performanceinstallation”, “skeptisk till den uppmärksamhet som följt med Stockholmspriset”, 

“spektakulära grejer” “frenetisk rörelse”, “speciell belysning”, “speciella trummaskiner”.	  
 

På Stan representeras direkt i texten vilket även Top Nice gör genom direkta citat. 

Klubbarrangörens röst kännetecknar en person som tillför annorlunda inslag med ett ideellt 

engagemang, en dedikerad men tillsynes opretentiös personlighet.	  

	  

“–   Alla som vill och kan tillföra något får vara med. Allt bygger på frivillighet, säger 

Hampus Larsson.[...]Man kan inte hålla på och exkludera folk och vara petig mot publik, det 

låter bara helt jävla galet. Inte ens våra kompisar får företräde. Det ska vara lika för 

alla[...]”	  

 

Top Nice identifierar sig själva i kontrast till en traditionell klubbarrangör när de säger “man 

kan inte hålla på att exkludera folk”. Vilka man är, tycks i sitt sammanhang vila på en 

föreställning om alla andra arrangörer, vilka framställs som exkluderande och petiga mot sin 

publik. Top Nice framställs som sympatiska och jämställda klubbarrangörer med en rakt 

igenom god vilja när de säger att de ska vara lika för alla. 

                                         	  

“Dj- och konstkollektivet Top Nice tackade nej till Susan Sarandon[...]”	  
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Detta citat vilket är taget från ingressen representerar På Stan röst. I det används 

namngivandet av skådespelerskan Susan Sarondon som ett verktyg för att understryka vilka 

anti-kommersiella klubbarrangörer Top Nice är. Återigen framställs de som motsatsen till de 

egenskaper som vanligtvis förknippas med klubbarrangörer. De har till och med tackat nej till 

en Hollywoodskådis, en skådis som kan antas vara ett rejält dragplåster för klubben. Denna 

anti-kommersiella bild förstärks både av På Stan och Top Nice när den ambivalens de känner 

inför det Stockholmspris klubben vunnit beskrivs.	  

 

“Gruppen [...] verkar exalterad men också skeptisk till den uppmärksamhet som följt med 

Stockholmspriset. –    Att synas har aldrig varit syftet med Top Nice[...] [...]Men ett 

erkännande i medierna innebär samtidigt större möjlighet att göra spektakulära grejer och 

att fler kan få ta del av det goda[...]” 

	  

Top Nice frånsäger sig äran samtidigt som de lyfter fram det positiva med priset. De framstår 

således som klubbvärldens Robin Hood, som helt utan egen vinning är involverade i 

klubbvärlden för att med den fördela nöjet lika för den publik som besöker Stockholms 

uteliv. Bilden de skapar av sig själva vilar till stor del på kontrasten av den ”vanliga” 

klubbarrangören. 

 
Framställningen av stereotyperna 

Framställningen av den välvillige klubbarrangören och den kommersiella 

klubbarrangören handlar främst om att På Stan indirekt representerar en bild av hur 

stockholmare är. Detta sker genom språkbruk, värderingar och diskursrepresentation. 

 

Det kreativa sätt som Top Nice beskriver sin egen verksamhet på inrymmer ett utmärkande 

språkbruk där klubbens arrangemang framstår som spektakulära och något utöver det vanliga. 

Klubbarrangörernas likvärdiga relation både inbördes till varandra och till sin publik står för 

jämlikhet och blir ett slagord för människors lika värde. 

 

Den mest framträdande diskursen är en polariserings-diskurs. Diskursen tar sig uttryck 

genom att Top Nice helt motsäger sig den allmänt kända bilden av vad en klubbarrangör 

förknippas med och är. Språket som används bygger på motsatsförhållanden där Top Nice 

uttrycker ett förakt mot den traditionella arbetskulturen inom klubbarrangemang. 
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6.2 Artikel	  2.	  ”Ut	  med	  dig!”	  
2012-03-30 

Artikelns stereotyper 

På Stans så kallade överlevnadsguide “Ut med dig!” är en artikel som guidar läsaren till 

Stockholms sommaröppnande uteserveringar. Texten är inte en nyhet i traditionell 

bemärkelse, utan en humoristisk lista över några uteserveringar som öppnar. Läsaren tilltalas 

direkt genom ord som du och din medan På Stan-redaktionen refererar till sig själva som oss. 

De sex uteserveringarna som radas upp är belägna i olika delar av Stockholm och varje 

uteserveringspublik ringas in genom tre konkreta tips: rekommenderade solglasögon, vad 

som bör beställas i baren samt vilket ämne det bör samtalas om. På Stan utgår från att läsaren 

har förmågan att konnotera vad solglasögon, dricka och samtalsämne innebär för livsstil och 

identitet. De olika tipsen schabloniserar således uteserveringarnas stereotypa publik. 

  

Ex 1. 

Strandbryggan på Östermalm är en av uteserveringarna som På Stan tipsar om. Såhär 

beskrivs Strandbryggans publik: 

“Östermalmsstekare, Stureplansstammisar och krogfolk med fickorna fulla av 

drickspengar i ohelig tävling om vem som signalerar mest framgång.” 
 

Här förlitar sig På Stan-redaktion på att läsaren är införstådd i normerna kring vilka som 

vistas på Strandbryggan. Östermalmsstekare, Stureplansstammisar och diverse krogfolk 

förväntas alla ha fickorna fulla med drickspengar. Samtliga besökare på Strandbryggan 

framstår som någon typ av slösare, alla dras de över en och samma kam. De definieras utifrån 

sina synliga ekonomiska tillgångar samt viljan att få visa upp dem, en stereotyp som vi låter 

kalla “dricks-stereotypen”. Att det pågår en “ohelig tävling” om framgång indikerar dessutom 

på att de alla har ett storhetsvansinne. Lägg märke till att denna dricks-stereotyp får gälla för 

samtliga grupper; krogfolk, Östermalmsstekare och Stureplansstammisar. Som för att 

förtydliga att det ändå finns en skillnad mellan dessa grupper väljer På Stan att dela upp dem 

i tre kategorier. Vilken denna skillnad är skrivs inte ut, utan är baserad på en vedertagen 

uppfattning gällande de etablerade stereotyperna om vad “Östermalmsstekare” och 

“Stureplansstamissar” innebär. Ur ett större perspektiv nedvärderas stereotyperna mer än vad 

På Stan lyfter upp dem. 
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Vidare definieras publiken utifrån följande livstils-accessoarer: 

“Rekommenderade solglasögon: Stora, med ännu större märkeslogotyp. 

Beställ: Rosévin på flaska. Helst i pluralis. 

Samtala om: Hur årets turné Båstad-Visby- Rivieran ska läggas upp.” 
 

Den redan penga-inriktade beskrivningen av publiken förstärks genom de konkreta tipsen. Du 

som gäst ska ha märkesglasögon med stor logo som gör att alla ser att de är dyra, samt dricka 

rosé i mängder samtidigt som du samtalar om sommarens resor till Båstad, Visby och 

Rivieran, tre platser kända för sin konsumerande festkultur. Strandbryggan besöks av 

människor vars självbild överensstämmer med stadsdelens karaktär. 

 

Ex 2. Så här beskrivs uteserveringen Snaps på Södermalm: 

“Enorm uteservering mitt på Medborgarplatsen, fullpackad så snart solen visar sig 

trots läget långt från vattnet. Också den krog som nådde flest Facebookincheckningar 

under 2011, enligt På stans granskning.” 
 

“Rekommenderade solglasögon: Ray-Ban Wayfarers. 

Beställ: Öl. Det är säkrast i trängseln. 

Samtala om: Söders förträfflighet.” 
 

På Stan tipsar här om en uteservering på Medborgarplatsen. Den stereotypa besökaren 

beskrivs som en nöjd öldrickare trots trängseln. Snaps beskrivs som en stor krog mitt på 

Medborgarplatsen, häri framtonas uteserveringens folkliga inslag. Besökarna speglar sig nöjt 

i det folkliga deltagandet talandes om “Söders förträfflighet” på plats i solen med sina 

trendriktiga Ray-Ban glasögon. De framstår dessutom som flitiga facebookanvändare vilka 

gärna informerar övrigt folk om att de är just där de är. Kort och gott kan man säga att Snaps-

besökaren framstår som medveten och självgod på det folkliga Södermalm. De får alla 

representera en enhetlig grupp. 

Framställningen av stereotyperna 

Framställningen av en Östermalmsfestare och Södermalmsfestaren sker genom att 

människorna identifieras genom var de befinner sig och vilka materiella attribut de nyttjar. På 
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Stan tillskriver publiken värderingar baserade på de egenskaper som publiken har i artikeln. 

Publiken omskrivs med viss sarkasm och uppfattningen om vilken stereotyp publiken tillhör 

förmedlas genom att deras ekonomiska och synliga tillgångar uppmärksammas, vilka får 

symbolisera deras identitet. Artikeln präglas av en polariseringsdiskurs som avser hur 

publikens egenskaper och stadsdelstillhörighet positioneras mot varandra vilket skapar ett 

tydligt motsatsförhållande. Språket är värdeladdat och speglar olika perspektiv för de två 

publikerna. Att På Stan medvetet briljerar med sin Stockholms- och utelivsexpertis stärker 

polariseringen ytterligare. 

 

6.3 Artikel	  3.	  ”Matigare	  bioupplevelse”	  
2012-04-27 

Artikelns stereotyper 

Artikeln skildrar biografen Rigolettos omgörning i samband med deras nyöppnade bistro. 

Bistro Rigoletto som den kallas ligger på Kungsgatan i Stockholm, en gata vilken beskrivs 

som Stockholms före detta paradgata. I intervjun är det biografkrogens ägare och krögare 

som kommer till tals och de räknas i artikeln som en och samma röst. Journalistens frågor är 

faktaorienterade och svaren likaså vilket gör innehållet till i första hand rapporterande. 

“Modet” är lättsamt men inte nödvändigtvis humoristiskt. Artikeln handlar om vilken roll 

omprofilerade Rigoletto vill ha i gränslandet mellan Stureplan och Hötorget. 	  

