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Abstract

In this essay I am examining the representation of popmusic with particular focus on gender and identity
in two youth magazines called Kamratposten and Julia. Using the method of Norman Faircloughs
critical discourse analysis I have studied ten interviews with popmusicians from each magazine based
on the theorys of representations, discourses within popularmusic and queer theory. The intention with
this study was to examine how popularmusic is represented in youth magazines. If the magazines were
reproducing femininity and masculinity in the interviews with the musicians, and in the representation
of popmusic in the magazines. And also if there were any differences and similarities between the
magazines regarding the representation of popmusicians.

The analysis lead to the conclusions that how popmusic is represented in the magazines depends on
what the magazines wan´t to represent on the basis of their target groups and ideologies. The magazines
have different target audiences and ideologies which make them represent different kinds of popmusic
and artists. Julia is targeted towards girls and Kamratposten is targeted towards both girls and boys. The
gender classification on the magazines have an impact on what kind of popmusic they represent.
Popmusic is often targeted towards different target groups in order to sell the music to specific groups of
people. How popmusic is represented in the magazines also depends on the image of the artist but also
on what kind of popmusic they make. 

Music is like many other things affected by power structures. Genres in music can be seen as gendered.
Music that is associated with masculinity is often also associated with authencity within the music.
Masculin and therefore authentic music often features characteristics like: anti-commercial, originality,
music based on instruments, serious lyrics etc. While music that is associated with femininity features
characteristics like: commersialism, is based on vocals, seen as shallow, music you can dance to and
joy. In Julia there were more popacts that was referring to femininity within the music while in
Kamratposten the representations of popmusic was more broad. 

The similarities I found was that they wrote similar about the popmusic that referred to the same style
within popmusic. I also found that the gender identity of the popmusicians, in som cases, contributed to
different representations in the written text. 

In the closure I conclude that to specify the target group to a specific gender in a magazine that draw
upon gender stereotypes, reproduces gender stereotypes but also the reference that music targeted
towards girls often maintain a heteronormative perspective. It can also maintain the fact that certain
music is seen to be feminin and masculin and therefore more or less authentic and is therefore also
representated in different ways. How popmusic is representated also depends on the gender identity of
the artist. And also how you need to continue challenging the gender stereotypes and deconstruct power
relations between gender.

Nyckelord: kritisk diskursanalys, diskurs, diskurser inom populärmusik, populärmusik, 
ungdomstidningar, representationer, queerteori, genus, kvalitativ innehållsanalys, femininitet, 
maskulinitet, Kamratposten, Julia.

Keywords: critical discourse analysis, discourse, discourses within popularmusic, popularmusic, youth 
magazines, representations, queertheory, gender, qualitative content analysis, femininity, masculinity, 
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1. Inledning

Musik är något som de flesta människor har en relation till och som betyder mycket för många i vår

kultur. Vissa är inte speciellt intresserade av musik, medan andra identifierar sig med vissa

musikstilar. Bland ungdomar kan musik spela en stor roll genom en stark upplevelse av

samhörighet  och artister kan verka som förebilder och stilikoner. Många menar att samhörigheten

kännetecknar musik och att musiken verkar som ett globalt språk som för människor samman. Vad

som sällan tas upp är att populärmusik, likt all annan mänsklig aktivitet genomsyras av

maktstrukturer. Till exempel så värderas västerländsk klassisk musik högre än kinesisk klassisk

musik, i den mån det enbart är den västerländska klassiska musiken som omnämns. Liknande

värderingsmönster gäller även musiker, där manliga musiker varit och är de som blivit mest

omskrivna och omnämnts i samband med kvalitetsmusik. Till och med instrument kan vara

könskodade (Gantez mfl 2009:9-10). Ann Werner skriver i sin artikel Tolerant, fri och feminin!

Tonårstjejers musiksmak och skapande av identitet i boken Rundgång. Genus och populärmusik hur

musikstilar också markerar identitet och att vissa smakpositioner ger grupptillhörigheter som kan

kopplas till bland annat genus1 (2009:26). 

Medierna skriver också om musik och popartister. Vissa företeelser, som skildringen av feminint

och maskulint men även representationer av popmusik och artister i bland annat ungdomstidningar,

är något som medierna ägnar sig åt. Om en publik antas bestå av kvinnor eller män kan skilda

mediala föreställningar förmedlas om popmusik, vilka artister som representeras och hur feminint

och maskulint förmedlas (Hirdman 2001:14). Vilka artister medierna väljer att representera, hur de

skriver och vad de skriver om dem kan bero på vilken målgrupp de vill tilltala. Medierna har alltså

en uppfattning om vad ungdomar tycker om för musik och skriver om det. Mediernas representation

av popmusik och artister kan således påverka hur ungdomar uppfattar musiken. Och när

ungdomarna sorterat intryck de fått från mediernas representationer men även från människor

runtomkring, uppstår en uppfattning om likheter och skillnader hos varandra, som till exempel kön

(Gripsrud 2002:18). Representationerna av popmusiken sker också i samråd med diskurser inom

musikbranschen, där skivbolagen ser till att marknadsföra artister och musik mot en viss typ av

målgrupp. Skivbolagen och musikbranschen är därför med i skapandet av artisten, dess image och

mot vilken målgrupp artisten vänder sig till (Leonard 2007:65). 

Då jag varit en av dem som identifierat mig med vissa musikstilar och artister, men som också

1 Genus betecknar det sociala könet. Det vill säga att könskategorierna kvinna och man är socialt konstruerade 
(Jarlbro 2006:12). 
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lusläst populärkulturella magasin som Kamratposten finner jag det intressant hur musik kan ge

grupptillhörigheter kopplade till genus och hur skivbolag, musikbranschen och medier representerar

popmusiken och hur maktstrukturer i sin tur påverkar dem. Därför kommer jag att undersöka hur

och om ungdomsmagasinen Kamratposten och Julia reproducerar feminint och maskulint i sina

intervjuer med artister och reproducering av smakpreferenser kopplade till genus hos de som läser

tidningarna. Uppsatsen kommer alltså att handla om hur popmusik representeras, med fokus på

identitet och genus i Kamratposten och Julia.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet är att titta på hur popmusik representeras och beskrivs, med särskilt fokus på genus och

identitet i intervjuer med artister i ungdomstidningarna Kamratposten och Julia. 

1) Hur ser representationen av popmusik och artisterna ut i text i Kamratposten och Julia?

2) Reproducerar tidningarna feminint och maskulint i framställningen av popmusik och av

artisterna? (I intervjuerna och gällande smakpreferenser kopplade till målgrupper).

3) Finns det några likheter och skillnader i tidningarnas framställning av artisterna i genren

pop? 

1.2 Material och avgränsning

I min undersökning har jag granskat tio intervjuer med artister i vardera tidning. Jag har valt att

granska nummer utgivna under åren 2013-2014 för att materialet ska kännas relevant och i tiden.

Jag har granskat fyra intervjuer med kvinnliga soloartister, fyra intervjuer med manliga soloartister

och två intervjuer med popgrupper eller medlemmar ur popgrupper från varje tidning. Då jag inte

fann några intervjuer i någon av tidningarna med grupper där kvinnliga artister fanns representerade

så utgörs dessa gruppintervjuer enbart av manliga artister. Jag har i min studie valt att avgränsa mig

till att enbart granska artister som faller under genren popmusik. 

Studien fokuseras enbart på analys av texter. Bilderna faller alltså bort ur denna studie, detta delvis

på grund av platsbrist, vilket ledde till att en avgränsning var tvungen att göras. Bilderna i relation

till texten kan tillsammans säga en del om hur popmusik och artister representeras, dess stil och hur

och om feminint och maskulint reproduceras i intervjuerna. Texterna ger oss dock en bra inblick i

hur vi beskriver popmusik, artister men också feminint och maskulint vilket leder till att en på så

sätt också kan avslöja strukturer, likheter och skillnader (Machin 2010:23-24).
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2. Bakgrund 

Musik och populärkulturella magasin skapar mening och bidrar till reproducering men även

ifrågasättande av maktordningar. Tidningarna fungerar också som identitetsskapande och ibland

reproducerande av feminint och maskulint (Ganetz mfl 2009:9-10). Varför jag har valt att titta på

ungdomstidningar och hur de representerar popmusik, handlar om vikten som musiken och

populärkulturen verkar ha för ungdomars identitetsskapande men också hur och om medierna kan

vara med och påverka i ungdomarnas identitetsskapande, då de väljer vilken musik och vilka

artister de ska skriva om och hur de skriver om artisterna. Vilka artister de väljer att representera

kan bero på vilken målgrupp de vill tilltala. Varför jag valt att granska Kamratposten och Julia

handlar delvis om att de är två välkända och stora ungdomstidningar som har med intervjuer med

artister. Kamratposten är en klassisk och väletablerad ungdomstidning som har funnits länge medan

Julia står ut som ungdomstidning i den ålderskategorin jag vill undersöka. Att de dessutom vänder

sig till samma åldersmålgrupp men är olika i övrigt gör det intressant att undersöka om det finns

några likheter eller skillnader i representationen av popmusik och titta på om de reproducerar

feminint och maskulint i intervjuerna samt gällande smakpreferenser. 

2.1 Kamratposten och Julia 

Kamratposten och Julia är två tidningar som riktar sig mot samma åldersmålgrupp. Kamratposten

riktar sig till både tjejer och killar i åldrarna 8-14 medan Julia riktar sig mot läsare i åldrarna 9-14

(Kamratposten, Julia). Enligt Julias förlag, Egmont Publishing Kids AB, riktar sig Julia till tjejer

medan det på Julias egna hemsida, står att de riktar sig mot sina ”läsare” (Egmont Publishing 2014).

Enligt sajten Tidningskungen utgörs Julias läsare av 97 % tjejer och 3 % killar (Tidningskungen

2014). Julia beskriver sig som en tidning som är fylld av rolig och tänkvärd läsning om kärlek,

självkänsla, pepp, kroppen, kändisar, musik, skola med mera och menar att de skriver om allt som

det innebär att vara ung idag. Julia ges ut i 24 nummer per år (Tidningen Julia 2014).

Kamratposten ges ut i 18 nummer per år och beskriver sig själva som en tidning där en kan få läsa

om allt som är viktigt i livet, till exempel om vänskap, kärlek, sport, nyheter, djur, nöje med mera.

De beskriver också hur en kan få läsa om heta artister, kändisar, skådespelare och sportstjärnor.

Vidare så bygger mycket av texterna i Kamratposten på tips de får in av sina läsare (Kamratposten

2014). Kamratposten startades 1892 av Stina Quint som ville ge barn möjligheten att läsa annat än

böcker, som var dyrt på den tiden. Sedan 1970-talet ser tidningen i stort sett ut som den gör idag

med önskebilder, artiklar och intervjuer med artister. Sedan 1930-talet ges Kamratposten ut av
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Bonniers Tidsskriftsförlag i cirka 50000 exemplar (Bonnier Tidsskriftsförlag 2014). Kamratposten

och Julia startades i olika tider och har olika ideologisk bakgrund. Förutom tidningarnas olika

inriktningar så använder sig Julia också av annonsering som finansiering av tidningen. Varken

Kamratposten eller Julia är några uttalade musikmagasin, men populärmusik och artister nämns

som några av de viktigaste beståndsdelarna i tidningarna.

2.2 Populärmusik 

Att redogöra för vad popmusik är, är komplicerat och skiljelinjerna mellan olika musikgenrer är

ofta svåra att dra (Huss 2009:189-191). Jan Gradvall, musikjournalist, ger dock i citatet nedan ett

exempel på vad som kan kategoriseras som popmusik: ”Om rockens ideal är realism och

naturtrogenhet – akustisk gitarr, slitna jeans, inget smink – handlar pop snarare om att vara

´larger than life´” (2009:191). Vidare menar Gradvall att andra genrer som rock, jazz och reggae

också kan gestalta något stort men dessa genrer brukar generellt också ses behandla väsentligheter

medan popmusiken karaktäriserats som lättviktigt. Där poplåtarna uttrycker dramatiska

vardagskänslor, kärlek, om att känna sig cool, om att ingen ska få trycka ner en etc (2009:191).

Förutom språket i texterna och vad de handlar om använder vi också olika ljud för att skapa genrer.

Betydande är också den populärkulturella kulturen som omger popmusiken. I denna räknas bland

annat skivbolag in, hur de arbetar för att sälja in en artist till en viss eller bred publik genom att

skapa en image för artisten. I övrigt så är popmusik något som vuxit fram historiskt och ur olika

kulturella och sociala kontexter (Frith 1981:36-38).

Att helt redogöra för vad popmusik är, är som sagt komplicerat och innehåller flertalet komponenter

som ljud, image, populärkultur etc. I denna uppsats har jag valt att titta på hur popmusik

representeras i två ungdomsmagasin med betoning på artister som låter i enlighet med de ljud,

image och populärkultur som kan anses tillhöra popmusik genren. 

3. Tidigare forskning

Den tidigare forskning som jag granskat inför detta uppsatsskrivande har rört områdena genus,

media och musik. I dessa kontexter talas det ofta om maktordningar i samhället, om diskurser,

hegemoni och representationer som påverkar till exempel genusordningarna och genusordningar

som påverkar dem. Det finns en del forskning inom områden som rör musik, media och genus,

nedan kommer jag gå igenom sådan forskning som jag anser har relevans i detta arbete. 
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3.1 Genus och media

I dagens samhälle spenderar vi flera timmar per dag framför olika medier, som tv, dator, läser

tidningar med mera. Det är alltså mycket information som når oss dagligen. I populärmedia visas

ofta relationer och situationer från andra människors synvinkel, till exempel olika såpor som visar

hur par interagerar, eller tidningar riktade specifikt mot kvinnor eller män som berättar för oss hur

vi ska bete oss och se ut (Gauntlett 2002:15-16). Medierna påverkas likt allt annat av maktstrukturer

i samhället och är även med och reproducerar dem. 