	  

“Var äter Bistro Rigolettos potentiella gäster i dag? 

–   Vi ser egentligen ingen direkt motsvarighet eller huvudkonkurrent. Ingen som har den 

mixen som vi kommer att ha, med folk som kommer både från Stureplanshållet och från 

Hötorgshållet.”	  

	  

Den intervjuade lånar in andra biografers tänkta publik som för att beskriva sin egen. Att 

ingen annan biograf skulle ha en extraordinärt blandad publik förutsätter att läsaren är 

införstådd i hur Stockholms biopublik är fördelad och koncentrerad. Vilka som i själva verket 

åsyftas är oklart och vilar fullständigt på stereotypa uppfattningar kring vilka som vistas och 

kommer ifrån “Stureplanshållet” samt “Hötorgshållet”. Stereotyperna uttrycks implicit men 

accepteras som vedertagna. De beskrivs som två motpoler genom användandet av en 

presupposition. Dessa stereotyper omnämns som om alla stockholmare tillhör den ena eller 

andra. I kontrast till denna slutsats är de förmedlade stereotyperna relativt öppna för läsarens 
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egna associationer med platserna. Sammantaget får stereotypa stadsdelsbor stå som egenskap 

för vad biografen bland mycket annat har att erbjuda, det vill säga en mixad publik. De 

använder motsättningen mellan de två stereotyperna till sin fördel.	  Mixad fast ändå inte. 

Biografen ska nämligen rymma vuxna är det tänkt. Och huruvida publiken är lika mixad på 

den avskilda drink- och vindrickande VIP-balkongen framgår inte heller i artikeln.	  

	  

“Tanken är att det här ska vara en vuxen bio. Kidsen ska vara på Filmstaden Sergel. Men 

samtidigt är det Sveriges största bio”	  

	  

“[...]Dessutom har man en bar i anslutning till huvudsalongens ”vip-balkong”, där 

filmtittare kan ta en drink eller ett glas vin innan föreställningen.[...]” 

Stereotyperna i “Matigare bioupplevelse” är intertextuellt uppbyggda. Stureplan och Hötorget 

är två välkända platser vilka säkerligen går att återfinna i DNs tidigare texter. 

Stureplansstereotypen är en upprepning där journalistiken använder intertextualiten för att 

kunna maximera innehållet. Användandet av Stureplan och Hötorget vilar på en 

konventionell uppfattning om platsernas karaktär. På Stan förmedlar indirekt bilden av 

Rigolettos nya publik som en blandning av stereotyperna på Stureplan och de från 

Hötorgshållet. Rigoletto vill att deras mixade publik ska definiera Kungsgatans framtida 

karaktär samtidigt som de vill återskapa Kungsgatans historiska karaktär, nämligen som 

stadens paradgata. 

	  

Framställningen av stereotyperna  

Framställningen av Stureplanspubliken och Hötorgspubliken sker genom de förgivettagna 

uppfattningar om Stureplan och Hötorget som kommer till uttryck. Platserna nämns endast 

kort och Rigoletto framstår som att de står utanför de stereotypa kategoriseringarna. Artikeln 

vilar tydligt på ett “common sense”-språk där läsarna förväntas veta vilka etablerade 

karaktärer de två platserna har. På Stan använder sig av ett hyllande språk där krögarna 

tillskrivs auktoritet, något som minskar ifrågasättandet av de förgivettagna uppfattningarna 

som förmedlas i artikeln. 
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6.4 Artikel	  4.	  ”Det	  växer	  i	  Trädgården”	  
2012-05-04 

Artikelns stereotyper 

Artikeln handlar om Trädgårdens tionde sommar i rad som stockholmsklubb i samband med 

att klubben under Skanstullsbron på Södermalm konceptutvecklat verksamheten. I intervjun 

med På Stan får de tre klubbarrangörerna ge sin bild av verksamheten och idén bakom 

klubbens koncept. Då de representerar samma verksamhet tolkas uttalandena som en och 

samma röst. Det är en spektakulär verksamhet som beskrivs, och tycks falla precis inom 

ramarna för vad laglig ordning innebär “ –   Vi har skrivit handlingsplaner och haft möten 

med allt från kulturborgarrådet till miljönämnden. Om man gör läxan ordentligt så fungerar 

det mesta, säger Jakob Grandin.” Trädgården vidgar sin verksamhet och framstår som ett 

klubbalternativ som har mycket att erbjuda. Trädgårdens klubbarrangörer framstår som lite 

spänningssökande, trotsande klubbarrangörer.  Förutom klubbarrangörerna själva, 

beskrivs besökarna som slappa Söderhängare “[...]vi konkurrerar snarare med Söders barer 

och häng i parken[...]” 

	  

Överlag är artikeln skriven i en påtagligt presenterande ton där en handfull värdeladdade ord 

förmedlar en positiv grundinställning. Dessa värdeladdade ord används framförallt i koppling 

till beskrivningen av den egna publiken där det är en tillsynes kaxig attityd som råder. Det är 

i huvudsak ett positivt perspektiv på den tilltänkta publiken som återges. Det görs dels genom 

positivt laddade ord: “klubbens trotjänare” “Söders alternativpublik”, “unga människor”, 

och dels genom en typ av inte-ord för den icke-tilltänkta publiken: “inte den publik som vill 

slå folk på käften”, “inte ”torsdagsevent-generationen””. 

	  

Ytterligare en anmärkning gällande den kaxiga attityden hos klubbarrangörerna är hur den 

indirekt också får komma att stå för vilken attityd det är som gör sig gällande på klubben. De 

stereotypa klubbarrangörerna fungerar därmed som indikatorer på vilken attityd som 

efterfrågas på den tilltänkta publiken. Sammantaget kan man säga att den stereotypa 

Trädgårsbesökaren definieras som avslappnad och spänningssökande i jakt på ett maxat 

Södermalm, en södermalmsmedveten person. Denna stereotyp används mycket i samband 

med förutsättande presuppositioner, det vill säga i hänvisning tillbaka till “common sense”. 

“[...]Att en fotbollssatsning skulle skrämma i väg Söders alternativpublik viftar man undan.” 

Kommentaren avspeglar hur klubbarrangörerna tar för givet vilka Södermalms 

alternativpublik är, att de vistas på Trädgården samt vilka deras egenskaper är. 
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I artikeln skapas förutom en tydlig Trädgårdsstereotyp också ett starkt “vi och dom”. Det är 

framförallt genom artikelns icke-retorik som detta annangörande uppnås. 

	  

Ex 1. “Trädgården lockar inte den publik som vill slå folk på käften, och om det är någon 

som ändå tänkt slå någon på käften så känner de nog att det är fel stämning för sådant här 

hos oss.” 

	  

Ex 2. [...]Vår publik är inte ”torsdagsevent-generationen”, säger pr-ansvarige Leo Forssell. 

Torsdagsevent-generationen? –   Ja, det där är lite trist. Vi efterlyser verkligen fler unga 

människor som vill göra saker, snarare än att bara stå still och dricka gratis, säger Jakob 

Grandin.”	  

	  

I båda exemplen värderas den önskvärda publiken positivt i kontrast till den käftslående och 

stillastående gratisdrickande icke-publiken. Tydligare är positioneringen av den egna 

publiken som de mäktigare när det kommer till annangörandet i artikeln. De säger “här hos 

oss” förutsättande att det bara finns ett här.  De säger också “Ja, det där är lite trist” som om 

det vore trist för de stillastående gratisdrickarna att de är just det och inte en 

södermalmsmedveten person. Den uppmålade motsättningen är påtagligt närvarande i 

artikeln något som ju journalistiken därmed kan stå för. 

	  

Dagens Nyheter har troligen i en eller annan form skrivit om Trädgården tidigare men 

följande citat visar på hur På Stan förlitar sig på att läsaren är insatt i ämnet: “Loppmarknad, 

egen konsthall och dagtidsfester. Utöver den vanliga klubbverksamheten, förstås.”	  

	  

Andra stycket: “– Under bron är djävulen, med mörkare och hårdare musik och öppet till 05. 

Trädgården är den trevliga ängeln, och öppet till 03. Längre behövs inte på sommaren, då 

vill folk efterfesta och bada” 

	  

Framställningen av stereotyperna 

Framställningen av stereotyperna trotsande klubbarrangör, Södermedveten och 

Torsdagseventsgeneration sker genom sättet som Trädgårdens verksamhet beskrivs. Det 

argumenterande exemplet om klubbarrangörernas skrivna handlingsplaner präglar 
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framställningen av arrangörerna som deltagare i en större “klubb-politisk” kamp. 

Arrangörerna tar inte deras verksamhet för givet. Den södermedvetna stereotypen skapas ur 

sättet som Södermalm omskrivs på. Här åsyftas inte bara stadsdelens geografiska läge, utan 

även Södermalms karaktär och den livsstil som förknippas med platsen. Den 

södermalmsmedvetna urskiljs och kontrasteras mot Torsdagseventsgenerationen vilken består 

av gratisdrickande hipsters. Attityderna framstår som aktiv kontra passiv och de två olika 

klubbpublikerna hamnar i binära oppositioner. 

 

6.5 Artikel	  5.	  ”Stockholmarna	  känns	  seriösa”	  
2012-05-04 

Artikelns stereotyper 

I artikeln får läsaren möta den brittiske youtube-profilen ”Big Steve” som är bosatt i 

Skellefteå. Han är i Stockholm för att samla in material till sin nya video och under en fika 

med På Stan delar han med sig av sin syn på Stockholm och stockholmare. Samtliga citat i 

artikeln utgörs av På Stan och Skellefteåbon från London, medan “stockholmaren” är en röst 

som indirekt representeras i texten. Artikeln är kort och sett till form är den lättsam. Big 

Steves tankar om Stockholm varvas med skildrande journalistik men artikeln innehåller inga 

intervjufrågor. Som rubriken indikerar är det Big Steves tankar som utgör kärnan i artikeln.	  

	  

Ex 1.	  “För att ge engelsmannen en representativ bild av staden tar DN med honom till ett 

nytrendigt vattenhål: Nytorget på Södermalm.”	  

	  

Nytorget på Södermalm presenteras här som en representativ plats för Stockholm. 

Journalisten beskriver Nytorget som en självklar plats att besöka i Stockholm och instämmer 

i hög grad med sitt eget påstående. Modaliteten är subjektiv, då den lätt går att koppla till 

journalistens röst. På grund av journalistens perspektiv och inramning av Stockholm framstår 

även de tankar och åsikter Big Steve uttrycker indirekt som representativa för stockholmare 

som grupp. 

	  

Ex 2. Big Steve “[...]sedan snart ett år tillbaka bosatt i Skellefteå[...]” “[...]har testat 

lössnus, surströmming och skidåkning, så vi gör ett stockholmskt nedslag genom att mata 

honom med surdegsbröd och kaffe latte.” 
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Journalisten nämner i sin beskrivning av mötet två grejer som Big Steve får testa: 

surdegsbröd och kaffe latte. Dessa får representera vad journalisten kallar för “ett 

stockholmskt nedslag” och framstår därmed som två självklara Stockholmsattribut. De 

tilldelas ytterligare en Stockholms-dimension i förhållande till andra typiskt Sverige-

karaktäristika som Big Steve redan testat. 

	  

”Stockholmarna själva är snygga och känns hälsosamma, tycker Big Steve. –  Många här går 

omkring i träningskläder och kostym. De känns seriösa och rör sig snabbt, säger han.”	  

	  

Som citaten ovan visar uttrycks Big Steves tankar om stockholmare med ord som snygga, 

hälsosamma och seriösa. Dessa värdeladdade ord är positiva och skapar därmed en positiv 

bild av “stockholmaren”. Då Big Steve presenteras som en engelsman insnöad på Norrland, 

innebär en koherent läsning av artikeln att denna stockholmare definieras utifrån de 

egenskaper som särskiljer hen från en norrlänning. Detta är en typ av annangörande eftersom 

“norrlänningen” är en röst som indirekt hörs i texten men som representeras utifrån 

stockholmarens egenskaper. 

	  

Big Steves avslutande uttalande handlar om Stockholmarnas sollängtan och flexibilitet.	  

	  

“Solen får stockholmarna att slå sig ned överallt[...]. På en bänk eller direkt på marken 

verkar inte spela någon roll. Vi tar farväl vid Medborgarplatsen[...].”	  

I artikeln återfinns bilden av en stereotyp stockholmare. Artikeln uttrycker snarare en känsla 

om vad en stockholmare är, än någon explicit bild. Bilden skapas i mötet mellan journalistens 

förbestämda perspektiv av Stockholm och de iakttagelser Big Steve gör.	  

	  

Framställningen av stereotyperna 

Stockholmsstereotypen beskrivs på ett positivt sätt där en utomstående bekräftar bilden av 

stockholmaren och som läsaren förväntas identifiera sig med. Stockholmsstereotypen bygger 

på en relativt ny stereotyp. De två begrepp som På Stan använder sig av för att rama in 

stockholmaren är surdegsbröd och kaffe latte vilka kan antas vara omskrivna begrepp i DN 

sedan tidigare. Nu har de plockats upp som två välkända Stockholmsattribut och används 

som två karaktärsdrag. Den något luddiga Stockholmsstereotypen tycks vila på 
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föreställningen om att surdegsbröd och kaffe latte är speciellt för just Stockholm. Läsaren 

förväntas vara införstådd i Sveriges karaktär som helhet där Stockholmslivsstilen sticker ut 

som något annorlunda. Denna Stockholmsstereotyp är intressant eftersom På Stan explicit 

definierar och riktar sig till den urbana professionella stockholmaren. 

 

6.6 Artikel	  6.	  ”Stockholm	  enligt	  Filip	  och	  Fredrik”	  
2012-05-11 

Artikelns stereotyper 

Tv-profilerna Filip och Fredrik får gästa På Stan i samband med deras Stockholmsvisning av 

föreställningen ”Jakten på den försvunna staden”. På Stan låter de två tv-profilerna peka ut 

kännetecknande platser för Stockholm där vardera listar fem platser var. Med undantag från 

en plats, är platserna belägna i innerstaden. Utmärkande för artikeln är det satiriska språket. 

Bortsett från ingressen består artikeln uteslutande av Filip och Fredriks kommentarer. 

Stämningen är något avhuggen då de uttalar sig självsäkert och nonchalant. Ett exempel är 

citatet ”Också ett turistmål, men för den som vill se ett Stockholm som inte visat upp trynet 

sedan Ian Wachtmeister var i farten.”, hämtat från beskrivningen av Östermalmshallen. Då 

På Stan varken kommenterar uttalandena eller ställer några följdfrågor presenteras Filip och 

Fredriks bild av Stockholm utan större reflektion. På Stans journalistik verkar mer som en 

scen för stå-upp komik än för informationsnyttig journalistik.  

	  

Ex 1. Citatet beskriver kaffebaren Sosta på Norrmalm och dess kundkrets.	  

”Vi älskar att sitta här och titta på folk, framför allt män, som tar kaffe på alldeles för stort 

allvar.”	  

	  

Kundkretsen exemplifieras utifrån två identifierande kännetecken, kön och intresse; män med 

ett överdrivet intresse för kaffe. Detta intresse framstår som allmängiltigt för manliga 

besökare som grupp och är därmed ett distansierande annangörande. De talar om 

kaffedrickande män som om det vore “common sense” och blir därmed en värdering som 

förankras vid läsandet av artikeln. Den kaffeintresserade mannen är en förankrad stereotyp.	  

	  

Kaffeintresserade män, en grupp vilken beskrivs och representeras indirekt av På Stan. En 

röst som inte hörs men som indirekt representeras är kvinnor vilka framstår som likgiltiga sett 

till kaffedrickande. Tilltal: “Modet” är lättsamt och stereotypen förmedlas tack vare den 
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skämtsamma tonen utan större anmärkning. Modalitet: Subjektiv modalitet, det subjektiva 

instämmandet är påtagligt i språket och därmed också i den stereotypa beskrivningen.	  

	  

Betydelsen av “tar kaffe på alldeles för stort allvar” kan sett till följande sats “Har en extremt 

komplicerad meny med flera kaffesorter[...]” tolkas som att den stereotypa cafégästen på 

Norrmalm både har tid och pengar att lägga på sitt kaffeintresse. Ordet män får här avspegla 

en bestämd egenskap hos Sostas kundkrets. 

	  

Utifrån förståelsen om vilken manlig typ som avser “gubbar”, “pappor” och den typ som inte 

egentligen inte nämns, det vill säga “pojkar/killar”i artikeln får ordet män sitt bestämda 

sammanhang. Förståelsen om vad män i detta fall innebär vilar på en koherent läsning där 

gubbar, pappor och killar utesluts känneteckna den stereotypa Sosta-mannen. Med andra ord 

en man i sina bästa år. Vidare säger utpekandet av Sosta-männen indirekt något om övriga 

kaffedrickare vilka nödvändigtvis inte väljer kaffe från den mest komplicerade kaffemenyn. 

”[...]personalen kan skratta i smyg åt osäkra gäster[...]”. “Oss övriga” får som icke-gäster 

representeras av den skrattande personalen (se citat). 

 	  

Ex 2. Citatet syftar på Brommaföräldrar på Park Konditori i Bromma	  

“Förhållandevis enkelt fik som ändå lockar ett klientel med monster-suvar. De parkerar 

utanför och sitter sedan och skrattar åt folk som åker kommunalt med spårvagnen”	  

	  

De besökande Brommaföräldrarna definieras som en grupp utifrån två kännetecken; bilen de 

äger, suven, och sitt skratt. De framstår med andra ord som präktiga bilägare och hånande 

gentemot kommunalt resande folk. I kontrasten mellan fiket vilket beskrivs som enkelt och 

faktumet att Brommaföräldrarna definieras utifrån sin suv, som är en monstruös och dyr bil, 

framstår Brommaföräldrarna som allt annat än enkla. I en klassymbolik fungerar suven och 

kommunaltrafiken som två motpoler. Med uttrycket “ett klientel” får Filip och Fredrik det att 

framstå som om bara en del av Brommaföräldrarna åsyftas, men det skämtsamma modet får 

tilltrotts klientelet att framstå som allmängiltigt för Brommaföräldrar.	  

	  

Brommaföräldrar som grupp representeras indirekt av På Stan. Filip och Fredrik 

representeras direkt då de citeras direkt i texten. Det självsäkra “modet” i journalistiken 
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införlivar auktoritet i läsningen och får därmed Brommaföräldrarnas eventuella vanor att 

framstår som någonting givet. 

	  

Framställningen av stereotyperna 

Framställningen av den kaffedrickande mannen och Brommaföräldrarna skapas genom att 

Filip och Fredrik drar upp ytterligheter genom sitt satiriska språk. I sitt exempel om 

Brommaföräldrar tar de till extremer eftersom de kan berättiga sina uttalanden med sin 

satiriska approach och sitt kändisskap. Citaten går att tolka på två sätt, antingen spelar man 

med och accepterar de satiriska stereotyperna eller så motsäger man sig dem och låter sig 

provoceras. Språket i artikeln speglar en stark användning av förgivettagna presupositioner. 

Common-sense modet förstärker auktoriteten i deras uttalanden. 

	  

Något man dock bör ha i åtanke är huruvida Filip och Fredriks kommentarer tolkas 

bokstavligen eller om de indikerar på någonting större? Allvaret med stereotyperna blir en 

tolkningsfråga för läsaren, men inte mindre viktigt för det att med kritisk diskursanalys peka 

ut dem och konstatera att de finns där och förmedlas av På Stan. 