I tidigare forskning inom området journalistik och genus så nämns det hur kvinnor på grund av

rådande maktordningar, normer och föreställningar om kön är underrepresenterade som journalister

men också i nyheterna (Gill 2007). Kvinnor är underrepresenterade även inom musikjournalistiken,

som verksamma journalister och hur det skrivs om kvinnliga musiker (Leonard 2007:67). Studier

visar hur kvinnor tenderar att förekomma mer i nyheter som anses traditionellt feminina. Ofta

fokuserar nyheter om kvinnor återkommande på deras utseende. När män förekommer i nyheter gör

de det i ämnen som rör ekonomi och politik (2007:114-115). I boken Feminist Media Studies

skriver van Zoonen hur det endast i såpoperor finns fler kvinnor än män representerade. Men i dem

porträtteras de ofta i relation till en man, som hemmafruar och som inkompetenta inom vissa

områden. Vidare menar van Zoonen hur kvinnorna som förekommer i media ofta är unga, söta och

snygga, definierade i relation till en man, till exempel i relation till sin man, chef, son etc, och

porträtteras ofta som passiva, obeslutsamma, beroende och fogliga (1994:16-17). 

Det diskuteras ofta kring problematiken gällande hur kvinnor och den konstruerade kvinnliga

könsrollen representeras i populärkulturella magasin. Ofta så reproduceras en stereotypisk och

normativ bild av hur en kvinna ska se ut och vara. Tidningarna reproducerar förutom genus också

heteronormen då läsarna oftast förväntas vara heterosexuella. Gill uttrycker i boken Gender and the

media hur förväntningarna kring läsarens heterosexualitet är påtaglig. I tidningarna skapas ofta en

sexuell spänning, där tidningarna indikerar hur söta och snygga de där killarna är i det där

pojkbandet (2007:189-190). Om dessa populärkulturella magasin som riktar sig till kvinnor är

feministiska eller bara anammat feministiska diskurser om självständighet är en pågående debatt

(2007:198). Nuförtiden finns det också livsstilsmagasin för män.

Att det finns tidningar inriktade mot ett specifikt kön handlar om att män och maskulinitet är det

som anses som norm i det västerländska samhället och att ´kvinnokultur´ har uppstått som någon

sorts motsatt till den hegemoniska maskulina normen. Denna könsindelning i media och kultur
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innebär också att vad som anses som betydelsefullt inom kulturen är könskodat. Det som anses som

hög-kulturellt anses maskulint medan det som anses tillhöra masskulturen och nöje tillskrivs det

feminina och innefattar populärkulturella genre-konventioner (Gledhill 1997:345-349).

McRobbie använder sig av ett ideologikritiskt förhållningssätt i sin analys av den populärkulturella

tidsskriften Jackie som riktar sig till tjejer i åldern 14 år. I den kritiserar hon förlaget som ligger

bakom och äger tidningen. McRobbie använder sig av hegemoni och semiologi i sin studie av

Jackie och kommer fram till att heterosexuell kärlek är huvudtemat i tidningen (van Zoonen

1994:25). 

Human touch perspektivet är något som veckotidningar brukar använda sig av för att skapa en

relation till läsaren. Det vill säga att de använder sig av berättelser i tidningen som talar direkt till,

män för att skapa en nära kontakt med läsaren (Jarlbro 2006:103). Human touch perspektivet är ett

exempel på hur dessa tidningar arbetar för att knyta åt sig läsare i sin tänkta målgrupp, ibland

genom att anspela på stereotypa könsroller. Gripsrund nämner hur tydligt identifikation av den

förebildliga typen spelar en viktig roll i vårt förhållande till mediernas texter och framställning av

idoler. Tanken är alltså, utifrån mediernas representation av genus, att vi identifierar oss med dessa

representationer, vilket kan anses som problematiskt, då media, som veckotidningar representerar

genus utifrån stereotypa könsföreställningar (2002:29-30).

3.2 Pop och genus 

Det har gjorts en del forskning på området musik och genus som handlar om varför musikutövandet

och musikbranschen är så mansdominerat. Det finns forskning som ifrågasätter föreställningen om

att musik enbart förenar människor och belyser istället att musik, liksom vilket annat fält som helst

är diskursivt och genomsyras av maktstrukturer och att genus reproduceras även där. Särskilt när

det kommer till forskning som rör genus och populärmusik (Ganetz mfl 2009:9). Forskning som rör

musik och genus menar att det finns genusmärkta musikgenrer och att viss musik kan ses som

feminin eller maskulin, där genrerna kopplat till maskulinitet ses som mer seriös och mer autentisk

än den som kopplas till feminin musik (Werner 2009:14-15). Musik som kan ses som mer maskulin

och som ständigt reproduceras i musikhistorien är rockmusik som till skillnad från popen står för

realism. Popen står i motats till rocken och domineras av vokala inslag och ses mer enbart som en

låt och anses vara kommersiell (Ibid:14-15). 

Simon Frith förklarar i Sound effects: youth, leisure, and the politics of rock'n'roll om ´girl culture´.
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Frith menar att tjejer historiskt varit mer domesticerade än killar och konsumerat populärkultur i

hemmet. Frith nämner hur unga tjejer mellan 10-13 år ofta anammar en ´teeny-bop culture´ som

innefattar popstjärnor där det fokuseras mer på popstjärnan än på själva musiken. Omsättningen på

popstjärnor som klassas som `teeny-boppers´ är hög och brukar oftast bytas efter tre år. Denna

kultur representeras oftast i tidningar riktade mot tjejer där tidningen skriver om popstjärnan. Frith

skriver också om hur dessa `teeny-boppers´popstjärnor ofta är konstruerade kring en image som

anspelar på heterosexualitet där låtarna ofta handlar om ensamhet, om att bli lämnad etc (1981:226-

228). 

Vissa genrer anses mer betydelsefulla och autentiska än andra genrer. Ett exempel är hur ett

indieband betraktas som skapare av musik, medan ett pojkband ses som underhållare, vilket har

lägre status. Pojkband tenderar också att ha lägre status då de ses som mer bundna till ett skivbolag

utan möjlighet till konstnärlig frihet. Hur vi gör dessa uppdelningar av musik, vad som anses vara

mer eller mindre betydelsefullt handlar om underliggande sociala värderingar (Machin 2010:14-17).

David Machin nämner i sin bok Analysing popular music. Image, sound, text hur musik kan ses som

ett diskursivt fält. Forskare menar på att det finns ett flertal diskurser som dominerar hur vi tänker

kring musik, vad som är bra och mindre bra och vad vi ser som trivial och meningsfull musik

(2010:14-31). Att musiken är ett diskursivt fält instämmer flertalet forskare i. Enligt Timothy D

Taylor uppfattar och tolkar musikbranschen sitt verksamhetsfält i tre ”diskursiva kategorier”,

nämligen: rock, rap och pop. Timothy D Taylors diskursuppdelning liknar Simon Friths, där rock

står för det konstnärliga i musiken, pop för det kommersiella och rap får stå som det som motsvarar

folkmusik i Simon Friths tre diskursiva områdesindelningar för musik (Rundgång: Genus och

populärmusik 2009:196). Hur en artist framställer sig visuellt menar Machin kan ge oss en inblick i

hur musiken kan låta. Vissa typer av bilder och miljöer innehar olika betydelser, en bild tagen i ett

gatuhörn tillsammans med en viss färgsättning kan till exempel ge oss en fingervisning att musiken

kommer att vara av hårdare karaktär (2010:32).  

4 Teori

Min huvudsakliga teoretiska utgångspunkt rör områdena representation, populärkultur, musik och

genusvetenskapliga teorier.

4.1 Representation

Representation är ett begrepp som främst lanserats av Stuart Hall och står för den
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meningsproduktion som sker genom språk, diskurser och bilder (Lindgren 2005:56). Mer utförligt

presenterar Stuart Hall begreppet representationer såhär: 

”Representations means using language to say something meaningful about, or to represent, the

world meaningfully, to other people” (Hall 1997:15).

Representationer handlar om meningsskapande. När en journalist intervjuar eller skriver om en

artist i en ungdomstidning använder den sig av olika ord och begrepp för att beskriva artisten och

musikstilen. Dessa ord och begrepp som journalisten använder ges sedan mening när någon annan

tolkar dem. Hur den som läser och tolkar texten beror på i vilken kontext texten läses i, vilka

kulturella koder och förkunskaper personen har till textens innehåll. Representationer kan också

sägas handla om att beskriva och symbolisera. Till exempel så kan en journalist skriva en text och

illustrera en artikel med en bild och bakgrund av en artist som beskriver artistens musikstil, vad

artikeln handlar om och vilken målgrupp den riktar sig till. Artikeln representerar således tidningens

inriktning, artisten och artistens musikstil och image. Artistens pose på bilderna, kläderna, håret och

texten i relation till bilden kan symbolisera något välkänt i vår kultur (1997:16). 

Vidare menar Hall att det finns två processer som han kallar representationssystem. Där det första

systemet sätter alla företeelser som händelser, personer och saker i förbindelse med begrepp.

Mening är beroende av system av begrepp som vi bär omkring på. Denna process kallas mentala

kartor. Personer som har andra typer av begreppsliga kartor kommer förstå världen på andra sätt.

Texter, i detta fallet ungdomstidningar utgör en del i formandet av våra begreppsliga kartor

(Lindgren 2005:57). Det andra representationssystemet är språket. För att mening ska kunna skapas

behöver vi översätta vår begreppsliga karta till ett gemensamt språk. Språket kan vara texter, ljud,

bilder med mera, vilka också kan kallas tecken. Tecken som tillsammans med andra tecken är

ordnat i ett system som uttrycker mening är del i ett språk (Hall 1997:18-19).

För att mening ska kunna utbytas på ett bra sätt mellan människor behöver vi också kunna dela

liknande sätt att tolka tecken i ett språk. Hall pratar om ikon och index där ikon är en bild som är

direkt avbildande, till exempel av vad vi uppfattar vara en hund. Index refererar till det talade och

skrivna ordet. Ordet hund liknar inte en hund men representerar likväl en hund. Att ett ord består av

vissa ord är något som är kulturellt överenskommet (1997:20-21). Hall nämner att en kan tala om

tre olika sätt för att förklara hur representation av mening genom språk ser ut. Halls synsätt grundar

sig mest på det konstruktionistiska synsättet som syftar till att saker inte bara betyder något, utan att
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vi konstruerar mening genom begrepp och tecken. Teorin uppmärksammar den sociala karaktären

på språket. Sociala aktörer till exempel popstjärnor som använder sig av sina representationssystem

som finns inom sin kultur och språk för att göra den meningsfull (Hall 1997:24-25). 

Inom det konstruktionistiska synsättet finns det två modeller en kan använda sig av. En som baserar

sig på Foucaults idéer om diskurser och en på en semiotisk modell influerad av Saussure. Enligt

Saussure är språk ett system av tecken. Saussure utvecklade betydelsen av tecken till två olika

element. Det första är tecknet som en faktisk bokstav eller bild, betecknaren. Det andra elementet

var den mentala och hur en associerar kring föremålet, det betecknade (1997:31). Kläder kan till

exempel fungera som betecknare av mening. I olika subkulturer så är stilen viktig och sätts i

relation till musiken. Hur vi läser av om vi ser en kvinna eller man handlar om kropp men också om

kläder. Foucaults modell fokuserar snarare på konsekvensen av representationer och skapandet av

olika diskurser men också stereotyper. 

Med stereotyper menar Hall att vi reducerar människor till att inneha enkla karaktäristika som är

fixerade av naturen. Vi gör dessa indelningar utefter kön, klass, etnicitet och upprätthåller genom

stereotypisering den sociala ordningen i samhället. Stereotypiska karaktäristiska som upprätthålls

inom genus kan till exempel vara att en kvinna anses vårdande och passiv medan en man ska vara

stark och aktiv (1997:257). Stereotypisering sätter upp en norm för hur vi kategoriserar människor

och vad som anses vara normalt och inte normalt. Vad som anses vara normalt och inte normalt

utgår ofta från en maskulin måttstock. Den maskulinitet som anses som norm utgår främst från den

vita heterosexuella mannens perspektiv (Gledhill 1997:345). Här kan en dra en koppling till

musiken och hur rocken, som kopplas samman med maskulinitet, räknas till den mest autentiska

musikgenren. Det andra, musik som skapas utifrån ett annat perspektiv eller som ses tillhöra en mer

femininiserad kultur kan riskeras att representeras på ett stereotypt sätt eller i förhållande till vad

som anses vara normalt.  

4.2 David Machin: Diskurser inom populärmusiken

För att ett band eller en artist ska bli erkänd inom en genre, behöver vi checka av saker på en

checklista för att vi ska uppfatta att det är ett popband eller en popartist vi lyssnar till, ser på tv eller

läser om i en tidning. Det behövs en viss typ av image och ljud som vi känner igen och kan

tillskriva en genre och en viss attityd. David Machin som skrivit boken Analyzing popular music.

Image, sound and text menar att vi pratar om artister och vilken genre de tillhör, men att vi sällan

pratar om vad som gör att de hamnar inom en viss genre. Förut har en tänkt att musik är baserat på
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kreativitet som kommer ifrån ett ställe inom oss, medan kreativitet snarare är en kulturell process.

Forskning har visat att musik är ett resultat av delade normer och värderingar och definitioner från

olika kulturella områden och tider. Musik handlar alltså om hur vi ger någonting mening utifrån vår

sociala och kulturella kontext (2010:1-2). Vissa hävdar att musik har mycket gemensamt med språk.

När vi pratar så har vi en uppsättning ord som vi använder och som vi behöver använda på ett

grammatiskt korrekt sätt. Så vad vi säger, menar Machin tar sig förutsägbara former och genrer.