 

6.7 Artikel	  7.	  ”De	  vill	  skapa	  en	  ny	  bild	  av	  Stureplan”	  
2012-05-11 

Artikelns stereotyper 

I reportaget intervjuas två klubbarrangörer. Som nyinsatta arrangörer på klubbarna Spy Bar 

och Spymlan berättar de för På Stan hur de vill förändra Stureplan. Artikeln varvas med 

intervjusvar och journalistiskt skildrande text. Textens röster utgörs av journalistens, 

arrangörernas (intervjuade) samt de indirekt representerade rösterna. Arrangörerna står 

bakom verksamheten och tolkas därmed som en och samma röst. Klubbarrangörerna är öppna 

med att vilja locka en specifik publik i kontrast mot den traditionella Stureplanspubliken. Ett 

centralt tema för artikeln är hur Stureplans förändring likställs med den nischade publikens 

inträde på Stureplan samt hur den skiljer sig från den traditionella.	  

	  

“Detta är ställen som har lyckats locka en annan publik än den som utomstående vanligtvis 

förknippar med området, de så kallade bratsen.” 

	  

Journalistiken förlitar sig här på en presupposition - en allmän uppfattning om, vilka 
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“bratsen” är. De beskrivs som “de så kallade bratsen” utan närmare förklaring om vilka som 

räknas till denna grupp. Det enda som identifierar gruppen är den geografiska platsen 

Stureplan. “Bratsen” används här som en stereotyp. 

	  

“Hit har folk kommit ända från Södermalm, människor som är verksamma inom – eller 

önskar att de var det – mode-, musik- och mediesvängen.” 

	  

Bratsen och Södermalms-människorna positioneras gentemot varandra. Meningen förutsätter 

att bratsen till skillnad från de som kommit från Södermalm, inte kommer dit. Denna 

sammanlänkning vilar på en koherent läsning. Vidare får människorna som kommer “ända 

från Södermalm” och sysslar med mode, musik och media känneteckna en del av Spy Bars 

och Spymlans nya publik. Ur detta inifrånperspektiv skapas annangörandet av klubbarnas 

publik och med en positivitet. Publiken definieras ytterligare när de två arrangörerna explicit 

säger:	  

	  

“[...]vi har aldrig hymlat med att vi är intresserade av periferin och eliten. Jag vill få dit 

konstnärer och weirdos[...].” “– Jag tror att intellektuellt eller konstnärligt kapital drar folk 

som är framgångsrika[...]” 

	  

Konstnärer och weirdos får utgöra periferin och eliten, som om den inte rymmer några andra 

typer än dessa. Egenskaperna hos denna självutnämnda elit förutsetts vara mer önskvärt då 

bratsens egenskaper, förutom att de vistas på Stureplan, överhuvudtaget inte nämns. 

Journalistiken förmedlar här ett “vi och dom”. Klubbarrangörerna tillsammans med den 

nischade publiken får stå för ett “vi” medan bratsen får stå för “dom”. Bratsen uppfattas som 

“dom andra” då de tycks sakna egenskaperna att vara intellektuella, konstnärer eller 

framgångsrika medan eliten är allt det senare. En slutsats är att klubbarrangörerna i texten gör 

en förfinad exkludering av bratsen. Förändringen ligger möjligtvis i att arrangörerna vill ha 

en 100% brat-fri publik, en elitism som förstärks och indirekt förmedlas av På Stan.	  

	  

De indirekta stereotyper som representeras i texten av Elin och Lill är bratsen samt den 

intellektuella elitpubliken på Spy Bar och Spymlan. Utöver dessa skapas en 

klubbarrangörsstereotyp. Stereotypen skapas utifrån att arrangörerna, på grund av sina 

intressanta bakgrunder, har valts ut av Carl M Sundevall som i artikeln beskrivs som “en av 
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Stureplans viktigaste profiler”. Klubbarrangörsstereotypen kännetecknas därmed som 

exkluderande, elitistisk och utvald. Lägg märke till att de egenskaper som kännetecknar den 

stereotypa elitpubliken på Spy Bar är att de likt arrangörerna är utvalda. Arrangörerna får 

därmed representera båda stereotyper på samma gång. 

	  

Framställningen av stereotyperna 

Framställningen av stereotyperna bratsen, publikelit, klubbarrangör sker bland annat genom 

en elitistisk värdering där en särbehandling av intellektuella och konstnärer i periferin 

värderas högre än andra grupper. Ett högaktande språk lyfter upp och etablerar bilden av 

klubbarrangörernas publik som elit. Den stereotypa braten ställs i binär opposition till 

klubbarnas elitpublik. De förgivettagna uppfattningarna i språket möjliggör en kortfattad 

beskrivning av bratsen. Fördomarna om bratsen och intellektuella med flera underbygger 

varandra och skapar en tydlig bild av Spy Bars och Spymlans stereotypa publik. 

 

6.8 Diskursiv	  praktik	  

Sett till textkonsumtion och textproduktion går stereotyperna som förmedlas i På Stan att 

återknyta till marknadsmässiga förhållanden vilka omfattar hela bilagan. Sex av sju 

analyserade artiklar är inför-artiklar där nyöppnade och omprofilerade verksamheter till stor 

grad ligger bakom nyhetsskapandet. Nyhetsbegreppet för På Stans journalistik handlar 

mindre om ett flöde av händelser och mer om ett konstruerande av nyheter. 

Nyhetsproduktionen gynnas av nyöppnandet och nyöppnandet av nyhetsproduktionen, de 

hamnar i en slags beroendeställning till varandra. Vidare är en förutsättning för 

textproduktionen konsumtionen av texten. Det vill säga att På Stan produceras på ett som 

garanterar en kontinuerlig läsarkrets. Bland annat kan detta konsumtionsvillkor svara för 

journalistikens användning av stereotyper. Det vill säga att de kan accepteras av På Stans 

troliga målgrupp “urbana professionella”. Likt att människor drar sig till stadsdelar och 

platser där de känner samhörighet kan man gentemot tidningen känna samhörighet. Genom 

att förmedla etablerade stereotyper bygger På Stan upp ett förtroende hos läsaren och 

konsumtionen kan därigenom säkerställas. Nöjesinnehållet i På Stan med sin presenterande 

icke-analyserande journalistik svarar för den ökade efterfrågan på nöjesjournalistik som 

finns. Strategiskt sett har Dagens Nyheter en bilaga som På Stan också därför att bilagan drar 

till sig andra läsare än de politiskt intresserade läsarna.  
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6.9 Sociokulturell	  praktik	  

I textanalysen har språkbruk och betydelser av språkbruk i förhållande till stereotyper 

fastställts. I den diskursiva praktiken har användandet av stereotyper i artiklarna analyserats i 

förhållande till produktions- och konsumtionsvillkor. Den sociokulturella praktiken ämnar 

utreda vilka ideologier som står bakom diskurser samt bakom de värderingar som svarar för 

journalistikens sociala representation. 

 

Det finns fyra återkommande och reproducerande diskurser samt en sammantagen 

Stockholmsdiskurs för hela På Stan. Det är genom den kritiska diskursanalysen som 

stereotyper har kunnat identifieras. De diskurser som har kunnat urskiljas är: en common-

sense-diskurs, en egenskapsdiskurs, ett utifrånperspektiv och en polariseringsdiskurs. 

	  

Common-sense-diskursen ger uttryck för en maktideologi vilken understödjer samtliga av 

artiklarnas övriga diskursideologier. Den objektiva modaliteten lindar in ideologin vilket gör 

att ideologin lättare förankras. Ideologin ger utslag för På Stans trovärdighet och auktoritet 

där de senare verkar som förutsättningar för spridandet av information och kunskap i 

marknadsmässig journalistik. Ett exempel på sådan förgivettagen information är de 

stereotyper som omnämns utan vidare förklaring. Läsaren ska vara införstådd i att en hipster 

är en slapp, kulturintresserad södermalmshängare med ett tillsynes ogenomtänkt klädval och 

att en brat är en Stureplanshängare med tycke för champagne, bakåtslickat hår och 

föreställningen om pengar. 

 

Egenskapsdiskursen uttrycker en ideologi där människor både kategoriserar sig själva och 

andra utifrån konsumtionsvanor och livsstilsmönster kopplade till stadsdelar. 

	  

Utifrånperspektivet är en diskurs vars bakomliggande ideologi bekräftar stockholmarnas 

olika livsstilar från ett utifrånperspektiv. Det räcker inte att journalistiken använder sig av ett 

inifrånperspektiv.	  

	  

Polariseringsdiskursen används för att dela in stockholmarna i olika grupper. Oftast genom 

att två grupper kategoriseras och kontrasteras mot varandra. Utmärkande för språket är att 

ena gruppen framställs neutralt eller lyfts upp, medan den andra gruppen förminskas. 



	  
38	  

Polariseringen tar sig uttryck i användandet av stereotyper där skillnader synliggörs i syfte att 

lyfta fram den förespråkade livsstilen som mer eftersträvansvärd. 

 

Stockholmsdiskursen står för det sammantagna språkbruk vilken bilagan använder sig av och 

därmed också etablerar. Språkbruket anmärker sig för att vara lättsamt i den meningen att 

jargongen i de journalistiska texterna går att uppfatta som något skämtsam. Den starkt 

kategoriserande bilden av stockholmare är i det avseendet möjligt och icke-ifrågasatt. Humor 

och ironi är inte uteslutna stildrag i journalistiska texter, men sättet på vilka artiklarna rent 

formmässigt rubriceras, talar för bilagans motsägande identitet. Omvänt kan På Stans 

samlade diskurs likväl tolkas som ett dynamiskt rum för journalistik i svensk morgonpress. 

	  

Social kontext 

För artiklarnas i huvudsak informativa budskap spelar ideologierna en stor roll. Ideologierna 

svarar för det rådande samhällsklimatet och säger något om den sociala kontexten vilken är 

avgörande för journalistiken i På Stan. Med grund i vilka stereotyper som funnits i texten 

samt vilka diskurser som är med och skapar dem, kan vi komma fram till följande slutsatser:	  

	  

Värderingar och ideologi som står till grund för socialkonstruktionismen svarar för den 

livsstilskultur i Stockholm som På Stan upphöjer. Ett argument för detta upphöjande är att 

den bekräftar den förenklade bild av världen som människor gärna tar till sig, stockholmare 

är inget undantag. Det vill säga att de kulturella värderingar som förmedlas i På Stan med stor 

sannolikhet är värderingar som delas av de ”urbana professionella”, medvetna stadsbor och 

som indirekt förs över till På Stans läsekrets. Vidare kan detta tolkas som att de urbana 

professionellas värderingar och identitet många gånger stämmer väl in på bilagans redaktörer 

och journalister. 