Samma mönster kan en urskilja i musiken, där vi väljer bland en repertoar av ord och ljud. När vi

pratar och säger saker så har vi ofta tagit orden från något vi hört tidigare, likadant med musik som

görs utifrån vad vi hört förut. Ett exempel på detta är hur musikjournalister ofta frågar artisterna

vilka de inspirerats av musikaliskt (2010:3-4). Vidare menar Machin att det finns flertalet diskurser

som dominerar hur vi tänker och pratar om populärmusik. Han nämner fem diskurser: autencitet,

kropp och själ, hur vi pratar om musik, subkulturer och kreativitet vs musikindustrin, som jag

kommer att använda mig av för att skapa en förståelse för hur popmusik och genus kan beskrivas

och representeras i Kamratposten och Julia och om det skiljer sig mellan tidningarna (2010:13).

Förutom Machin kommer jag också använda mig av boken Rundgång: Genus och populärmusik för

att integrera ett genusteoretiskt perspektiv på diskurserna och hur könsmaktsordningar påverkar

musik. 

4.2.1 Autencitet 

Den första av dessa fem diskurser kallas diskursen om autencitet. Autenciteten handlar om hur vi

jämför olika typer av musik och tillskriver den ena genren mer autencitet än en annan genre. Till

exempel kan vi acceptera ett indieband som autentiskt men inte ett pojkband. Blues kan till exempel

ansen vara en genre som kommer från hjärtat, något som härstammar från vårt inre och som

kommer från vår natur. Machin menar att idén om autencitet kommer ifrån romanticismen där

kreativitet sades komma inifrån själen. Detta är något som lever kvar än idag, att autenciteten och

kreativitet är något som vill bryta sig loss från det artificiella, något som härstammar från naturen

och inte kulturen (2010:14-15). Något som kan kopplas samman med autencitet är genus och hur

maskulinitet är kopplat till autencitet. Många musikforskare menar på att det finns genusmärkta

musikgenrer. De ger ett exempel på hur autencitet inom technon är kopplat till musikaliska aspekter

som värderas högt, såsom: originalitet, nördighet, anti-kommersialism och hårda beats medan

element som värderas lågt: kommersialism, ytlighet, utseendefixering, vokala inslag och melodier

förknippas med kvinnor och femininitet. Även mellan genrerna hiphop och R&B kan betraktas på

ett liknande sätt där den tyngre hiphopen innehar mer autencitet med seriösa texter och sociala

problem medan R&B förknippas med femininitet och ytlighet som till exempel dans, glädje,
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trivialitet (2009:14). Rockmusik kan sägas pekas ut som den centrala autentiska genren som är

skapad av vita, unga, heterosexuella män i en arbetar och medelklass som sjunger om saker ur sina

liv och sina erfarenheter. Där popen, dess motpol uppfattas som något skapad av en kulturindustri i

syfte att tjäna pengar och som enbart handlar om en låt (2009:14-15). Hur vi tillägnar en genre en

viss typ av autencitet handlar alltså inte om ljuden på så sätt utan snarare om vilken mening, utifrån

vår sociala och kulturella kontext lägger i musiken. En artist kan få högre autencitet genom ändrad

och annan stil, musik och texter (2010:17). 

4.2.2 Kropp och själ

Diskursen om kropp och själ utgår från hur vi använder musik för att uttrycka oss och hur

människor anser att det finns mer korrekta och inkorrekta sätt att uttrycka sig när en lyssnar till

musik. Musikforskare menar att vi har utvecklat ett sätt att associera kul med kroppen och seriositet

med huvudet (Machin 2010:19). På en jazzkonsert behöver vi vara lugna och sitta still för att det

händer något intellektuellt. Att lyssna med intellektet och att lyssna med kroppen har sitt ursprung i

romanticismen och deras dikotomiska syn på natur och kultur. Musik som kopplas samman med

femininitet, det vill säga kultur, värderas lägre. Hur vi ser på musik, pratar om den med mera

bottnar alltså i diskurser från andra tidseror som reproduceras och lever kvar än idag. Artister kan

alltså genom att att använda sig av vissa ljud som tolkas till antingen det kroppsliga eller

intellektuella ses på olika sätt (Machin 2010:19).

4.2.3 Hur vi pratar om musik

Hur vi pratar om sättet som musik påverkar oss är värdefullt för att komma närmare de diskurser

som präglar hur vi förstår musiken. Inom musikjournalistiken så använder kritiker ofta vissa ord för

att beskriva viss musik. Hur musiken beskrivs i text är påverkad av våra sociala och kulturella

kontexter och hur vi beskrivit musiken under musikhistorien. Vi skulle till exempel aldrig i en

recension skriva att saxofonen i en låt tillhörande ett pojkband är själfull, utan sådana beskrivande

ord tillhör jazzmusiken. Machin menar att pojkband ofta jämförs med andra artister och vilken

annan artist de låter som och hur deras nya skiva låter för att se om de går att ta på allvar och om de

har mognat som artister (2010:23). Vissa menar att en behöver titta på bilder i relation till texten

eftersom en skriven text ofta återger musiken med beskrivande adjektiv. Dock kan dessa

beskrivande ord ge oss en bild av hur vi beskriver musik och på så sätt kunna avslöja strukturer i

texter. I musikjournalistik så länkar textförfattaren ofta ihop artistens bakgrund med dess musikstil

och hur den låter. Men om artistens influenser frågar oftast musikjournalister de artister som anses

vara autentiska. Inom journalistiken eller hur vi pratar om musik har vissa också makten att berätta
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vad som är bra respektive mindre bra musik (Machin 2010:23-24). 

4.2.4 Subkulturer

Hur vi pratar om musik kan också associeras till subkulturer. Det finns en uppsjö med stilar och

poser som vi tilldelar vissa typer av musik. Inom vissa subkulturer som till exempel punken uppstod

i en viss kontext där män inom arbetarklassen behövde använda egna sätt för att skapa mening

(Machin 2010:26). Machin tar ett exempel och använder Bourdieus begrepp, det kulturella

kapitalet, där unga människor använder ett subkulturellt kapital för att skilja sig själv från andra.

Det kan alltså inom gruppen tonåringar vara viktigt att ha på sig kläder från ett visst märke eller av

en viss stil för ett tag. Subkulturer kan tillslut också sägas ligga nära konsumtion och

konsumtionssamhället (2010:27).

4.2.5 Kreativitet vs Musikindustrin 

Skivbolag och musikindustrin är med och skapar artisternas image för att nå ut till den målgruppen

de vill. Musikindustrin drivs till stor del av stora skivbolag som marknadsför sina artister

professionellt. Det gäller även som ett indieband och anti-mainstream. Det finns olika diskurser som

säger att företag sätter sig emot och stör kreativiteten. Dessa diskurser påverkar hur vi uppfattar ett

bands autencitet, dess sociala relevans och kreativitet. Diskurser om kreativitet och att göra musik

från hjärtat krockar med skivbolag som vill göra vinster på musik och band. Det värsta för ett band

är att bli en produkt av ett skivbolag och på så sätt sälja ut sig själv och sin musik. Högst i rang

verkar de band och artister stå som skapar sin egna stil och sound utan hjälp av ett skivbolag

(Machin 2010:28-30). Inom dessa fem diskurser går det att göra kopplingar mellan genus och

musik. 

4.3 Queerteori

Queerteorin härstammar bland annat från tankar och idéer utvecklade av Foucault men har sedan

utvecklats av teoretiker, som Judith Butler (Gauntlett 2002:145). Queer är ett svårdefinierat begrepp

som kan ha olika betydelser. Begreppet betyder dock främst att en bryter mot det som anses normalt

som sexuella normer, identiteter och strukturer (Ambjörnsson 2006:12). Queerteorin och

queerperspektivet kan sägas visa hur våra föreställningar om kvinnligt och manligt är historiskt och

kulturellt beroende av en normerande heterosexualitet (2006:109). Just queerteorin har på senare år

kommit att få större påverkan på mediestudier (Gill 2007:69). I exempelvis tidningar riktade mot

tjejer kretsar många av artiklarna runt hur en får en kille, hur söta killarna är och hur en ska se ut för

att locka till sig en kille. Artiklarna reproducerar alltså manligt och kvinnligt och skrivs oftast ur ett
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normerande heteronormativt perspektiv, vilket är något queerteorin vill att vi ska ifrågasätta (Gill

2007:189). Gauntlett sammanfattar queerteorin i några att ingenting inom ens identitet är fast, hur

genus är en performativ akt och att denna förstärks genom repetition, att skiljelinjen mellan

maskulint och feminint är en social konstruktion som är byggd på den binära skiljelinjen av män

och kvinnor som också är en social konstruktion. Och hur queerteorin vill att vi ska störa de

traditionella synsätten på maskulint, feminint och sexualitet genom att orsaka genus trubbel

(Gauntlett 2002:147). 

Ambjörnsson redogör för hur Butler har kritiserat uppdelningen av begreppen kön – det biologiska,

könskaraktäristika och genus – det sociala och kulturellt konstruerade könet, då hon menar att

denna uppdelning återskapar föreställningen om att det faktiskt existerar en naturlig och ursprunglig

manlighet och kvinnlighet. Vidare menar Butler att kön och genus är sammanlänkat med dagens

föreställningar om kvinnligt och manligt, där kvinnor anses vara passiva och omhändertagande

medan män anses vara aktiva och tävlingsinriktade (2006:110-112). Butler menar att kategorierna

man och kvinna enbart existerar inom en heterosexualiserad förståelseram. Utifrån detta har Butler

utvecklat den heterosexuella matrisen som organiserar kroppar, genus och begär i en viss ordning

där femininitet skiljs från maskulinitet för att sedan knytas samman i ett heterosexuellt begär. Den

heterosexuella matrisen sammanfattas på följande sätt (Ambjörnsson 2006:112-113): 

• De enda identiteterna eller positionerna som finns är antingen man eller kvinna. 

• Dessa positioner ställs i motsats till varandra kroppsligt och beteendemässigt. 

• Att de förväntas åtrå och ha sex med varandra. 

Butler menar att för att vi ska uppfattas som godtagbara män och kvinnor så behöver vi uppföra och

bete oss som förväntat. När vi rör oss i utkanten av dessa normer anses vi mindre begripliga hos

andra. För att framstå som normal krävs det att vissa utpekas som ”inte normal” (Ambjörnsson

2006:113-114). Butler menar vi istället för att se genus som ett attribut som är fixerat ska se på

genus som något flytande, som kan skifta och förändras i olika kontexter och i olika tider. Genus

ses som något du gör och inte något du är (Gauntlett 2002:150). 

Förutom görandet ser Butler språket som centralt i den performativa akten och som en form av

görandet av genus. Språket ses som en aktiv handling som skapar en bild av verkligheten. Till

exempel när en präst utbrister ”härmed förklarar jag er man och hustru”. När detta görs så förändras
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den sociala situationen och du har blivit en man eller en kvinna (Ambjörnsson 2006:136). Som jag

tidigare nämnt menar Butler att det alltså inte finns en inneboende manlighet, kvinnlighet, homo-

och heterosexualitet dessa identiteter konstrueras i upprepade performativa göranden. Att bryta mot

det förväntade och ifrågasätta ordningen ses som ett subversivt element inom queerteorin

(2006:144). 

5. Metod

Denna studie grundar sig i en kvalitativ innehållsanalytisk metod, då jag ansåg att det behövdes en

djupgående textanalys för att titta på representationen av popmusik i dessa två ungdomsmagasin. En

kvalitativ innehållsanalytisk metod lägger fokus på bland annat tolkning av texter. Hur vi tolkar en

text kan förstås genom att granska samhället och genom att analysera och granska texter kan vi få

en bättre förståelse för hur samhället ser ut (Ledin & Moberg 2010:153). Tillsammans med en

kvalitativ innehållsanalytisk metod har jag också valt att använda mig av Faircloughs kritiska

diskursanalys, som beskrivs vidare nedan. Studien fokuserar på identitetsskapande och genus, då

musikstilar både markerar identitet men också kan ge vissa grupptillhörigheter kopplade till genus

(Ganetz mfl 2009:26). För att få en förståelse för hur populärmusik, identitet och genus hör ihop

behövde jag dyka djupare i intervjuerna och koppla det till en samhällelig kontext. En kvalitativ

innehållsanalys ger således förståelse för hur text och samhälle hänger ihop. Vad en kvalitativ

innehållsanalys inte ger är konkreta siffror, likt en kvantitativ innehållsanalys, på den faktiska

representationen av popmusik. Min studie baserar sig i första hand på en djupgående textanalys för

att förstå samband mellan representation av popmusik, kopplat till identitet och genus. 

5.1 Diskursanalys som metod 

En diskurs är en generell idé om att språk är strukturerat enligt olika mönster som människor följer

när de deltar i olika delar i det sociala livet. En diskurs kan till exempel var en populärkulturell

diskurs, där en diskursanalys analyserar populärkulturella mönster (Winther Jørgensen & Phillips

2002:12). En diskurs är med och definierar och skapar vår verklighet, utmanas eller bryts den

diskursen skapas en ny diskurs. Utifrån en kvalitativ innehållsanalytisk metod har jag inom det valt

att använda mig av diskursanalys då jag finner det intressant att undersöka hur bestämda fenomen

konstrueras i media som till exempel popmusik, hur och vad tidningarna skriver om popmusik, hur

detta fungerar som identitetsskapande men också om och hur tidningarna genom sin representation

av popmusik reproducerar kvinnligt och manligt. 
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Diskurser studeras enligt flertalet diskursanalytiker, till exempel Foucault, genom att studera språk.

Det språket som jag kommer studera är texter i populärkulturella ungdomsmagasin. Genom språket

konstruerar vi vår verklighet men dessa konstruktioner är dock aldrig enbart en spegling av

verkligheten utan bidrar ständigt till att skapa och omskapa den (Winther Jørgensen & Phillips

2002:12). Den diskursanalysen jag kommer använda mig av är Faircloughs kritiska diskursanalys.

Winther Jørgensen & Phillips menar att Faircloughs kritiska diskursanalys är den mest utvecklade

av de metoder och teorier för research inom kultur, samhälle och kommunikation (2002:60). Den

kritiska diskursanalysen strävar efter att lyfta upp omedvetna sociokulturella processer och ställa

frågor som varför en text ser ut som den gör (Berglez 2010:274). Vad den kritiska diskursanalysen

också syftar till är att avslöja den diskursiva praktikens roll i bevarandet av den sociala ordningen

och de sociala relationer som involverar ojämlika maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips

2002:63). Detta är något som jag vill göra i min studie för att komma in på djupet kring varför

representationen av popmusik ser ut på ett visst sätt. 

5.1.1 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Faircloughs kritiska diskursanalys är främst fokuserad på texter. I sin diskursanalys försöker

Fairclough foga samman tre olika traditioner: en detaljerad text-analys, macro-sociologisk analys av

sociala praktiker och det micro-sociologiska tolkande traditionen med perspektiv på att sociala

praktiker är skapade av sociala praktiker och maktrelationer och att människor ofta inte är medvetna

om dessa processer (Winther Jørgensen & Phillips 2002:65-66). Fairclough menar att diskurser är

med i konstruktionen av våra sociala identiteter, sociala relationer och system gällande kunskap och

mening (2002:67). I analysen av en diskurs så är det viktigt att titta på den kommunikativa

händelsen och på diskursernas ordning. 

– Diskursernas ordning: handlar om olika diskurstyper som finns inom vissa sociala

institutioner, till exempel mediernas diskursordning. Dessa diskursordningar har sina

diskursiva praktiker, där tal och skrift produceras som sedan tolkas och konsumeras.

– Den kommunikativa händelsen: innebär ett visst fall av språkbruk, till exempel en

intervju.

Vidare menar Fairclough att diskurser består av olika genrer, där en genre kan vara en intervju en

artikel av något slag (2002:67). Utifrån vad som nämnts ovan har Fairclough skapat en tre-stegs

modell i hur en kan analysera texter och kommunikativa händelser. Denna analysmodell består av

stegen: text, diskursiva praktiker och sociala praktiker (Fairclough 1995:59).
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Analysen av texten bör fokuseras kring dess lingvistiska karaktär. En kan titta på grammatiken, hur

texten är uppbyggd, titta på konstruktionen och relationen mellan den som skrivit texten och läsaren

av texten. Men också hur identiteter konstrueras genom språket och textens uppbyggnad (1995:57-

58). I grammatiken kan en också titta på textens modalitet, det vill säga hur dedikerad

textförfattaren är i sitt ämne (Winther Jørgensen & Phillips:84). Texternas lingvistiska karaktär

undersöks genom att titta på meningarnas uppbyggnad i de olika artiklarna om popmusik i

Kamratposten och Julia. Men också hur relationerna mellan textförfattare och läsare ser ut.

Använder tidningarna aktiva eller passiva ord i artiklar och finns det ord som reproducerar feminint

och maskulint i representationen av popmusik. 

Analysen av diskursiva praktiker är koncentrerad kring hur en text är producerad och hur den

konsumeras (Fairclough 1995:58). En diskursiv praktik syftar till att diskurser är skapade i relation

till varandra. Texter i tidningar är alltså skapade utifrån redan existerande diskurser och genrer. Till

exempel så finns det rutiner och diskurser på de flesta samhälleliga institutionerna, som på en

tidningsredaktion (1995:58-59). Vad en kan titta på när en ska analysera de diskursiva praktikerna i

tidningarna är hur tidningarna representerar popmusik, om de utmanar existerande diskurser i

representationen av den och om de utmanar eller reproducerar existerande diskurser om feminint

och maskulint. 

Den tredje analyspunkten, de sociala praktikerna undersöker de bredare sociala praktikerna och

kontexten som de är en del av. Här undersöker en till exempel textens påverkan på den existerande

diskursordningen och vilka konsekvenser det har för den bredare sociala praktiken (Winther

Jørgensen & Phillips 2002:86). I denna del så behövs det utomstående teorier till hjälp att förklara

de sociala praktikerna då dessa är en del av ett större sammanhang. Utifrån ett övergripande

genusteoretiskt förhållningssätt, utifrån teorier om representation och utifrån mitt material så kan

jag här få förståelse för hur representationen av popmusik ser ut. Utifrån denna trestegsmodell har

jag utformat ett analysschema för att kunna granska mitt material utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

5.2 Metodkritik 

Den kritiska diskursanalysens huvudproblematik menar Winther Jørgensen är vart vi ska skilja på

vad som är diskursivt och inte diskursivt och hur den som undersöker ett visst område ska kunna

analysera vad som ligger utom diskursen. Vidare menar Winther Jørgensen att Fairclough brister i

den teoretiska formeringen i processer av gruppformationer och hur mycket kontroll människor har
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över sitt språkanvändande (2002:89-90). Fairclough ignorerar visserligen inte helt de

socialpsykologiska processerna, då han menar att diskurser är en del i skapandet av sociala

identiteter och sociala relationer. Däremot så anses dessa socialpsykologiska processerna var den

svagaste delen i Faircloughs kritiska diskursanalys (2002:90). 

5.3 Urval/avgränsning

Materialet jag valt att granska rör tidningsnummer utgivna 2013-2014, då jag vill hålla studien

aktuell. För att avgränsa mig har jag valt att endast fokusera på intervjuer med artister gjorda under

genren popmusik. Då det intervjuas färre artister i Kamratposten än i Julia har detta resulterat i att

urvalet av intervjuer i Julia är från 2014 medan urvalet av artister i Kamratposten är från 2013-

2014. Då Kamratpostens representation av popmusik är bredare än Julias har detta också resulterat i

att intervjuerna av artister som undersökts i Kamratposten snuddar lätt vid andra genrer än pop, till

exempel pop-rock. I Kamratposten har det också intervjuats färre kvinnliga än manliga artister

vilket resulterat i att jag fått använda mig av en intervju med en kvinnlig artist som kategoriseras

inom genren reggae, nämligen Syster Sol. Då representationen av intervjuer med artister är fler till

antalet i Julia än i Kamratposten valde jag att använda mig av en slumpmässig metod och lottning

för att välja ut fyra intervjuer med kvinnliga artister, fyra intervjuer med manliga artister och två

intervjuer med popgrupper. Jag kartlade alla intervjuer i tidningarna, skrev ner artisternas namn på

lappar och placerade in dem i kategorierna: kvinnlig soloartist, manlig soloartist och grupper och

drog sedan fyra namn vardera i kategorin kvinnlig och manlig soloartist och två namn ur grupp-

kategorin. Att jag utgått från en slumpmässig metod för att få fram artiklar från Julia gör att jag går

miste om viss artistrepresentation. Däremot intervjuar Julia ofta samma artister under samma år,

vilket resulterar i att artistrepresentationen täcks. För redovisning av valda artiklar, se Bilaga 2.

5.4 Tillvägagångssätt 

I denna studie analyseras intervjuer med popartister, det vill säga texter, som grundar sig i, som

nämnts ovan, en kvalitativ innehållsanalytisk metod tillsammans med Faircloughs kritiska

diskursanalys. Den kritiska diskursanalysen syftar utifrån ett kritiskt förhållningssätt att granska hur

en text ser ut, varför den ser ut som den gör och om den skulle kunna se ut på ett annat sätt (Berglez

2010:274). För att kunna granska detta har ett analysschema (se Bilaga 1) utformats utifrån den 

kvalitativa innehållsanalytiska metoden, den kritiska diskursanalysen och frågeställningarna. Detta

analysschema ställer frågor till texten som säger något om dess innehåll och analyseras sedan

utifrån teorier om representation, diskurser inom musiken och queerteorin för att besvara

frågeställningarna. Med hjälp av teorierna, bakgrundsfakta om Kamratposten och Julia samt tidigare
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forskning kopplas svaren i analysschemat till en samhällelig kontext som förklarar varför popmusik

representeras på ett visst sätt i olika kontexter och om maskulint och feminint reproduceras i

intervjuerna med artisterna och i framställningen av popmusik. Svaren på frågorna i analysschemat

har sedan skrivits ned och granskats mot varandra, utifrån frågeställningarna och teorier för att finna

hur popmusik representeras med speciellt fokus på identitet och genus i Kamratposten och Julia.

Studien baserar sig enbart på en textanalys. Bilder kommer därför att utelämnas. 

6. Analys/resultatredovisning

I min analys har jag utifrån ovanstående teorier och en kritisk diskursanalys undersökt hur

representationen av popmusik ser ut i text, om tidningarna reproducerar feminint och maskulint i

framställningarna av popmusik och om det finns några likheter eller skillnader i tidningarnas

framställning av popmusik. I analysen av texterna har jag utgått från ett analysschema (Se  Bilaga 1)

som rör text, diskursiva praktiker och sociala praktiker. För att analysen ska vara överskådlig har

jag utgått från frågorna i analysschemat som jag följer. De diskursiva praktikerna och de sociala

praktikerna analyseras under egna rubriker men integreras även oundvikligen under textanalysen. 

6.1 Huvudsaklig handling i texterna

Generellt följer Julia och Kamratposten nästan samma tidningsdramaturgi. I intervjuerna i Julia

fokuserar tidningen mer på direkta frågor till artisten medan det i Kamratposten varierar mellan

direkta frågor och intervjufrågor som är integrerade i en mer berättande form. Varje artist intervjuas

utifrån om de är aktuella med något nytt, med undantag för ett par intervjuer i Julia, med Anton

Ewald och intervjun med Yohio (2014 Nr10:50-51, Nr18:15). Vid urvalet av artiklar märkte jag att

tidningarna sällan intervjuade liknande artister, med undantag för Austin Mahone som intervjuats i

både Kamratposten och Julia. I Kamratposten intervjuas fler svenska pop och rockstjärnor, både de

som är nya i musikvärlden men även de som varit med ett tag. I Julia intervjuas fler artister som ter

sig som ”nya” i den bemärkelsen att de är yngre och gör en viss typ av popmusik. 

6.2 Text 

Under denna kategori kommer jag behandla de frågor som står under delen text i analysschemat.

Genom att granska det textspecifika innehållet i intervjuerna kan en märka hur journalister

konstruerar identiteter och kön i Kamratposten och Julia, men också hur de representerar viss typ

av popmusik. 
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6.2.1 Rubrik och ingress

Rubriker och ingresser ska locka läsarna att läsa intervjuerna med artisterna och behöver därför ha

en ingång som fångar den tänkta målgruppen. Denna del syftar till att besvara frågan vad som

förmedlas i rubrik och ingress i tidningarna. I Kamratposten speglar rubrik och ingress ofta vad

intervjun kommer handla om. Detta är mestadels fallet i Julia, men med några undantag där

ingressen inte förmedlar mycket om intervjun. I Julia är titeln på de flesta rubriker ”Julia träffar...”

eller namnet på artisten följt av ett citat ur intervjun. I Kamratposten består rubriken oftast av ett

citat från artisten eller något som säger något om artisten som textförfattaren valt att lyfta ur

intervjun och använda som rubrik.

Ett resultat som framkommit efter att jag undersökt rubrik och ingress är att de speglar intervjuerna

med artisterna. Vad intervjuerna handlar om färgas också av artistens stil och musik, vad

journalisten redan verkar veta om dem samt vad journalisten tolkar in i artistens stil och image. Till

exempel:

”Gustaf och Björn i Mando Diao: Sorgen gjorde oss modigare”. Från låtsas-språk till Frödings

dikter. Mando Diao är bandet som tänjer gränserna. - När vi sjunger känner vi betydelsen av varje

ord” (2014 Nr 7:42-43). 

”Världsstjärnan Nina Persson: Talangprogram är så trista!” Nina Persson släpper sin första

soloplatta efter många stora hits med olika band. Musik ska vara personlig hellre än perfekt, tycker

hon” (Nr 1 2014:32-33).

”Yohio: Alla har fördomar”. Japan älskaren Yohio är en självklar Julia-favorit, klart att vi tog ett

snack med honom!” (2014 Nr 18:15).

Rubriken med Mando Diao i Kamratposten verkar spegla deras stil och förvärvade image som ett

band som blandar genrer friskt (http://www.mandodiao.com). Att journalisten skriver att Mando

Diao är ett band som tänjer gränserna är något som tolkas in då Mando Diao själva säger att de

blandar genrer fritt. Att de blandar genrer fritt kan enligt musikdiskursen musikindustrin vs

kreativitet ses som något som gör ett band mer autentiskt (Machin 2010:8-31). I citatet från

intervjun med Nina Persson har journalisten lyft upp hennes egna åsikter. Att journalisten lyfter

hennes åsikt kring talangprogram och hur hon tycker musik ska vara kan tyda på hur hennes

anseende som artist väger tungt då hon verkat i den svenska musikindustrin under lång tid och har
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nått framgångar med sitt band The Cardigans (http://www.cardigans.com). Intressant är hur olika

ämnen lyfts med olika artister. I rubrik och ingress till intervjun med Yohio i Julia, som i och med

sin klädstil och musikaliska inspiration skiljer sig från andra artister som representeras i Julia,

nämns det att han tror att alla har fördomar. Att en artist som Yohio som står ut stilmässigt med en

androgyn framtoning får frågor om fördomar, och hur detta lyfts fram i ingress och rubrik, skulle

kunna förklaras utifrån Saussures modell om hur vi tolkar tecken, som kläder och uttryck och sedan

associerar kring det och skapar mening (Hall 1997:31).