 

Social interaktion- och representation  

På Stan har med sitt tolkningsföreträde, sin makt och tillförlitlighet säkrat en stor andel 

läsare. Det journalistiska innehållet utformas på ett sätt som möter läsarnas potentiella 

förväntningar. Detta innebär att stereotyperna inte bara har sin grund i åsikter, de stämmer 

även i många fall överens med läsarnas verklighetsbild. Egenskaper hos stereotyperna 

framstår i första hand som relevanta och inte som fördomsfulla. Häri är det inte bara På Stans 

verklighetsbild som förankras, det är också läsarnas verklighetsbilder som bekräftas och 

bejakas av På Stan. 
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Huruvida det är tal om en konsumtionsstrategi eller konstruktioner som rentutav avlöser 

varandra är svårare att ge svar på. Det finns underförstådda överenskommelser om vad 

bilagan På Stan ska förmedla. Av läsaren krävs inte mer än att man är införstådd i genrens 

betydelse och syfte för att kunna vara mottaglig för På Stans journalistiska innehåll. Hur pass 

väl verklighetsbilden får fäste har att göra med läsarens förkunskaper och individuella 

världsbild. På Stan är bara ett av samhällets medier vilket ger uttryck för den samhälleliga 

interaktionen och därmed möjliggör den sociala representationen. 

 

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är Stockholms stadsdelars olika identiteter 

kulturella relativiteter som internaliserats i samhället. De har blivit en del av Stockholmarnas 

subjektiva medvetande och upprätthålls i läsningen av På Stan. Hos publiken både delas och 

skapas gemensamma värderingar. När På Stan använder sig av stereotyper är de en del i 

upprätthållandet av Stockholms sociala och rumsliga gränser. Bilden av Stockholm framstår 

som sann. Stadsdelarnas identiteter upprätthålls således genom att människan skapar sin egen 

identitet som människa i den stadsdel som bäst återspeglar den egna livsstilen. 

 

På Stan upprätthåller den sociala konstruktionen om vad Stockholms olika stadsdelar står för. 

Dessa stereotyper återspeglar en social kontext där fördomar om bland annat klass och yrke 

får figurerar i samhället. Stereotyperna får representera en specifik livsstil och stadsdel. På 

Stans journalistik ger uttryck för en konsumtionskultur i samhället. 

 

7 Slutdiskussion	  

Den här uppsatsen har uppmärksammat journalistikens framställning av stockholmare inom 

stadens nöjes- och kulturliv i Dagens Nyheters bilaga På Stan. Journalistiken använder sig av 

en tydlig kategorisering vad gäller typer av klubbar, egenskaper och värderingar. Det skrivs i 

princip bara om innerstaden där huvudsakligen Södermalm och Östermalm representeras med 

sina hipsters och parkhängare, respektive brats och stureplansstekare. Vad som görs gällande 

är en relativt ensidig representation av stockholmare. Bilden På Stan förmedlar av staden och 

stockholmare, svarar inte nödvändigtvis för det faktiska nöjesintresset och nöjesutbudet i 

Stockholm. Journalistiken i På Stan är hyllande före att den är ifrågasättande. Utrymmet 

tilldelas Stockholms krog- och klubbelit då inifrånperspektiv och ämnesområdet ”uteliv” 
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dominerar det journalistiska innehållet. Utöver ”guide till kultur och nöje” är På Stan en 

trendsättande- och trendskapande auktoritet som riktar sig till unga, insatta stockholmare. 

 

På Stans samlade diskurs är vad som möjliggör en journalistik som denna. Diskursens 

innehåll går i god för läsarens förväntningar där språkbruk i form av ton, jargong och ämnen 

till stor del sätter nivån för läsarens tolkning av texten. Förvisso är diskurser föränderliga men 

På Stan som en unik publikation utnyttjar sitt åsiktsföreträde till max. Diskursen som sådan 

har inackorderat kategorisering och social representation genom vilka stereotypa bilder av 

stockholmare förstärks samt förkastas eller upphöjs. Uppsatsens viktigaste resultat är 

synliggörandet av sättet på vilket det journalistiska skrivandet uttrycker diskurser rådande i 

På Stan. 

 

Att medvetandegöra diskurserna är viktigt därför att På Stan kan tänkas spela en betydlig roll 

för sina läsare när det kommer till Stockholms nöjesliv. Förenklingen i skrivandet tränger 

sannolikt in i läsarens personliga identifiering och kategorisering av stockholmare. Vare sig 

det är fördomarna eller skrivandet, journalistiken eller trenderna som kommer först, är det 

viktiga att Dagens Nyheter berättigar dem. Anmärkningsvärt är dock hur På Stan med sin 

indirekta förminskning och hyllning av stockholmare aldrig tidigare använts som material för 

medieforskare. 

 

Vad gäller frågan kring den ensidiga representationen i förhållande till journalistikens 

sanningsanspråk har den delvis sitt svar i att bilagan är en del av Sveriges största 

morgontidning. De granskande artiklarna i tidningens övriga delar, jämnar tänkbart ut den 

konsekventa kategorisering av stockholmare vilken bilagan använder sig av i naturaliserad 

form. På Stans journalistik är inte på något sätt osann men den ensidiga bilden kan tolkas som 

populistisk snarare än granskande. Som Domellöf konstaterar behöver detta dock inte betyda 

att journalistiken i På Stan är mindre läsvärd eller behövlig för det. När det kommer till 

värderingar är den långt ifrån intetsägande i sin kritik. Negativ kritik riktas främst mot 

Stureplanskulturen, medan den positiva främst handlar om medvetna södermalmare. Med 

chans för att På Stan återspeglar verklighetens stockholmare är det ändå viktigt att komma 

ihåg journalistikens viktiga roll i samhällets kulturella relativitet. Att en erkänd stockholmare 

idag bär sotarmössa behöver inte utesluta att den imorgon bytt till en seglarmössa. 

 



	  
41	  

7.1 Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Det finns flera aspekter av kultur- och nöjesjournalistikens stereotyper som skulle vara 

intressanta att studera. Att kombinera den kritiska diskursanalys som gjorts med en semiotisk 

studie av artiklarnas tillhörande bilder hade ur ett bredare perspektiv kunnat belysa den 

Stockholmsdiskurs På Stan ger uttryck för. Utöver en sådan analys vore det givande att göra 

en receptionsanalys av hur På Stan tolkas av både läsare och icke-läsare i Stockholm. 

Därigenom skulle det vara möjligt att se i vilken mån den bild som På Stan ger av Stockholm 

överensstämmer med läsarnas uppfattningar. Ytterligare en aspekt som vore intressant att 

forska kring är den om På Stans stereotyper i förhållande till klasstillhörighet då detta kan 

antas spela roll när det gäller vilka människor som ges utrymme och inte. 

 

Ytterligare en infallsvinkel som vore spännande att forska vidare på är På Stans journalistik 

sett ur ett större tidsperspektiv. Har bilden av Stockholm och stockholmare förändrats? Vad 

skiljer På Stan år 2012 från Dagens Nyheters motsvarande journalistik år 1982? Här skulle 

Åke Lindqvists bok Kultursidan: Kulturjournalistiken i Dagens Nyheter 1864-2012 kunna 

vara till hjälp. Denna bok hade inte släppts när uppsatsen skrevs. 
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9 Bilagor	  

	  
	  

DET HÄR ÄR TOP NICE

Stockholm:

DJ Alonzo (Hampus Larsson, 31 år, grafisk
designer, dj och producent) konstnär.

DJ City (Johan Norling, 26 år, dj och
producent) curator.

Ebotron (Ebrima Faye, 31 år, dj) student.

Jexper (Jesper Backström, 30 år, dj och
producent) grafisk designer.

Maxxxbass (Max Stenerudh, 29 år dj och
producent) filmare.

Sling (Daniel Islin, 29 år, dj och producent)

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2012-09-01 13:36:21
Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/pa-stan/klubb/top-nice-pa-liljevalchs--ett-utlopp-
for-omojligheter

Top Nice på Liljevalchs – ett utlopp för
omöjligheter
Publicerad 2012-03-23 10:01

Dj- och konstkollektivet Top Nice tackade nej till Susan
Sarandon men ja till Liljevalchs. Gruppen, som vann
Nöjesguidens Stockholmpris för bästa nattklubb, kommer
att förvandla konsthallen till ett frosseri i musik, konst och
performance.

– Top Nice är en reaktion mot allt man tycker är tråkigt, säger
Hampus Larsson, grundare av klubben.

Vi träffas utanför Top Nice nästa slagfält – Liljevalchs på
Djurgården. Konsthallen fyller år i mars och dj- och
konstkollektivet Top Nice från Stockholm har anlitats för att ta
hand om festen den 31 mars.

Hampus Larsson visar entusiastiskt runt utanför den röda
byggnaden.

– Här ska det stå en brutal performanceinstallation med en

Den 31 mars intar konst- och dj-kollektivet Top Nice konsthallen Liljevalchs lokaler. Fr v Veronika Kristensen,
Hampus Larsson, Johan Norling, Ebrima Faye, Jesper Backström, Max Stenerudh och Daniel Isling. Foto: Jonas
Lindkvist

http://www.dn.se/pa-stan/klubb/top-nice-pa-liljevalchs--ett-ut...
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producent.

Vero Veramente (Veronika Kristensen, 27 år,
dj) student.

London: Thomas Bush, grafisk designer, Guy
Gormley, konstnär, Hampus Gunnarsson,
grafisk designer.

MITT BÄSTA KLUBBMINNE I STOCKHOLM

Max Stenerudh

När jag och Hampus startade vår första klubb
’Kangol’ 1998 på Blåkorn i gamla stan. Vi var
17 och släpade dit skivspelare. Betalningen
var en shot ozo dagen efter.