Vilken stil, image och vilken typ av pop artisten gör speglas i flera intervjuer och därmed i rubrik

och ingress. Vad som förmedlas i rubrik och ingress ser till viss del olika ut i Kamratposten och

Julia, vilket delvis kan bero på att representationen av popartister ser olika ut i tidningarna. I

Kamratposten är representationen av artister bredare, där de blandar band som varit med länge, som

Mando Diao och lite nyare artister som Austin Mahone (2014 Nr 7:42-43, 2013 Nr 4:33). Medan

representationen i Julia består av yngre nyare popakter, pojkband, youtube-fenomen och

talangprograms vinnare. Att artistrepresentationen ser ut på följande sätt kan ha att göra med vad

som verkar skilja tidningarna mest åt, nämligen genusmålgruppen. Julia lägger till skillnad från

Kamratposten värderingar vid artisternas utseende och egenskaper:

”Julia träffar Austin Mahone! Att bli charmad av Austin är inte särskilt svårt alls – Julias redaktör

behövde inte många minuter för att falla för honom” (2014 Nr 19:60-61). 

”Julia snackar med Oscar Zia! Allas våran Mello-sötnos laddar just nu upp för sommarturné med

sin nya skiva. Julia ringde upp Oscar för att snacka musik och sommarplaner!” (2014 Nr 10:43).

”Julia snackar med Little Mix-Perrie! Julia ringde upp Perrie Edwards och pratade om rosa hår,

smink och tidsmaskiner” (2014 Nr 3:14-15).

Det är märkbart hur egenskaper som snygg, söt och charmig läggs in i rubrik och ingress i intervjuer

med manliga artister medan det som förmedlas i rubrik och ingress med Perrie Edwards rör

utseende och stil. Det skapas en åtrå kring de manliga artisterna som inte förekommer bland de

kvinnliga. Gauntlett menar att många tidningar som är inriktade mot en kvinnlig målgrupp börjat

objektifiera män som män tidigare objektifierat kvinnor (2002:196-197). Julia reproducerar en

kultur som konstrueras till kvinnor, en kultur som fokuserar på så kallade ytligheter, utseende och

egenskaper hos artisten, snarare än på musiken (Ganetz mfl 2009:14). Enligt Judith Butlers
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heterosexuella matris kan en här märka hur det skapas två identiteter, med tanke på hur de flesta

som läser Julia är tjejer, en kvinnlig identitet och en manlig identitet att åtrå (Ambjörnsson

2006:112-113). Att skapa en åtrå mellan läsaren och popartisten utefter en rådande heteronorm är

något som observerats i tidigare studier av tjejtidningar där förväntningar och identitetsskapande

runt en förväntad heterosexualitet är påtaglig (Gill 2007:189-190). Även fast alla rubriker och

ingresser inte innehåller aspekter som utgår från artistens utseende flertalet av mina studerade

artiklar det. Det Kamratposten lyfter i rubrik och ingress anser dem vara intressant för att locka sina

läsare. I dessa lyfter de, som jag redogjort för ovan, ofta aspekter som framkommit av intervjun

eller vad journalisten valt att ställa för frågor till artisten utifrån artistens stil, typ av musik och

image, till exempel: 

”Påhittiga pop-björnar: Vi vill bygga ett hus i glas. Det våras för Den svenska björnstammen. KP

träffade medlemmarna Klas, Kim, Petter och Åke i deras studio i skogen” (2014 Nr 6:30-31). 

”Syster Sol strålar av kärlek. Hon har hittat sin grej. När Syster Sol som 12-åring hörde reggae

första gången blev hon förälskad” (2013 Nr 14:31). 

Den Svenska Björnstammen marknadsför sig som ett spralligt popband medan Syster Sol förmedlar

kärlek. Detta är ett exempel på hur image och genre är tätt sammanslutna (Machin 2010:1-2).

6.2.2 Aktörer i texterna

Denna del syftar till att besvara följande fråga ur analysschemat: Vilka aktörer finns representerade

i texten och hur beskrivs de i relation till huvudpersonen? Vilka aktörer som representeras i relation

till artisterna i intervjuerna kan till exempel säga något om artistens autencitet. De artister som anses

ha högre autencitet blir ofta tillfrågade om sina inspirationer (Machin 2010:23). Men det kan också

belysa huruvida feminint eller maskulint reproduceras, då en stereotypisk framställning av kvinnor

ofta innebär att hon porträtteras i relation till en man (van Zoonen 1994:16-17). Något som

framkommit av studien är att det i intervjuerna med artisterna ofta finns andra aktörer närvarande,

inte i alla intervjuer men i flertalet. 

I främst tre intervjuer med manliga artister i Julia med Softengine (Julia 2014 Nr 20:54-55), Austin

Mahone (2014 Nr 19:60-61) och The Vamps (2014 Nr 13:28-29) ställs det frågor om hur deras fans

är och om de brukar göra galna saker. I intervjuerna med de kvinnliga artisterna i Julia så ställs inga

frågor om deras fans. I och med att journalisten ställer sådana frågor till killar i ett popband, i en
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tidning som riktar sig till tjejer, antar journalisten, utifrån tidigare erfarenheter av pojkar i popband,

att de har galna fans som främst utgörs av tjejer. Journalisten agerar utifrån rådande diskurser om

kvinnlig idoldyrkan men dessa frågor kan också spä på den konstruerade heterosexualiserade image

som ofta konstrueras åt pojkband för att kunna sälja in musiken mot en viss målgrupp. Detta går att

koppla till det som Simon Frith nämner som ´teeny-bop culture´ där popstjärnor som riktar sig mot

målgruppen tjejer i åldrarna 10-13 är konstruerade kring en image som anspelar på heterosexualitet

(1981:226-228).

Intressant är också hur både Kamratposten och Julia i intervjun med Austin Mahone jämför Austin

Mahone med Justin Bieber (Kamratposten 2013 Nr 4:33, Julia 2014 Nr 10:60-61). Att både

Kamratposten och Julia jämför honom med Justin Bieber tyder på hur musikdiskurser kan verka

oavsett vilken målgrupp tidningarna har. I diskursen om hur vi talar om musik nämns det att band

som anses mindre autentiska i större utsträckning blir jämförda med andra liknande akter (2010:23).

Pojkbandet The Vamps får också frågor vad som får dem att stå ut i jämförelse med andra pojkband

i intervjun i Julia (2014 Nr 13:28-29). Artister som anses mer autentiska får frågor om deras

inspirationer (2010:23). I intervjun med Ola Salo i Kamratposten nämns hans inspirationskällor i

relation till honom, vilka är The Doors, Beatles och Jimi Hendrix (Kamratposten 2014 Nr 15:30-

31). Intressant är också hur Syster Sol nämner sina inspirationer som Beyoncé och Erykah Badu,

dock i relation till en fråga som syftar till hur det är att vara en av de enda kvinnliga reggae-

artisterna i Sverige. Varpå Syster Sol svarar att: ”Som tjej måste man göra allt bättre än killarna

känns det som. Kraftfulla artister som Beyoncé och Erykah Badu struntar i det och kör sin grejj.

Det är riktigt coolt. Sådant inspireras jag mycket av”(2013 Nr 14:31). Det faktum att Ola Salo är

man och har ett förflutet i ett rockband som tillhör en manlig diskurs kan påverka hur frågan ställs

till honom. Medan hur det faktum att Syster Sol är kvinna i en mansdominerad musikbransch och

en av de enda stora kvinnliga reggae-artisterna i Sverige bidrar hur frågan ställs till henne (Ganetz

mfl 2009:14-15). 

I intervjuerna med Molly Sandén (2014 Nr 21:12-13), Cher Lloyd (2014 Nr 14:50-51) och Perrie

Edwards (2014 Nr 3:14-15) i Julia, nämns deras pojkvänner i relation till dem. Till exempel så

frågar de Molly Sandén om hon bor ihop med sin pojkvän. Sådana typer av frågor har inte så

mycket med musiken i sig att göra men likväl med  genusstrukturer och stereotyper där kvinnliga

musiker och kvinnor överlag ofta nämns i relation till sin pojkvän eller en man (van Zoonen

1994:16-17). I intervjuerna med de kvinnliga artisterna i Kamratposten finns inga tydliga mönster

vilka aktörer som nämns i relation till dem. I intervjun med Julia Kedhammar nämns inga andra
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aktörer än henne själv (2014 Nr 16:34). I intervjun med Nina Persson nämns Justin Bieber och hur

han gjort en cover på en The Cardigans låt (2014 Nr 1:32-33). 

I intervjuerna med de manliga artisterna i Kamratposen, nämns i ett par intervjuer hur relationen

med föräldrarna ser ut. Oskar Linnros (2013 Nr 12:30-31) och Sean Banan (2014 Nr 8:30-31)

återger de hur deras pappor inte varit överförtjusta i att de skapar musik. Oskar Linnros pappa hade

hellre önskat att han höll på med sport. Både Sean Banan och Oskar Linnros gör popmusik, vilket

generellt kopplas ihop med en femininitet, vilket kanske kan påverka föräldrarnas reaktion (Ganetz

mfl 2009:189). Eller så anses inte musik lika manligt som sport. Intressant är också att detta lyfts

fram i intervjuerna med manliga artister. I intervjun med Anton Ewald i Julia nämns också Antons

pappa i relation till sport. Dock så poängteras det hur det var kampsport han höll på med och hur kul

han tyckte att det var (2014 Nr 10:50-51). Hur olika musik och sport beskrivs i intervjun med Anton

Ewald, Oskar Linnros och Sean Banan kan kanske bero på tidningarnas olika inriktning, där de

manliga artisterna i Julia verkar finnas där för att åtrås, medan Linnros och Sean Banan mera anses

vara artister som följer sina hjärtan.

6.2.3 Grammatik och struktur av text

Granskandet av verb och adjektiv i texterna syftar till att undersöka hur vi pratar om och beskriver

musiken och popstjärnorna i texterna och om satserna används olika beroende på tidning, artist,

genre eller genus. Adjektiv förekommer i stor utsträckning i beskrivandet av en artist, dess musik,

känslor men också hur tankar artisten själv förmedlar. Verben beskriver handlingar och skeenden.

Hur adjektiv och verb används skiljer sig till viss del mellan manliga och kvinnliga artister. Denna

del syftar alltså till att besvara frågan i analysschemat hur verb och adjektiv används i intervjuer

med popartisterna. 

6.2.3.1 Adjektiv

Ett resultat efter att ha tittat närmare på vilka adjektiv som förekom i intervjuerna med kvinnliga

artister i Julia, var hur Cher Lloyd och Perrie Edwards fick beskriva vad de tycker om att ha på sig

och hur de tycker om att sminka sig (2014 Nr 14:50-51, 2014 Nr 3:14-15). I intervjun med Perrie

Edwards uttrycker textförfattaren sig om Perries stil och säger att:”Din stil är så himla cool” (2014

Nr 3:14-15). I intervjun med Megan Nicole läggs det inga värderingar i hur coolt textförfattarna

tycker hon klär sig (2014 Nr 8:9). Hon får istället själv beskriva hur hon gillar att klä sig. I intervjun

med Molly Sandén fokuseras det inte på utseende utan på hur hon släppt sin singel ”Freak” på egen

hand (2014 Nr 21:12-13).
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Även fast alla de ovanstående artisterna gör musik inom genren pop, verkar deras image

konstruerad på olika sätt. Cher Lloyd och Perrie Edwards beskrivs som ”coola”. Något som Cher

Lloyd och Little Mix medlemmen Perrie Edwars har gemensamt är deras inriktning på genren pop.

Båda gör popmusik med inslag av R&B och rap influenser. De båda har dessutom deltagit i

talangprogrammet X-Factor (http://www.little-mix.com, http://www.cherlloyd.com). Megan Nicole

beskrivs som blyg och gör en annan typ av pop, medan Molly Sandén framställs som självständig

utan ett skivbolag (2014 Nr 8:9, 2014 Nr 21:12-13). I Rundgång: Genus och populärmusik beskrivs

det hur R&B är en genre som förknippas med femininitet och ytlighet, då genren utstrålar dans och

glädje (2009:14). R&B, som förknippas med dans kan också sägas kopplas till musikdiskursen

kropp och själ, då den är kopplad till det kroppsliga, det vill säga det vi associerar till kul och en

musik rör det kroppsliga rör därmed inte intellektet och ses som mindre autentisk än musik som vi

kopplar till vårt intellekt (2010:19). Att Perrie Edwards och Cher Lloyd får frågor om utseende kan

kanske delvis ha att göra med att det är en femininiserad musikgenre som kopplas till dans och yta. 

Hur adjektiven används i intervjuerna verkar alltså delvis bero på vilken genre inom pop som

artisten gör, oberoende tidning. Som jag nämnt tidigare så nämner Machin hur popstjärnor som ses

som mindre autentiska ofta får frågan från journalister om de mognat på nya skivan (2010:23).

Sådana beskrivningar märks i intervjuer med artisterna Cher Lloyd, Oscar Zia och Den Svenska

Björnstammen som beskriver hur nya skivan är mognare och hur de mognat som artister.

I intervjuer med artister som varit med en längre tid förekommer snarare beskrivande adjektiv där

artisterna får tycka till om musik. Detta förekommer till största del i Kamratposten där

representationen av artister är bredare samt har en annan målgrupp. Nina Persson får till exempel

tycka till om och beskriva vad hon tycker om talangprogram:”Talangprogram är så trista!” (2014

Nr 1:32-33) och Mando Diao uttrycker att: ”Vi tycker att skivomslag är så tråkiga nuförtiden. Alla

ser likadana ut” (2014 Nr 7:42-43). Att de blir tillfrågade vad de anser om musik kan också tyda på

högre autencitet, en annan av image och popmusik. I intervjun med Nina Persson är det dock

märkbart hur hon skiljer sig från Mando Diao, nämligen det faktum hur författaren beskriver hur:

”Nina har fått beröm för sin vackra och unika sångröst” (2014 Nr 1:32-33). Inom journalistiken så

använder journalister vissa ord för att beskriva viss musik, ord som också kan kopplas samman med

ett visst genus (Machin 2010:23). Hall påpekar hur vi översätter våra begreppsliga kartor. I detta

fall översätter textförfattaren Nina Perssons röst till att låta vacker och unik utifrån vad som är

kulturellt överenskommet om hur vi kan beskriva en kvinnas röst inom en specifik genrer (1997:18-

19). Vidare så kan en märka av könsperspektiv i hur adjektiv används i intervjun med Syster Sol:
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”Hon tog snabbt musikstilen till sitt hjärta och hon är den första och största kvinnliga solo-reggae

artisten i Sverige. Hon kallas till och med Sveriges reggaedrottning” (Kamratposten 2013 Nr

14:31). 

I dessa citat beskrivs Syster Sol som den största och första kvinnliga solo-reggae artisten. Sådana

paralleller till genus dras inte när textförfattarna beskriver en manlig artist eller när de manliga

artisterna beskriver sig själva. Gledhill beskriver hur mannen ses som norm i vårt västerländska

samhälle och att kvinnor ofta porträtteras i relation till normen (1997:345). Musiken är fortfarande

mansdominerat, vilket är något som märks i intervjuer med  kvinnliga artister, även i mer

genusneutrala magasin som Kamratposten.

I intervjuer med de manliga artisterna i Julia används beskrivande ord som galna om deras fans, det

beskrivs hur de ser ut och att de tycker att hur kul det är att åka på turné. Austin Mahone beskrivs

som charmig och journalisten lägger in att: ”det är ganska svårt att inte lägga märke till

amerikanen med det stora leendet” (2014 Nr 19:60-61). Hur ord används för att beskriva artister

inom en viss genre och kontext, eller vilka frågor de får, märks tydligt även här då de killar som gör

dansant pop och intervjuas i Julia beskrivs med egenskaper som söt och snygg. Anton Ewald får till

exempel en fråga om vad han tror om att hoppa på studsmatta och pussas samtidigt varpå han

beskriver:”Haha! Det låter också svårt! Men kul! Fast man får se upp så man inte skallar

varandra” (2014 Nr 10:50-51). Machin poängterar att pojkband och unga killar som gör pop ofta

brukar framställas som lekfulla och fräcka i både bild och text (2010:37). 

I intervjuerna i Kamratposten med Ola Salo, Oskar Linnros och Mando Diao beskriver de sitt

artisteri med känslor. När Ola Salo får en fråga om han alltid varit så trygg i sig själv svarar han att

han känt att det är viktigt att våga vara annorlunda (2014 Nr 15:30-31). Mando Diao beskriver hur

de vågat släppa sin tuffa fasad men också hur de blivit modigare efter en nära väns bortgång (2014

Nr 7:42-43 ). Syster Sol poängterar också hur hon när hon gått igenom något svårt skriver om det.

Alla dessa artister får uttrycka något djupare om sina artisterier och vad de står för, vilket också kan

tyda på en viss autencitet. I Rundgång: Genus och populärmusik beskrivs det hur :”Pop ofta är en

låt. Rock är en människa” (2009:15). Ingen av dessa artister gör rock men verkar inneha en viss

autencitet då journalisten vill veta mer om deras känslor kring sin musik. De beskrivs som skapande

och kännande artister med inflytande över sin egna musik. Visserligen finns det fler exempel på hur

artister beskriver sin musik med känslor, som till exempel Molly Sandén i Julia (2014 Nr 21:12-
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13).

6.2.3.2Verb 

Något som framkom efter att ha studerat hur verb används i Kamratposten och Julia är hur de

största skillnaderna går att finna i hur verben används olika i intervjuer med manliga och kvinnliga

artister. Skillnaderna var dock inte så genomgående.

I intervjun med Perrie Edwards i Julia berättar hon hur hon gör för att ha kontakt med sin pojkvän

under turnéerna: ”Vi pratar mycket på Skype om någon av oss är på turné eller så” (2014 Nr 3:14-

15) Verb som syftar till utseendepraktiker och smink förekommer då Perrie Edwards beskriver hur

hennes band Little Mix framställt sitt egna smink. Även Cher Lloyd beskriver hur hon använder

sminkprodukter, men också om när hon bar en viss outfit på en ”pre-grammy fest” (2014 Nr 14:50-

51). Förutom verb som rör utseende får både Cher Lloyd och Perrie Edwards frågor om vad de

tycker om att göra på fritiden. Cher Lloyd berättar om att hon är stolt över låten Goodnight som hon

skrivit till sin pappa. I intervjun med Molly Sandén beskriver hon hur hon släppt singeln ”Freak”

på egen hand utan ett stort skivbolag (2014 Nr 21:12-13). Megan Nicole beskriver hur hon älskar att

få dela med sig av sin egna musik, som svar på frågan om hur det varit att gå från Youtube-kändis

till att få skivkontrakt (2014 Nr 8:9). Användandet av verb varierar alltså mellan att handla om

kontakt med pojkvänner till fokus kring musik.

I intervjuerna med de manliga artisterna i Julia så läggs det ännu mer fokus på aktiviteten kring

musikskapandet. I intervjun med Softengine och Anton Ewald beskriver de till exempel hur de

tränar för att förbättra sina liveframträdanden:

”Fast jag tränar för att bli bättre! Jag brukar springa på ett sånt där löpband och sjunga

samtidigt” (Julia 2014 Nr 10:50). 

Istället för stil-tips får Yohio, Austin Mahone och Softengine berätta för Julia läsarna om hur de tar

bra selfies på sig själva (Nr 18:15, Nr 19:60-61, Nr 20:54-55). 

I intervjuer med artisterna i Kamratposten har jag noterat fler verb i intervjuer med de manliga

artisterna. Sean Banan beskriver till exempel hur han gärna visar sina talanger på flera sätt (2014 Nr

8:30-31). Den Svenska Björnstammen beskriver att de förutom musik också ägnar sig åt att göra

filmer, programmerar och tecknar och Oskar Linnros om hur han skriver nya låtar varje dag (Nr 6

2014:30-31, Nr 12:30-31). Om de kvinnliga artisterna hur Zara Larsson arbetar med en ny skiva och
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spelar in den och hur Syster Sol är en av få kvinnliga reggae-artister som skriver sin egna musik och

hur hon skriver om allt möjligt (Nr 17:32-33, Nr 14:31). Det är inte en jättestor skillnad i vilka verb

som representeras i intervjuer med artister i Kamratposten men ändå så förekommer det fler

ingående beskrivningar av vad de manliga artisterna gör och hur de är aktiva. Manlighet beskrivs

ofta i enlighet med att vara aktiv, professionell och att vara handlingskraftig, vilket på många sätt

framkommer i dessa intervjuer efter att ha analyserat hur beskrivande adjektiv och görande verb

används i texterna (Hall 1997:257). Inte beskrivs de kvinnliga artisterna som passiva men i texterna

om dem representeras färre aktiva handlingar. Visst skiljer det sig mellan tidningar och mellan

artister men generellt så beskrivs de manliga artisterna som mer aktiva i sitt skapande. 

6.2.4 Modalitet 

Genom att undersöka en texts modalitet kan vi urskilja hur övertygad, den som har det talade ordet i

texten är i ett påstående. Denna del syftar till att besvara frågan om hur texternas modalitet ser ut.

Hur textens modalitet ser ut kan ha konsekvenser för diskursiva konstruktioner, till exempel om

journalisten lägger in värdering i ett påstående men också i sociala relationer och meningssystem

(Winther Jørgensen 2002:83-84). Jag har funnit att modalitet finns representerat i intervjuerna, dock

inte i alla intervjuer och flest modala påståenden finns i Julia.

I nedanstående citat tar sig modaliteten form som påståenden. Hur journalisten uttrycker sig i sina

påståenden verkar skilja sig åt beroende på vilken typ av pop artisten gör, vilken tidning som ställer

frågorna men också vilket genus artisten har. Till exempel som i intervjun med Little Mix-Perrie i

Julia: ”Tidningarna brukar ju skriva mycket om vilka killar ni i bandet dejtar! Tror du att det

någonsin kan skrämma iväg killar som är intresserade av er?” (2014 Nr 3:14-15). Det finns flera

exempel på hur textförfattaren ger artisten ett påstående som de sedan förväntas besvara, som i

dessa intervjuer: 

– ”Du verkar alltid säga vad du tycker. Har du några råd om man är en tyst tjej?” (Julia 2014

Nr 14:50-51)

– ”Du är ju emot stereotyper och fördomar” (Julia 2014 Nr 18:15)

– ”Men ni är ju ett coolt rockband... Är inte Eurovision Song Contest lite töntigt?”(Julia 2014

Nr 20:54-55) 

– ”Har du alltid varit så trygg i dig själv?” (Kamratposten 2014 Nr 15:30-31)
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Dessa påståenden har inte särskilt hög modalitet men journalisten påstår likväl något som kan ha

konsekvenser för hur vi tolkar något och sedan ger det mening. Visserligen skapar journalisterna

också mening utifrån sina egna begreppsliga kartor och hur de uppfattar en viss artist (Hall

1997:16). Att journalisten ställer frågor om huruvida Perrie Edwards tror att pressen skrämmer iväg

killar de är intresserade av kan reproducera diskursiva konstruktioner om det faktum att det alltid

behöver finnas en man närvarande i en kvinnas liv och hur det, till och med för en kvinnlig

popstjärna anses viktigt att ha en man (Gill 2007).

Cher Lloyd som i Julia beskrivs som cool och som gör pop med inslag av R&B och rap verkar ha

en stil och en framtoning som indikerar en självsäkerhet, vilket verkar resultera i det faktum att hon

blir tillfrågad att ge råd till tysta tjejer att våga ta för sig (2014 Nr 14:50-51). Att frågan är utformad

på ett sätt som indikerar hur tjejer behöver hjälp att ta för sig, reproducerar i viss mån det faktum att

tjejer behöver hjälp att ta för sig. Journalisten reproducerar också diskursen om att Eurovision Song

Contest och schlager anses töntigt. Softengine är ett rockband men ett riktigt rockband är inte med i

Eurovision Song Contest (2014 Nr 20:54-55). Den autentiska rocken krockar med den

kommersiella schlagern, vilket journalisten i Julia behöver påpeka (Gantez mfl 2006:189).

Artisterna kommer också med påståenden, dock som svar på journalisternas frågor. Yohios svar på

påståendet hur han är emot fördomar lyder hur han tror att alla har fördomar och att det är så

samhället påverkar oss vardagligen. Anton Ewald uttrycker också som svar på påståendet att han

verkar ha bra självförtroende att det är viktigt med ett bra självförtroende för att det hjälper en att ta

sig framåt.

6.2.5 Konstruktioner av identiteter 

I denna del kommer frågan om hur identiteter konstrueras i tidningarna genom dess språk och

textens uppbyggnad att besvaras. Bara genom att Julia och Kamratposten riktar sig till en viss

målgrupp sker en konstruktion av identiteter. Julia som riktar sig mot tjejer, konstruerar en identitet

i och med att de riktar sig till ett visst kön. Då Julia utifrån sin målgrupp bildat en uppfattning om

att tjejer och killar tycker om olika saker konstruerar de en slags ”kvinnlig kultur” (1997:345). Hur

det i Julia läggs in värderingar i hur de manliga artisterna ser ut förmedlar också hur den

konstruerade kvinnliga kulturen förväntas vara heterosexuell (Ambjörnsson 2006:112-113). I Julia

representeras också, för det mesta artister som rör sig inom genren pop. Popmusik anses ha en

feminin stämpel och anses ha lägre autencitet än rockmusik (Ganetz mfl 2009:14-15). Att det ställs

frågor om utseende och smink till vissa typer av artister, som Cher Lloyd och Perrie Edwards, som

anses coola, reproduceras i och med det stereotypa genusdiskurser och hur en ska se ut för att se ut
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som sina idoler (Hall 1997:349). 

Kamratposten som är riktad till både tjejer och killar, representerar flera olika typer av popartister. I

Kamratposten konstrueras eller reproduceras snarare identiteter hos artisterna utifrån hur de ser ut,

vilken musik de gör och vilken stil de har. Artisterna som redan har en musikalisk och

genrebestämda identiteter får frågor utifrån det, frågor som läsarna sedan kan identifiera sig med.

Journalisterna verkar inte vara fria från rådande diskurser då de till exempel i intervjuerna med Nina

Persson och Syster Sol, lägger värderingar i hur de är kvinnor i en mansdominerad musikbransch

(Nr 1:32-33, Nr 14:31). 

I intervjuerna med de manliga artister i Julia beskrivs Oskar Zia som söt. Oskar Zia gör pojkpop och

om pojkband och pop i den genren framställer en ofta, enligt Machin som gullig eller lekfull

(2010:37). I samma form stöps ”charmiga” Austin Mahone och ”självsäkra” Anton Ewald. Hur vi

beskriver vissa artister grundar sig ofta på deras bakgrund och musik, men också kontext (2010:23-

24). Hur artisterna ges olika identiteter i dessa tidningar är en del i en diskursiv praktik utifrån

rådande diskurser inom musik men också kön.  

6.2.6 Relationen mellan textförfattare och läsare 

Denna del syftar till att besvara hur relationen mellan textförfattare och läsare ser ut i tidningarna

och om tidningarna använder sig av ett så kallat `human touch`perspektiv. Human touch

perspektivet är något som tidningar använder sig av för att skapa en personlig kontakt med läsaren.

Inom human touch perspektivet lyfts ofta privata aspekter av mänsklig tillvaro fram. Jag har

undersökt om och hur Kamratposten och Julia använder sig av detta personliga tilltal i intervjuerna

med artister för att titta på hur de skapar en relation till läsaren (Jarlbro 2006:103). Tidningen Julia

använder sig mer av ett human touch perspektivet och direkta tilltal till läsaren. Till exempel när

Julia frågar om Cher Lloyd kan ge några råd till tjejer som är tysta om hur de kan ta större plats

(2014 Nr 14:50-51). Eller när intervjuarna frågar Austin Mahone, Softengine och Anton Ewald hur

ett fan ska göra för att de ska upptäcka dem på Instagram (Nr 19:60-61, Nr 20:54-55, Nr 10:50-51).