Daniel Isling

Fina stunder på ställen som Cyklopen och
Pluto. Fester där alla dansar tills solen går upp
och ingen vill gå hem.

Johan Norling

Kaknäs-ravet på Gärdet i somras för att alla
man kände var där och inget slår
utomhusfester i Stockholm på sommaren.

Jesper Backström

Barn duon ice age live. Klubben wicked, Rivals
källare runt 1999. Ny våg av engelsk
dansmusik; 2-step, garage, grime.

Hampus Larsson

Sommaren 2010 i en fotostudio vid Globen
som Top Nice arrangerade. 400 personer på
dansgolvet dansade till Jaakko Eino Kalevi
men ingen förstod att han spelade live.

Veronika Kristensen

När jag och mion kompis hade vår andra
RADIO VODKA fest på Pluto. Det var äkta
hyperstämning.

Ebrima Faye

Top Nice, Pluto 2009, första gången,
famljekänslan.

konstnär som håller på hela natten. Och här kommer vi att
bjuda alla som köar på korv. Belysningen ska manipuleras och
videoprojektioner täcka väggarna inne i skulpturhallen, säger
han.

Klubben Top Nice har funnits i flera år men det är först nu den
kommit ut i offentligheten. Gruppen, som är dynamisk och hela
tiden tappar och knyter till sig medlemmar, verkar exalterad
men också skeptisk till den uppmärksamhet som följt med
Stockholmspriset.

–!Att synas har aldrig varit syftet med Top Nice, vi har främst
gjort det här för oss själva och våra kompisar. Men ett
erkännande i medierna innebär samtidigt större möjlighet att
göra spektakulära grejer och att fler kan få ta del av det goda,
säger Johan Norling, medlem i gruppen.

”Det goda” är en feststämning och en upplevelse utöver det
vanliga. Den som varit på Top Nice-klubb vet att det vrålas och
svettas ordentligt på dansgolvet. Top Nice medlemmarna deltar
själva på festen och ser till att maximera upplevelsen för
publiken. I dj-båset pågår frenetisk rörelse – det mc:as i
mikrofoner, och dj-kompisar får hoppa in och mixa. Fokus ligger
på musiken, dansgolvet och videoprojektionerna som flimrar på
tak och väggar.

–!Det handlar om att skapa en upplevelse, inte bara att man
kommer dit och dunkar till musik utan det ska finnas ett annat
rum med flera dimensioner, säger Veronica Kristensen, dj under
namnet Vero Veramente, som gick med i gruppen för drygt två
år sedan.

”Ett annat rum” kan betyda allt från inbjudna musiker till
speciell belysning och konstinstallationer. När Top Nice har
klubb i helgen gör konstnären Tobias Centerwall en
väggmålning i lokalen och två amerikaner flygs in för att spela
live på speciella trum-maskiner.

–!Vi vill ge folk vad de behöver och inte vad de redan har sett.
Inspirationen hämtas från tidigare eror och dansgolv utomlands,
säger Veronika Kristensen.

Johan Norling:

–!Det blir en plattform för sånt man inte kan göra någon
annanstans i Stockholm. Ett utlopp för omöjligheter.

Ett problem som Top Nice har brottats med sedan klubben
startade är att hitta lokaler – i Stockholm är allt så dyrt.

Hampus Larsson minns den gången de gjorde releasefesten till
Martin Kellermans – Rockys – nya seriealbum på en båt på
Södermälarstrand. Arrangörerna från filmfestivalen ringde plötsligt och ville ha dit skådespelerskan Susan
Sarandon och pingisproffset J-O Waldner.

Hampus Larsson blev så paff att han sade nej.

– Vi fick inte vara fler än 80 personer på båten och ägaren stod och smygkontrollerade på andra sidan gatan.
Såhär i efter hand kan jag skratta åt det men då tänkte jag bara att vi inte fick förlora lokalen.

När gruppen skulle anordna ”Top Nice-bar” på Söderstället Marie Leveau för några år sedan bjöd de in en
professionell harpsolist som satt uppflugen på baren och spelade harpa.

–!Han var den som headlinade Top Nice-bar den kvällen och det var ingen som fattade någonting. Det är såna
sorts idéer som leder in till konstgrejen. Att man hugger in mot det kommersiella och testar andra grejer, säger
Hampus Larsson.

Den inre kärnan av Top Nice är personerna på bilden samt engelsmannen Thomas Bush men det större Top Nice

http://www.dn.se/pa-stan/klubb/top-nice-pa-liljevalchs--ett-ut...

2 av 3 2012-09-01 13:36



	  
47	  

	  

förändras ständigt med nya personer som kommer till och hoppar av. Klubben grundades I London, när Hampus
Larsson och Thomas Bush gick på konstskola ihop och flera tillfällen per år har Top Nice klubbar i London. Då
flyger Hampus Larson och de andra över.

–!Alla som vill och kan tillföra något får vara med. Allt bygger på frivillighet, säger Hampus Larsson.

Samma gäller för publiken – alla som gillar Top Nice är välkomna på fest, först till kvarn gäller.

–!Man kan inte hålla på och exkludera folk och vara petig mot publik, det låter bara helt jävla galet. Inte ens våra
kompisar får företräde. Det ska vara lika för alla, säger Veronika Kristensen.

Hur känns det att få göra Top Nice på Liljevalchs?

–!Det är en ära, men också ett utbyte eftersom vi tar hit unga konstintresserade som kanske inte kommer hit så
ofta, säger Hampus Larsson.

Veronika Kristensen:

– Klart vi ser det som en ära, både för vad Liljevalchs är som institution och för de fysiska lokalerna. Jag tror att
festen blir väldigt rolig. Lokalen är naturlig för en hopmix av musik och performancekonst. Det ska bli väldigt
skojigt.

Josefine Hökerberg
josefine.hokerberg@dn.se

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

ANNONS:

http://www.dn.se/pa-stan/klubb/top-nice-pa-liljevalchs--ett-ut...

3 av 3 2012-09-01 13:36



	  
48	  

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2012-08-31 17:50:04
Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/pa-stan/ut-med-dig

Ut med dig!
Publicerad 2012-03-30 13:10

Foto: Hampus Lundgren Uteserveringar vid Stortorget i Gamla stan.

Den 1 april behöver du inte bara hålla utkik efter luriga bekanta – stadens torg och trottoarer ockuperas
också av uteserveringar. Det uppskattar vi förstås, men det kan ändå vara bra att fräscha upp minnet om
hur det går till. Här är På stans lilla överlevnadsguide till några av sommarhalvårets hotspots.

Mälarpaviljongen

Norr Mälarstrand 64

Efter att konkurrenterna M/S ”Gerda” och Pontonen bägge eldhärjats under vintern blir det, åtminstone initialt,
Mälarpaviljongen som får hålla ställningarna på Norr Mälarstrand. Flytande after work-oas för Fridhemsplansfolk,
och gayfavorit.

Rekommenderade solglasögon: Något av pilotmodell.

Beställ: Spritzers eller fruktdrinkar.

Samtala om: Kvadratmeter-priser.

Öppnar 31 mars.

Restaurang Humlegården

Humlegården

http://www.dn.se/pa-stan/ut-med-dig?rm=print

1 av 3 2012-08-31 17:51



	  
49	  

Inhägnad i sydöstra parkhörnet som bytt inriktning och utformning flera gånger, men fortsätter att locka den del av
Stureplanspubliken som föredrar tweedkavaj framför mäklarskjorta. Samt en hel del förirrade Scandic
Anglaisgäster.

Rekommenderade solglasögon: Persol, Steve McQueen-modellen (hängande i skjortan, det är aldrig kvällssol i
Humlegården).

Beställ: Sleepy Bulldog, BrooklynLager eller liknande hippt flasköl.

Samtala om: Din kompis mikrobryggeri.

Öppnar i slutet av maj.

Strandbryggan

Strandvägskajen 27

Östermalmsstekare, Stureplansstammisar och krogfolk med fickorna fulla av drickspengar i ohelig tävling om vem
som signalerar mest framgång. Vinner gör den som lägger till på ställets båtplats. Plågar gästerna med så kallad
loungehouse.

Rekommenderade solglasögon: Stora, med ännu större märkeslogotyp.

Beställ: Rosévin på flaska. Helst i pluralis.

Samtala om: Hur årets turné Båstad-Visby- Rivieran ska läggas upp.

Öppnar 5 april

Flyt

Kornhamnstorg

Gammal Djurgårdsfärja från 1901 som nästan lika länge (okej, sedan 80-talet i alla fall) varit en folklig
kroginventarie vid Gamla stans södra strandbryn. Utsökt solläge och maximal turisttillgänglighet.

Rekommenderade solglasögon: Valfritt fynd i Västerlånggatans kuriosabutiker.

Beställ: En stor stark.

Samtala om: Fotbolls-EM.

Öppnar i veckan.

Snaps

Götgatan 48

Enorm uteservering mitt på Medborgarplatsen, fullpackad så snart solen visar sig trots läget långt från vattnet.
Också den krog som nådde flest Facebookincheckningar under 2011, enligt På stans granskning.

Rekommenderade solglasögon: Ray-Ban Wayfarers.

Beställ: Öl. Det är säkrast i trängseln.

Samtala om: Söders förträfflighet.

Öppnade i veckan.

Thaibåten

Östgötagatan 100

Estetiskt anskrämlig kitschfest i avsides läge vid Hammarbykanalen, som trots allt (eller just därför) lyckats
etablera sig som ett absolut Stockholmsmåste under sommarhalvåret. Många trogna stammisar och fest varje dag
i veckan.

Rekommenderade solglasögon: Något färgglatt.

Beställ: Något färgglatt.

Samtala om: Något färgglatt.

http://www.dn.se/pa-stan/ut-med-dig?rm=print
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Öppnar i kväll fredag.

På stan
redaktionen@pastan.nu

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

ANNONS:

http://www.dn.se/pa-stan/ut-med-dig?rm=print

3 av 3 2012-08-31 17:51



	  
51	  

NYA RIGOLETTO

Rigoletto invigdes 1939 och blev 1953 den
första biografen i Sverige med Cinemascope
och stereo. Syftet med nydaningen är att
återskapa forna dagars glans, och för detta har
ägaren SF inte sparat på krutet. Samtliga fyra
salonger har fått ett kraftigt ansiktslyft, liksom
entré och toaletter. Stora salongen har efter
renoveringen minskat med drygt 150 platser,
men med 752 sittande är den fortfarande störst
i Stockholm.

Biljetter på VIP-balkongen (187 platser)
kommer att kosta dubbelt – då ingår också
obegränsat med popcorn och läsk samt
möjlighet att köpa alkoholhaltiga drycker.
Första filmen att gå upp i dag fredag är
”Avengers” (08.00).

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2012-09-03 18:20:28
Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/pa-stan/matigare-bioupplevelse

Matigare bioupplevelse
Publicerad 2012-04-27 15:29

Stockholms paradbiograf Rigoletto nyöppnar på fredagen
efter en totalrenovering som pågått i över ett halvår. Det
blir dock mer än bara film på Kungsgatan 16.

Ahlbomgruppen – krögarfamiljen bakom bland annat Storstad
och Hotellet – öppnar samtidigt sin nya, trendriktigt
franskklingande satsning Bistro Rigoletto i samma hus.
Dessutom har man en bar i anslutning till huvudsalongens
”vip-balkong”, där filmtittare kan ta en drink eller ett glas vin
innan föreställningen. Kontrasten mot ”gamla” Rigolettos
sjukhusbelysning och överdimensionerade popcornmaskiner är
över lag stor.

–!Tanken är att det här ska vara en vuxen bio. Kidsen ska vara
på Filmstaden Sergel. Men samtidigt är det Sveriges största
bio, så de riktigt stora filmerna kommer förstås att gå upp här,
säger krögaren Jesper Ahlbom när På stan går på rundtur i det
sista byggdammet.

Hur tät blir relationen mellan bio och krog?

–!Krogen kommer att stå på egna ben, man behöver absolut inte gå på bio för att äta här. Huvudentrén är ut mot
Kungsgatan, sedan kan man gå emellan.

Renoveringen har pågått i mer än ett halvår. Foto: Anna-Lena Mattsson

http://www.dn.se/pa-stan/matigare-bioupplevelse?rm=print
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Bistro Rigoletto får omkring 90 sittplatser för ätande och en tio meter lång bar för den som bara är törstig.
Öppettiderna blir extremt generösa: Från 07.30 till 02 på vardagar och från 11 till 02 på helger, med menyer som
varierar över dygnet. Bordsbokare göre sig dock icke besvär.

–!Vi kommer inte att ta några bordsbeställningar. Det finns förstås en risk med det, men vi tycker att det passar det
här stället att man kan komma förbi spontant. Bord löser vi alltid, säger Jesper Ahlbom.

Var äter Bistro Rigolettos potentiella gäster i dag?

–!Vi ser egentligen ingen direkt motsvarighet eller huvudkonkurrent. Ingen som har den mixen som vi kommer att
ha, med folk som kommer både från Stureplanshållet och från Hötorgshållet.

Läget mitt på Kungsgatan är förvisso centralt, men omgivningen med snabbmatshak och stora kedjebutiker utgör
inte ett A-läge för en krog med ambitioner (varmrätterna på Bistro Rigoletto kostar mellan 150 och 350 kronor).
Jesper Ahlbom är dock inte orolig för att man ska hamna i skymundan.

–!Nej, vi tycker att det är ett bra läge. Staden växer, om man nu kan säga så när man är mitt i den. Det händer
mycket nytt i de här kvarteren, med nya Moodgallerian till exempel. Och när man väl är inne i restaurangen så
kommer den att tala för sig själv.

Att just en bionära bistro blev Ahlbomgruppens nästa steg hade mer med tillfället att göra än någon aktiv
planering. Grundaren Sören Ahlbom inflikar att inspirationen växt ju mer man jobbat med projektet.

–!Med tiden har det vuxit fram en känsla av att ”fan, vad roligt att vara med och höja Kungsgatan”. Den har ju varit
vår stora paradgata och kan vara på väg tillbaka nu.

Centerpartiets Per Ankersjö kom nyligen med ett uppmärksammat förslag om att göra Kungsgatan bilfri.
Hot eller möjlighet?

–!Han drog det kanske lite långt, det kan bli svårt att få plats med allt han ville ha på den här gatan, haha. Men
idén är ju kanon. Kan New York stänga av hela gator så kan vi i Stockholm förstås göra samma sak, säger Jesper
Ahlbom.

Viktor Barth-Kron
viktor.barth-kron@dn.se
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TRÄDGÅRDEN

Var? Hammarby Slussväg. T-bana Skanstull.

När? Onsdag & torsdag 18-01, fredag 17-03,
lördag 18-03.

Åldersgräns: 21 år.

Öppnar: Fredag 11 maj.

ANDRA SÄKRA KLUBBKORT I SOMMAR

Sommar!

Tog över efter Trädgården på Fleminggatan 2
(Kungsholmen) och gör tredje säsongen i år.
Nu med plats för över 3!500 gäster, vilket gör
den till Stockholms största klubb. Öppet med
sju dansgolv och tio barer onsdagar, fredagar
och lördagar under sommaren.

Helger till 03. Åldergräns 18 år. Premiär i kväll

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2012-08-29 17:52:04
Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/pa-stan/klubb/det-vaxer-i-tradgarden

Det växer i Trädgården
Publicerad 2012-05-04 13:51

Foto: Robin Haldert Jakob Grandin, Leo Forsell och Johan Wiklund.

Loppmarknad, egen konsthall och dagtidsfester. Utöver
den vanliga klubbverksamheten, förstås.
Sommarinstitutionen Trädgården konceptutvecklar för att
locka publiken för tionde året i rad.

Sommaren 2003 öppnade Trädgården på restaurang Flemings
vid Klara sjö, och blev snart ett populärt inslag i stadens
sommarbukett. Efter att 2008 ha tröttnat på livet som
”inneboende” letade grundaren Jakob Grandin och
kompanjonen Johan Wiklund efter något eget. På
nätmarknaden Blocket hittade Wiklund ett litet hus under den
väldiga Skanstullsbron, och tre veckor senare slog man upp
nya ”Trädgården under bron”. Publiksuccén var omedelbar.

Numera heter sommarklubben inklusive huset åter bara
Trädgården, medan ”Under bron” är klubbverksamheten i huset
mellan oktober och april. Grandin förklarar skillnaden:

– Under bron är djävulen, med mörkare och hårdare musik och
öppet till 05. Trädgården är den trevliga ängeln, och öppet till
03. Längre behövs inte på sommaren, då vill folk efterfesta och
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den 4 maj.

F12 Terrassen

Placeringen strax intill Rosenbad är logisk, då
F12 styr stora delar av nattlivet i Stockholm
sommartid. Inte minst eftersom man har öppet
till 03 varje dag i veckan. Består av en stor
trappa, två terrasser och en inneklubb
(”Salongen”). 17 olika klubbar ska samsas i år.

Åldergräns 23, premiär 16 maj.

The Wall

Efter att i många år ha tvingats i väg på
okända marker fick champagne- och vodka
redbull-publiken kring Stureplan i fjol en egen
sommarklubb på ”hemmaplan”.
Sturecompagniets innergård blev följdriktigt en
trång publiksuccé – trots bristen på utsikt.

Byggs ut etappvis under maj. Åldersgräns 23
år.

bada.

Nya Trädgårdens snart fyraåriga historia har handlat minst lika
mycket om lobbying och myndighetsprat som klubbfixande.
Med en namninsamling från 7!000 gäster i ryggen har det dock
gått vägen – trots att man fortfarande inte fått svar på brevet
man skrev till statsministern.

–!Vi har skrivit handlingsplaner och haft möten med allt från
kulturborgarrådet till miljönämnden. Om man gör läxan
ordentligt så fungerar det mesta, säger Jakob Grandin.

–!Vi har visat att det går att ha 100.000 besökare under en
sommar utan en massa problem. Trädgården lockar inte den
publik som vill slå folk på käften, och om det är någon som
ändå tänkt slå någon på käften så känner de nog att det är fel
stämning för sådant här hos oss.

I dag har Trädgården plats för upp mot 1.500 gäster. Tioårs-
jubileet sparkas i gång den 11 maj med en nostalgihelg där
många av klubbens trotjänare bjudits in för att spela. Annars
ligger årets fokus på att utveckla dagtidsutbudet: Lördagarna
ska bjuda på ”sommarloppis”, man öppnar den egna
konsthallen ”Svarta hålet” och kommer att flyga in stora akter
för eftermiddagsspelningar, eller ”daytime sessions” som man föredrar att kalla det.

–!Vi kan inte göra de riktigt stora sakerna nattetid, man dagtid kan vi kräma på ordentligt, säger Jakob Grandin.

Under EM blir det fotboll på tv – riktigt stor sådan när Sverige spelar. Att en fotbollssatsning skulle skrämma i väg
Söders alternativpublik viftar man undan.

–!Äh, det är tillräckligt folkligt.

Ni ska fylla ut en stor kostym många dagar i veckan. Vilka är de främsta konkurrenterna om publiken?

–!Way Out West. Hade de startat klubb så hade vi haft tomt varje dag, haha. Nej, det är svårt att peka på direkta
konkurrenter. Publiken är ganska hårt segregerad, så vi konkurrerar snarare med Söders barer och häng i parken
än andra klubbar. Sommar! lockar en yngre publik, och de som gillar house och drinkar går till Fredsgatan. Vår
publik är inte ”torsdagsevent-generationen”, säger pr-ansvarige Leo Forssell.

Torsdagsevent-generationen?