Men också när journalister frågar vilket smink Perrie Edwards och Cher Lloyd använder sig av (Nr

13:14-15, Nr 14:50-51). I intervjun med Anton Ewald frågar journalisten vad han letar efter hos en

tjej (2014 Nr 10:50-51). Genom att ställa en sådan fråga i ett sådant sammanhang riktas frågan utåt,

där tjejerna som läser tidningen får reda på vad deras idol tycker om hos en tjej. Oavsett vad Ewald

svarar så får han ändå tycka kring utseende. Detta reproducerar stereotypa bilder av tidningar

riktade mot tjejer och hur det alltid behöver finnas en man i relation till en kvinna som berättar hur

hon ska vara och se ut (Gill 2007:189). Alla intervjuer utgörs inte av stiltips eller frågor om vad
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artisterna letar efter hos en tjej. 

Kamratposten tilltalar inte läsarna utåt utan ger en mer personlig bild av artisten och går in på

djupet i sina intervjuer. Flera av intervjuerna sker i berättande form och vissa historier som

artisterna berättar om eller som journalisten berättar om kan vara historier som läsarna kan

identifiera sig med. Som när Oskar Linnros beskriver hur hans pappa inte blev alltför förtjust när

han slutade med sport och satsade på musiken (2013 Nr 12:30-31). 

Intervjun med Nina Persson i Kamratposten innehåller ett personligt tilltal. De utvecklar hennes

historia utifrån hur hon berättar och vad hon tycker. Kamratposten skriver dock att ”eftersom hon

var sångerska och enda tjej i bandet hamnade mycket fokus på henne”(2014 Nr 1 32-33). Vilket

kanske kan tolkas som att det som tjej blir jobbigt om en är blyg att få så mycket uppmärksamhet

när en spelar musik i ett band. Eller när Syster Sol beskriver hur hon som tjej inom musiken ibland

känner att hon eller tjejer generellt måste göra lite bättre ifrån sig än killarna, i allt. Vissa läsare

kanske känner igen sig i Syster Sols historia och kan göra sig något positivt av hur hon beskriver

situationen, medan andra kanske kan bli avskräckta och känna sig rädda att sticka ut.

6.3 Intertextualitet

Intertextualitet syftar till att alla kommunikativa evenemang är påverkade av andra kommunikativa

evenemang. Intertextualitet kan en se när ord, fraser och textpartier upprepas från andra texter och

omfattar också tanken om den flerstämmiga texten, det vill säga om fler får komma till tals i texten

(Ledin & Moberg 2010:156). I detta avsnitt kommer frågan om hur texternas intertextualitet ser ut

att besvaras.

De texter som undersökts kan kopplas till en intervjugenre i ungdomstidningar. I Julia ställs det

ofta direkta frågor till artisten medan intervjuerna i Kamratposten i vissa fall kombinerar intervjun

ur ett berättande perspektiv där journalisten återger och lyfter citat från artisten. En kan urskilja hur

intervjuerna i Julia ofta utgår från ett ”human touch” perspektiv i Julia, där de ställer frågor till

artisten som ibland också riktar sig direkt mot läsarna (Jarlbro 2006:103). I Julia kunde en se att

många av intervjuerna liknade varandra. Olika frågor kunde återkomma i flera intervjuer. Frågor

om stil återkom i intervjuer med de kvinnliga artisterna medan frågor om vad artisterna letar efter

hos en tjej och hur fans ska göra för att upptäcka dem på sociala medier återkom till de manliga

artisterna. Austin Mahone, Softengine och Anton Ewald blev frågade hur ett fan ska göra för att de

ska upptäcka dem på det sociala nätverket Instagram (Nr 19:60-61, Nr 20:54-55, Nr 10:50-51).
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Austin Mahone, Softengine och Yohio blev även tillfrågade hur en tar bäst selfies (Nr 19:60-61, Nr

20:54-55, Nr 18:15). Enligt Machin blir popartister ofta jämförda med vilka andra popartister de

liknar och hur deras musik utvecklats sedan sist (2010:23). I intervjuer med Oscar Zia, Cher Lloyd

och Den Svenska Björnstammen känns denna diskurs igen (Nr 10:43, Nr 14:50-51, Nr 6:30-31). 

I Kamratposten använder de likande struktur på intervjuerna. De pratar om hur artisten är aktuell

och går sedan in på djupare frågor. Intervjuerna ser alltså olika ut i de olika tidningarna men följer

ändå samma dramaturgi, där det i de flesta intervjuer nämns hur artisterna är aktuella för att sedan

gå in på andra frågor. Intervjuare och artister får komma till tals. Intertextualiteten är alltså hög i

både Julia och Kamratposten. 

6.4 Diskursiva praktiker 

De diskursiva praktikerna, hur en text är producerad och konsumerad är sedd som en viktig del i de

sociala praktiker som är med och bidrar i konstitutionen av vår sociala värld inkluderat identiteter

och sociala relationer. Hur och av vem tidningarna produceras redogjorde jag för i avsnittet

Kamratposten och Julia. Under denna punkt har jag undersökt vilka diskurser som representeras i

texterna det vill säga, tidningarnas interdiskursivitet och antaganden om artiklarnas

interdiskursivitet. Interdiskursivitet är något som inträffar när olika diskurser och genrer uttalas

tillsammans i ett kommunikativt event (Winther Jørgensen & Phillips 2002:73).

Hur artisterna i Julia intervjuas kan basera sig på antaganden som görs utifrån vad Julia tror att

målgruppen vill läsa om. För att skapa en tidning för tjejer har de tolkat in vad tjejer gillar och på så

sätt konstruerat en ´kvinnlig kulturell diskurs´. Vilka artister tidningen väljer att intervjua kan delvis

påverkas av hur skivbolagen marknadsför sina artister mot en specifik målgrupp. Skivbolagen utgör

en stor makt inom musikindustrin och arbetar målgruppsanpassat för att sälja in artister till specifika

målgrupper (Machin 2010:28). 

Interdiskursiviteten i intervjuerna i Julia är hög. I intervjuer med bland annat Austin Mahone,

Anton Ewald och Softengine förstärker de snarare en heteronormativ diskurs då ställer frågor om

vad de letar efter hos tjejer (Nr 19:60-61, Nr 10:50-51, Nr 20:54-55). Denna diskurs förstärks också

när journalisterna lägger in ord som ”snygg”, ”charmig” och ”söt” om de olika manliga artisterna.

Konsumtionsdiskurserna förstärks också i och med stil och sminktipsen i intervjuerna med Cher

Lloyd och Perrie Edwards, där de ger tips på kläder och bra smink att köpa (Nr 14:50-51, Nr 14:14-
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15). 

I Kamratposten är texterna producerade utifrån deras värdegrund och visioner att producera artiklar

för en bred målgrupp till både tjejer och killar. I Kamratposten är representationen av popmusik

bredare. De representerar artister inom pop-rock genren som varit med ett tag som Nina Persson,

Mando Diao, Ola Salo och Oskar Linnros. Likväl som yngre popartister som Julia Kedhammar,

Austin Mahone och Zara Larsson. Även underhållare som Sean Banan, reggaepopartisten Syster Sol

och den experimentella popgruppen Den svenska björnstammen. Här är representationen av artister

bredare men interdiskursiviteten här är inte så hög. Det är märkbart hur Ola Salo är en artist som

innehar hög autencitet, då han får frågan vilka artister som inspirerat honom medan till exempel

Austin Mahone snarare jämförs med Justin Bieber och får frågan om han sjungit länge, samma

fråga får även Julia Kedhammar. Dessa frågor reproducerar diskurser inom musiken. 

6.5 Sociala praktiker 

Att intertextualiteten är hög, högre i Julia än i Kamratposten, där vissa frågor återupprepas men

också strukturerna i texterna, tyder på hur Julia och Kamratposten följer en tydlig struktur vad

gäller intervjuer med artister. Interdiskursiviteten är lite lägre än intertextualiteten vilket kan också

indikera att tidningarna inte utmanar eller ifrågasätter rådande diskurser inom sina respektive

diskursordningar speciellt mycket. Tidningarna har olika inriktningar och verkar lyda under olika

typer av diskursordningar. Kamratposten härstammar från en folkbildningsdiskurs medan Julia

härstammar från en annan ideologi, vilket kan påverka det faktum hur representationen av artister

ser ut. Rådande maktstrukturer i samhället påverkar våra sociala praktiker och genom att sätta in

Julia och Kamratposten i ett större samhälleligt perspektiv kan vi skapa förståelse för varför det ser

ut på vissa sätt (Winther Jørgensen 2002:86).

Tidningar som Julia är sprungen ur en viss kulturell samt ekonomisk och politisk kontext med

syftet att skapa och sälja tidningar till en viss målgrupp, det vill säga tjejer (Gill 2007:180-181).

Ofta finansieras tidningar som Julia av annonsintäkter. För att kunna attrahera annonsörer behöver

tidningarna vara klara med hur annonsörerna kan tjäna på att ha sin reklam i tidningen, vilket gör att

tidningen behöver vara tydlig med sin egna inriktning (2007:181). 

Julia har utifrån rådande könsmaktsordningar och föreställningar om vad det innebär att vara tjej,

tolkat och skapat mening i vad målgruppen vill läsa om och således valt ut artister.
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Meningsskapande sker ofta utifrån våra mentala begreppsliga kartor som vi bär med oss och som

påverkas av vår sociala och kulturella diskurs som vi lever i. Media påverkas men är också med i

skapandet av våra begreppsliga kartor (Lindgren 2005:57). Att Julia vänder sig till tjejer skulle

enligt Judith Butler kunna förklaras som en performativ handling i språket, där en kvinnlig och

manlig identitet skapas. Butler förklarar också hur manligt och kvinnligt ofta skiljs åt för att sedan

knytas samman i ett heterosexuellt begär och att man och kvinna endast existerar inom en

heterosexualiserad förståelseram (Ambjörnsson 2006:112-113, 2006:136). Detta heterosexuella

begär är något som förekommer i Julia, där de manliga artisterna ofta beskrivs som snygga och

charmiga och får frågor om vad de letar efter hos en tjej. Representationen av popmusik i Julia

hamnar ofta under kategorin pop och då en viss typ av pop som marknadsförts mot denna målgrupp

specifikt. I musiken ses pop ofta som mindre autentiskt och kopplat till femininitet. Skivbolag och

musikindustrin är också med och skapar artisternas image för att nå ut till en tänkt målgrupp

(2010:28-30) 

I Kamratposten representeras flera olika artister inom genren pop. Kamratposten utgår från en

annan värdegrund och ideologi. De riktar sig mot både tjejer och killar i åldrarna 8-14 år. I

Kamratposten pratas det inte om stil, konsumtion eller om kärlek i intervjuer med artisterna utan i

den behandlas ämnen som rör artisten och vad den är aktuell med just då. En kan dock märka av hur

diskurser inom musiken påverkar intervjuerna i Kamratposten, där de yngre artisterna som Austin

Mahone jämförs med Justin Bieber medan Ola Salo, som gör musik inom genren pop och rock får

frågor vilka som influerat honom (Machin 2010:23-24). I intervjuerna med Syster Sol och Nina

Persson nämns även det faktum att de är kvinnor i en mansdominerad bransch och framställs som

”de andra” i jämförelse med den manliga normen som förekommer inom musiken. Alla dessa

diskurser som är påverkade och sprungna ur våra sociala och kulturella kontexter påverkar således

våra sociala praktiker. 

7. Slutsatser och diskussion

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur popmusik representeras med särskilt fokus på

genus och identitet i ungdomstidningarna Kamratposten och Julia. Efter att ha undersökt tio artiklar

från vardera tidning har jag kommit fram till att hur popmusik representeras beror på vilken image

men också vilken stil popartisten har på sin musik. Jag har också funnit att genus och artistens

könsidentitet till viss del påverkar framställningen av en artist men också hur genus ses som

komplicerat integrerat i många delar i musiken. Vilken typ av pop som anses som mer eller mindre

33



autentisk påverkar också i framställningen av artisterna.

Musik som anses mindre autentisk kopplas ofta samman med femininitet medan musik som anses

autentisk kopplas samman med maskulinitet. Musik som anses mindre autentisk baserar sig ofta på

vokala inslag och dans och kopplas samman med kommersialitet, yta och kul. Musik som anses mer

autentisk, till exempel rock, baserar sig ofta på instrumentala inslag, kreativitet, realism och seriösa

texter (Ganetz mfl 2009:14-15).

Den största skillnaden mellan Kamratposten och Julia och representationen av artister ser ut verkar

mestadels bero på vilka målgrupper de riktar sig till men också tidningarnas ideologi. Kamratposten

grundades på 1800-talet med syfte att få fler unga att läsa. Julia startades under 2000-talet, är

genusspecifikt och ges ut av ett förlag som ger ut liknande tidningar riktade till enbart tjejer. Dessa

genusbundna tidningar kan säga komma sprungna ur ett visst ekonomiskt och politiskt klimat, med

syfte att tjäna pengar, genom att rikta in sig mot en viss målgrupp som tidningen skapat, i detta fall

tjejer (Gill 2007:180-181). 

I Julia representeras som jag redogjort för tidigare andra typer av artister än i Kamratposten.