–!Ja, det där är lite trist. Vi efterlyser verkligen fler unga människor som vill göra saker, snarare än att bara stå still
och dricka gratis, säger Jakob Grandin.
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En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2012-09-01 13:52:53
Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/pa-stan/stockholmarna-kanns-seriosa

”Stockholmarna känns seriösa”
Publicerad 2012-05-04 14:24

Foto: Rebecca Haimi Big Steve käkar en macka på Skånegatan.

Youtubeprofilen Big Steve är på besök i Stockholm. Han ska samla material till en ny video. För att ge
engelsmannen en representativ bild av staden tar DN med honom till ett nytrendigt vattenhål: Nytorget på
Södermalm.

Steve Babb, som Big Steve egentligen heter, är sedan snart ett år tillbaka bosatt i Skellefteå. Där har han gjort sig
ett namn på att göra videos om livet norra Sverige. [1]Steve har testat lössnus, surströmming och skidåkning, så vi
gör ett stockholmskt nedslag genom att mata honom med surdegsbröd och kaffe latte.

–!Luften är fräsch här, säger han när vi går längs Folkungagatan.

För en Londonbo är den partikelpräglade Stockholmsluften len att andas. Stockholmarna själva är snygga och
känns hälsosamma, tycker Big Steve.

–!Många här går omkring i träningskläder och kostym. De känns seriösa och rör sig snabbt, säger han.

Vi beställer in en macka och en kaffe latte på Surdegshotellet på Skånegatan, även om Big Steve inte tilltalas
särskilt av ordet ”Sourdough”.

–!Folk lämnar alltså brödet här, och så matar ni det åt dem? Galet! Är det här rummen? Är det fullsatt eller? Frågar
han och granskar lokalen.

Big Steve recenserar fikat medan han äter.
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TID OCH PLATS

”Jakten på den försvunna staden” spelas på
Rival (T-Mariatorget) fredag, lördag och
söndag klockan 18.00 och 21.00. Turnén
avslutas den 18 maj i Växjö.

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2012-08-29 15:37:59
Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/pa-stan/stadsvandring-med-filip--fredrik

Stockholm enligt Filip & Fredrik
Publicerad 2012-05-11 16:12

Foto: Magnus Hallgren Filip och Fredrik vid Sveriges Radio.

Under en månad har Filip Hammar och Fredrik Wikingsson
turnerat Sverige runt med föreställningen ”Jakten på den
försvunna staden”. Inför utsålda hallar har duon – hoppas
man – hjälpt orter från Luleå till Malmö att hitta sin alldeles
egen själ i samtidens konformism.

I helgen kommer de hem till Stockholm för att förhoppningsvis
upprepa bedriften i sex föreställningar på Rival. På stan bad Hammar och Wikingsson att peka ut de platser som
allra mest markerar huvudstadens själ – enligt dem.

Fredrik Wikingssons val:

Park Konditori, Västerled 4, Bromma

”Den optimala sightseeingplatsen för den som vill titta på Brommaföräldrar. Mammor, pappor och Patrick Ekwall.
Förhållandevis enkelt fik som ändå lockar ett klientel med monster-suvar. De parkerar utanför och sitter sedan och
skrattar åt folk som åker kommunalt med spårvagnen.”

Sveriges Radios entré, Oxenstiernsgatan 10, Östermalm

”Stockholms minst glamorösa plats. Känner du dig trött på livet, att du kanske har valt fel spår? Ställ dig och titta
på när folk går in i Radiohuset på morgonen. Ett slags evighetens axelryckning som liknar inledningsscenen i
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–!Inte så illa som jag trodde. Brödet är gott, hårt utanpå och mjukt inuti, men det ser ju torrt ut. Kaffet känns
krämigt, inte så starkt som ert vanliga kaffe, att dricka det är ju som att ta en shot, säger han.

Solen får stockholmarna att slå sig ned överallt, påpekar Big Steve när vi rör oss tillbaka. På en bänk eller direkt på
marken verkar inte spela någon roll. Vi tar farväl vid Medborgarplatsen, Big Steve ska ta flyget tillbaka till
Skellefteå, han är nöjd med besöket.

Rebecca Haimi
rebecca.haimi@dn.se

LÄNKAR I ARTIKELN

http://www.youtube.com/user/BigSteveFromEngland1.
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LILL LINDQVIST

Ålder: 32

Bor: S:t Eriksplan

Bakgrund: Född och uppvuxen i Olofström,
jobbade som modell utomlands. Flyttade till
Stockholm 2009.

Aktuell med: Tar över Spymlan i
Humlegården.

ELIN ALVEMARK

Ålder: 31

Bor: Rågsved

Bakgrund: Född och uppvuxen i Enköping,
flyttade som 16-åring till Baltimore. Kom till
Stockholm som 21-åring, flyttade till Malmö
2009 och återkom till Stockholm i april 2012.

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2012-08-30 10:06:53
Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/pa-stan/klubb/de-vill-skapa-en-ny-bild-av-stureplan

De vill skapa en ny bild av Stureplan
Publicerad 2012-05-11 13:38

Foto: Anna-Lena Mattsson Lill Lindqvist och Elin Alvemark.

Stureplan behöver förändring och Lill Lindqvist och Elin
Alvemark är kvinnorna som ska åstadkomma den. En av
dem vill ha dit sina kompisar och deras kompisar, den
andra hoppas locka ”konstnärer och weirdos”

Hotell Anglais i Stockholm har tagits över av kostymklädda män
med datorer som får det anrika etablissemanget att se ut som
en arbetsförmedling för IT-konsulter och reklambyråfolk. En
gång i tiden var Anglais lugnt på dagtid och en utmärkt
intervjubar, men saker förändras och så även på Stureplan.

Nu är det Spymlan och vita baren på Spy Bar som står på tur
och Carl M Sundevall, en av Stureplans viktigaste profiler, har
utnämnt Elin Alvemark och Lill Lindqvist till
förändringsgeneraler.

Detta är ställen som har lyckats locka en annan publik än den
som utomstående vanligtvis förknippar med området, de så
kallade bratsen. Hit har folk kommit ända från Södermalm,
människor som är verksamma inom – eller önskar att de var det
– mode-, musik- och mediesvängen. Om Stureplan har en
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Aktuell med: Blir ny innehållsansvarig i Vita
baren på Spy Bar vid Stureplan.

alternativ scen ligger den i paradvåningen på Birger Jarlsgatan
som blev nattklubben Spy Bar och restaurangen och
uteserveringen Spymlan i Humlegården.

Alvemark, 31, för dagen iklädd röda snickarbyxor, har åtta bokstäver tatuerade på knogarna. På den vänstra
handen står det ”hard”, på den högra ”work”.

Hon är från Enköping ursprungligen, har gjort nedslag lite här och där på jordklotet och återvände i april i år till
Stockholm från Malmö för att ta över den vita baren. Elin Alvemark beskriver sig själv som ”omvärldsanalytiker och
intresserad av samtiden”, liksom chefen Sundevall.

– Vi gillar inte mental eftersläpning, där gamla fördomar om hur människor och saker och ting är råder. Vi vill
handla enligt en modern standard, förklarar hon och hävdar att Spy Bar är ett av få integrerade ställen vad gäller
ålder, utbildningsnivå och etnisk bakgrund.

– Men vi har aldrig hymlat med att vi är intresserade av periferin och eliten. Jag vill få dit konstnärer och weirdos
och jag vill att de ska bejaka det. Jag vill erbjuda en nyfiken person stimulans, ge ödmjuka människor ett själsligt
innehåll.

Super konstnärer och weirdos tillräckligt för att baren ska gå runt?

– Jag tror att intellektuellt eller konstnärligt kapital drar folk som är framgångsrika, som vill ha utbyte och prata. En
konstnär är inte bara en fattig flummare utan en intressant människa.

Men då måste man kunna samtala i baren?

– Det kommer man att kunna, jag var där och kollade i går att det går att skruva ned volymen. Det är idén om
salongen som en av storstadens platser där man kan sitta och nattsudda och dricka, en storstad med värdighet
ska ha det.

Till skillnad från Elin Alvemark har Lill Lindqvist inte arbetat som arrangör i hela sitt vuxna liv. Spymlan, eller
restaurang Humlegården som det egentligen heter, är hennes första prov som utelivsvärd.

Hon är från Olofström i Blekinge och vägen från småstaden gick längs med en catwalk. Den ledde henne bland
annat till ett flertal europeiska städer.

Vilka vill du ha till Spymlan?

– Mina underbara vänner, deras vänner, och så vill jag självklart att stammisarna ska vara kvar, säger Lindqvist.

Vad är det som är så spännande med dina vänner och deras vänner?

– Jag har turen att ha väldigt intressanta och roliga vänner. Jag har alltid umgåtts med människor i olika åldrar och
vill att det ska vara en sådan känsla på Spymlan. Den här ålderssegregationen kan jag tycka är tråkig med
Stockholm. Spymlan kommer att vara ett kul ställe att hänga på i sommar.

Hur får du dit dessa människor?

– Mina dj-vänner kommer att spela där hela sommaren och kommer att dra folk. På lördagar ska jag ha lite
picknick rätt tidigt på kvällen, så vid 17-tiden kör vi turneringar med krocket och kubb och erbjuder enklare mat,
som wraps.

En omgörning hyllas inte alltid av stamgästerna. Vi sitter i en hotellbar som från slutet av 2004 och framåt, under
ett och ett halvt år, genomlevde en totalrenovering. Anglais gick från skönt 60-talshäng i röda och blå soffor och
fåtöljer till stramt designhak utan pianospelande och nattlig allsång.

De förändringar som Elin Alvemark och Lill Lindqvist snart realiserar på sina ställen är långt från lika omstörtade
men klagomål lär det bli ändå. Ingen av dem vill dock peka ut någon gästgrupp som människorna som inte längre
kommer att känna sig välkomna.

– Men folk som förväntar sig att få grejer utan att ge någonting är jag gärna utan. Sådana som vill bli insläppta
gratis och bli omhändertagna, säger Alvemark.

Lill Lindqvist skrattar:

– Jag vill att alla som kommer är snälla och trevliga. Jag vill inte ha några idioter.

Behrang Behdjou
behrang.behdjou@dn.se
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