Kamratpostens representation av popmusik är bredare medan representationen i Julia utgörs av

yngre pop-akter. I Julia har det konstruerats en ´kvinnlig kultur´och för att en ´kvinnlig kultur´ska

kunna skapas behöver det finnas något att skapa den i relation till. Maskulinitet och mannen anses

som norm av samhället och utifrån den normen skapas tidningar för tjejer, som en motsats till

normen (Gledhill 1997:345). Maskulinitet sammankopplas med aktivitet, styrka, realism och tankar

medan femininitet kopplas samman med egenskaper som passivitet, emotionalitet, obeslutsamhet

och njutning (Gledhill 1997:349, van Zoonen 1994:16-17). I denna studie har Stuart Halls teori om

representation hjälpt till i förståelsen för hur vi skapar mening, till exempel hur tidningen Julia

tolkat och skapat mening i begreppet ´tjej´ som utgår från våra mentala kartor som skapas i olika

kulturella och sociala kontexter. För att mening ska kunna uppstå behöver vi översätta vår mentala

karta till ett språk, där språket kan utgöras av text och bild (Hall 1997:18-19). Tanken att

målgruppsanpassa en tidning mot ett kön och basera den på stereotypa föreställningar om kön anser

jag reproducerar stereotyper och reproducerar normer gällande vad du förväntas tycka om lyssna på

om du är tjej eller kille. 

I tidningen Julia så reproduceras maskulint och feminint till viss del i intervjuer med artister men

också i representationen av popmusik. I Julia representeras sådan popmusik som kan sägas kopplas
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samman med genrer som anses mindre autentisk och mer feminin. I intervjuerna med de manliga

artisterna anspelas det också på en förväntad heterosexualitet hos läsaren där de manliga artisterna

omskrivs vara söta, snygga och charmiga. Medan det i intervjuerna med kvinnliga artister inte

nämns något om huruvida de är snygga, utan där omnämns de istället som coola och får utgöra en

slags förebild för de kvinnliga läsarna. Utifrån detta kan en dra paralleller till queerteorin och hur

Butler beskriver att feminint och maskulint skiljs år för att sedan knytas samman i ett heterosexuellt

begär (Ambjörnsson 2006:112-113). Julias representation av artister påminner om det som Frith

kallar´teeny-bop culture´ som utgörs av artister inom genren pop, ofta med en söt kille i förgrunden

som riktar sig till tjejer mellan 10-13 år. Omsättningen på popstjärnorna inom ´teeny-bop´är hög,

och varar oftast ett par år hos målgruppen. Dessa popstjärnor konstrueras ofta kring en

heterosexuell image (1981:226-228). 

I Kamratposten skrivs det inte om utseende, konsumtion eller anspelningar kring sexualitet utan där

representeras snarare artisterna olika beroende på vilken image och vilken typ av popmusik de gör

men också vad journalisterna har för förkunskap om dem. I Kamratposten verkar de försöka se till

att hålla en bredare representation av popmusik och skriva om sådant som de i åldrarna 8-14 tycker

om att lyssna på. Men som jag tidigare nämnt får artister som Ola Salo prata om vilka han influerats

av, vilket enligt diskursen hur vi pratar om musik kan betyda att de anser att Ola Salo är en

autentisk artist (Machin 2010:23-24). Exempel på hur andra typer av popstjärnor framställs är hur

Austin Mahone jämförs med Justin Bieber i både intervjun med Kamratposten och i Julia, men

också hur artister som Den Svenska Björnstammen, Oscar Zia och Cher Lloyd poängterar hur deras

musik har mognat och kommer vara ”seriösare” på andra skivan. Utifrån diskursen om hur vi pratar

om musik menar Machin att sådana typer av frågor oftast ställs till artister som ses som mindre

autentiska eller mer kommersiella (2010:23-24). 

I Kamratposten sker inte reproducering av manligt och kvinnligt på samma sätt som i Julia.

Däremot så poängteras det i intervjuerna med Nina Person och Syster Sol hur de är kvinnor som gör

musik och hur musikbranschen är mansdominerad. Något som jag också märkte var hur intervjuer

med de manliga artisterna ofta innehöll aktivare verb och adjektiv än i intervjuerna med de

kvinnliga artisterna. Enligt Stuart Hall beskrivs ofta manlighet i enlighet med att vara aktiv (Hall

1997:257). Sammanfattningsvis kan en alltså säga att representationen av popmusik ser olika

beroende på vilken typ av popmusik, image men också utifrån vilken målgrupp tidningarna har och

vad som tolkas in i vad målgruppen vill läsa om. Det finns vissa likheter i hur tidningarna

framställer artister i genren pop, till exempel i intervjun med Austin Mahone och hur han jämförs
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med Justin Bieber. 

De resultat jag kommit fram till verkar stämma överens i enlighet med tidigare forskning och hur

musik inte kan ses fritt från maktstrukturer eller diskurser. Hur en ser på och pratar om musik i

tidningarna stämmer överres i de musikdiskurser som nämndes under teoridelen. Ingen av dessa

tidningar bryter egentligen mot någon musikdiskurs, utan ofta går intervjuerna i enlighet med hur

musiken uppfattas utifrån rådande diskurser. Däremot så kan en säga att Kamratposten inte

reproducerar manliga och kvinnliga stereotyper som i Julia. Om Julia själva, eller läsarna anser att

det är stereotyper kan å andra sidan diskuteras. Det finns de som uppfattar tjejtidningar som

feministiska, då de skriver om hur en kan få ett bra självförtroende etc. Dock så kan en tycka att

dessa tjejtidningar är motsägelsefulla då de manliga artisterna ofta får komma till tals om vad de

tycker om hos tjejer. Jostein Gripsrud menar hur människor och ofta ungdomar identifierar sig med

sina idoler (2002:29-30). Om dessa representeras på stereotypa sätt eller enbart speglar etablerade

diskurser så representeras tvivelaktiga könsrepresentationer, heteronorm och vad som uppfattas som

feminin och maskulin musik men också vad som uppfattas som bra eller mindre bra musik, vilket i

sin tur får konsekvenser för ungdomar i deras identitetsskapande då de kan tvingas in i förlegade

normer. 
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Bilagor

Bilaga 1

Analysschema (enligt Faircloughs tredimensionella modell)

Text 

Vad handlar texten om och vad är dess huvudsakliga innehåll?

Vad förmedlas i rubrik och ingress?

Vilka aktörer finns representerade i texten och hur beskrivs de i relation till huvudpersonen? 

Hur ser grammatiken ut i texter när manliga och kvinnliga artister intervjuas? Hur används verb och

adjektiv?

Hur konstrueras identiteter (reporterns, läsarens och de andras) genom språket och textens

uppbyggnad? 

Hur ser relationen mellan textförfattare och läsare ut i intervjuer i Julia och Kamratposten?

(Använder sig tidningen av ett så kallat ”human touch” perspektiv?).

Finns det några likheter och skillnader mellan olika typer av popmusik, gällande hur identiteter

konstrueras?

Hur ser textens modalitet ut? 

Förekommer några könsperspektiv i texterna?

Diskursiva praktiker 

Hur ser textens intertextualitet ut? 

Hur är texten producerad?

Vilka sociala processer går texten igenom och hur omformar de dess uppbyggnad och innehåll? 

Sociala praktiker

På vilket sätt kan diskursen ge uttryck för, vara en del av, förhandla eller motverka särskilda

ideologiska processer?

Hur står texten och den diskursiva praktiken i förhållande till den sociala praktik de är en del av?
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Bilaga 2

Urval av artiklar för analys och vad de handlar om. 

Kamratposten

Intervju med Austin Mahone. Nr 4 2013, s.33.

”Undan Justin – här kommer Austin!”

Handlar om hur Austin slagit igenom, kändisskap och hur han jämförs med Justin Bieber.

Intervju med Oskar Linnros. Nr 12 2013, s.30-31. 

”Bäst när man gör bort sig” 

Handlar om hur låtskrivarhantverket är hans största hobby och om hans framgångar som låtskrivare

och artist. 

Intervju med Syster Sol. Nr 14 2013, s.31. 

”Syster Sol strålar av kärlek”

Handlar om hur hon är en av få kvinnliga reggaeartister, hur hon är en av de få kvinnliga

reggaeartister som skriver sig egna musik, men också vad hon helst skriver låtar om.

Intervju och artikel med popartisten Zara Larsson. Nr 17 2013, s.32-33. 

”Zara är ett stjärnhopp!”

Handlar om Zara Larssons medverkan i ett program där kändisar ska lära sig rida. Handlar också

om hennes fullspäckade schema och hur hon gärna läser Kamratposten.

Intervju med Nina Persson. Nr 1 2014, s.32-33.

”Världsstjärnan Nina Persson: ”Talangprogram är så trista!” 

Texten handlar om Nina Persson första soloalbum och svårigheterna med att bli uppmärksammad i

ett band på grund av att en är ensam kvinna i ett band.

Intervju med Den Svenska Björnstammen. Nr 6 2014, s.30-31.

”Påhittiga pop-björnar. ”Vi vill bygga ett hus i glas”

Handlar om Den Svenska Björnstammens nya album och kreativiteten i bandet.

Intervju med Gustaf och Björn från Mando Diao. Nr 7 2014, s.42-43. 

”Gustaf och Björn i Mando Diao: ”Sorgen gjorde oss modigare” 
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Berättar om sin nya skiva och hur de kände sig som outsiders och startade Mando Diao. Handlar om

hur deras musik förändrats, hur de blev påverkade av deras väns (Kristian Gidlund) bortgång.

Intervju med Sean Banan. Nr 8 2014, s.30-31. 

”Innanför skalet på Sean Banan”. 

Handlar om huruvida Sean Banan är så galen som en tror och om hans djupare sidor.

Intervju med Ola Salo. Nr 15 2014, s.30-31. 

Så mycket Ola! 

Om Olas medverkan i Så mycket bättre. Vad som inspirerat honom i hans musik och hur han trots

att det var läskigt vetat att det är viktigt att följa sina känslor och våga vara sig själv.

Intervju med Julia Kedhammar. Nr 16 2014, s.34. 

”Har turnerat sedan jag var 11”  

Tävlande i Junior Eurovision song contest. Julia beskriver sin låt som handlar om att våga vara den

man är. 

Julia

Intervju med Perrie Edwards från gruppen Little Mix. Nr 3 2014, s.14-15. 

Julia snackar med Little Mix-Perrie! 

Perrie Edwards får frågor och pratar om smink och sitt privatliv.

Intervju med Megan Nicole. Nr 8 2014, s.9. 

”Megan Nicole: ”Röda mattan är förvirrande!”

Handlar om hur Megan Nicole är ny idol, hur hon kommit över sin blyghet och ger stil-tips.

Intervju med Oscar Zia. Nr 10 2014, s.43. 

”Julia snackar med Oscar Zia”

Om Oscars nya skiva och mognare låtar.

Intervju med Anton Ewald. Nr 10 2014, s.50-51. 

Anton Ewald: ”Jag vinner över Justin!”. 

En intervju som handlar om hans dans, vad han gjort som är pinsamt, om hur han skulle vinna ett
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slagsmål och hur han är som pojkvän. 

Intervju med The Vamps. Nr 13 2014, s.28-29. 

The Vamps ”Vi kan inte fatta hur bra vi kommer överens”. 

Om The Vamps nya skiva och framgångar och vad som skiljer de från andra pojkband. 

Intervju med Cher Lloyd. Nr 14 2014, s.50-51.

Cher Lloyd: ”Jag vill ha mjukisbyxor på röda mattan!”. 

Handlar om hennes nya mognare skiva, om hennes favoritlåt på skivan och vad hon lyssnar på för

musik och hur hon ger smink och stiltips.

 Intervju med Yohio. Nr 18 2014, s.15.

”Yohio: Alla har fördomar” 

Om vad Yohio anser om stereotyper och fördomar och hur en tar bästa ”selfien”.

Intervju med Austin Mahone. Nr 19 2014, s.60-61. 

”Julia träffar Austin Mahone”. 

Olika intervjufrågor som fokuserar på honom, vad han är bra på och vilka tjejer han föredrar.

Intervju med bandet Softengine. Nr 20 2014, s. 54-55. 

Julia spanar in: Softengine. 

Olika intervjufrågor som fokuserar på deras karriär från ett år tillbaka, hur en tar bra selfies, vem

som anses snyggast i bandet etc. 

Intervju med Molly Sandén. Nr 21 2014, s.12-13. 

Julia träffar Molly Sandén! 

Om att hon släppt sin singel ”Freak” på egen hand, om hennes nya liv i Los Angeles. 
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Bilaga 3

Artister och kategoriseringar av genrer

Kamratposten          Julia 

Intervjuer med kvinnliga artister          Intervjuer med kvinnliga artister  

Nr 14 2013, s.31. Syster Sol (reggae, pop)         Nr 3 2014,s.14-15. Little Mix Perrie (Pop)

Nr 17 2013, s.32-33. Zara Larsson (Pop)           Nr 8 2014, s.9. Megan Nicole (Pop)

Nr 1 2014, s.32-33. Nina Persson (Pop/Indie)           Nr 18 2014, s.15. Cher Lloyd (Pop, rap)

Nr 16 2014, s.34. Julia Kedhammar (Pop/Schlager)          Nr 21 2014,s.12-13. Molly Sandén (Pop)

Intervjuer med manlig artister                      Intervjuer med manlig artister

Nr 4 2013, s.33 Austin Mahone (Pop)                   Nr 10 2014, s.43.Oscar Zia (Pop)

Nr 12 2013, s.30-31. Oscar Linnros (Pop/Soul)                Nr 10 2014, s. s.50-51. Anton Ewald (Pop)

Nr 8 2014, s.30-31. Sean Banan. (Pop)          Nr 18 2014, s.15. Yohio (Pop/Rock)

Nr 15 2014, s.30-31. Ola Salo (Pop/Rock)          Nr 19 2014, s.60-61. Austin Mahone (Pop)

Intervjuer med grupper           Intervjuer med grupper 

Nr 6 2014, s.30-31. Den svenska björnstammen (Pop)   Nr 13 2014, s.28-29 The Vamps (Pop)

Nr 7 2014, s.42-43. Mando Diao (Pop/Rock)        Nr 20 2014, s.54-55 Softengine (Pop/Rock)
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