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Abstract 
 
Högskolan i Halmstad 

HT 2006 

Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Medie- och kommunikationsvetenskap 

Författare: Amanda Kristensson & Anna Svensson 

Handledare: Malin Nilsson 

Examinator: Ingegerd Rydin 

 

Nyckelord: 
Kändisar, identitet, ungdomar, Kritisk diskurs, Bildanalys, Cultural studies, Kvalitativ metod. 

 

Syfte: 
Syftet för denna studie är att undersöka vad som karaktäriserar en kändisbild och vad det finns 

för innehållande koder i en sådan. Vad är det som visas för den yngre publiken, som är bilagornas 

målgrupp? Vi väljer att inte lägga tyngden på att analysera vad som visas för endast ett kön. Detta 

för att vi inte vill använda oss av en feministisk ton samt att vi anser att kändisbilder har ett 

inflytande på alla unga människor som vi menar söker efter sin identitet i dessa bilder. Vad kan 

bilagornas målgrupp ta till sig av kändisbilder, positivt och negativt? Vi är kritiska mot dessa 

bilder och motsätter oss ordspråk som ”en bild säger mer än tusen ord”. Syftet är dessutom att se 

hur begrepp som lycka, framgång och skönhet framställs i dessa bilder. Ämnet i denna uppsats är 

intressant för att vi anser att utbudet av kändisbilder har vuxit sig större de senaste åren och vi 

menar att ungdomarna, kan ta till sig dessa bilder på ett vilseledande sätt. 
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Sammanfattning: 
Resultatet av vår uppsats visar att i praktiken fungerar en kändisbild som en reklambild, båda är 

lika säljande. Det finns emellertid vissa bakomliggande så kallade ”PR-trick” för varje känd 

person som är med på bild. Dessa ”PR-trick” är nödvändiga för att bibehålla en karriär, för syns 

du inte - finns du inte. En bild kan bestå av fler koder än vad som förefaller vid första anblicken. 

Det kan ligga koder under ytan som människor konsumerar undermedvetet. I följande uppsats har 

vi även kommit fram till att det finns olika typer av kändisbilder. De vi har fokuserat på är: 

paparazzibilder, studiobilder och galabilder. Denna uppsats är spekulationer på hur kändisbilder 

kan tolkas. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel kommer vi först att delge läsaren en historisk bakgrund till vårt val av 

uppsatsämne. Bakgrunden mynnar sedan ut i argument till varför en studie av det här slaget är 

intressant ur ett medievetenskapligt perspektiv. Därefter beskrivs vårt syfte med uppsatsen som i 

sin tur resulterar i en frågeställning. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens 

disposition, detta för att underlätta för den fortsatta läsningen. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Det hör till underhållningsmediernas uppgift att tillgodose publikens ständiga behov av 

förebilder. /…/ Detta hindrar förstås inte att det redan i nästa nummer kan dyka upp en ny 

förebild eller livsstil och helt andra förutsättningar för ett rollspel än de som gällde 

veckan eller månaden innan. Varje ny lansering ska dock se ut som ”den sista”. 

(Carlsson & Koppfeldt 2003, s. 110) 

 

Det är svårt att förbli opåverkad av media när vi alla är så omringade av den. Kändisutbudet i 

tidningar, på Internet och i TV-program är en produkt som växer mer och mer. Vi lever i ett 

kapitalistiskt samhälle där pengar och materiella ting värderas högt. Vissa forskare menar att 

kända personer bara är ytterligare en vara som är massproducerad i det kapitalistiska samhället 

(Evans 2005, s. 1-6). 

 

Att synas i rampljuset är för många människor ett tecken på framgång, man tillhör den så kallade 

eliten. Som publik kan vi ta del av kändisskvaller i princip alla medier. Det finns TV-program, 

tidskrifter och Internetsajter som enbart ägnar sig åt kändisnyheter t.ex. Entertainment Now, 

Häntextra/bild, Veckorevyn, kändisnytt.com och diverse fansajter. De senaste åren har även 

dagstidningar gett sig in på kändismarkanden och lanserar speciella bilagor med speciellt fokus 

på kändisar. Här kan läsaren ta del av den allra senaste mer eller mindre bekräftade informationen 

om skådespelare, sångerskor, sportstjärnor, kungligheter, TV-stjärnor, politiker och övriga 

människor som har ett offentligt yrkes- eller privatliv. I denna sorts nyhetsrapportering kan 

publiken se/läsa om kändisarnas bröllop, dejter, tabbar, festande, resor, skönhetsoperationer, 

film- eller skivsläpp m.m. 
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Studien är relevant för medievetenskapen då massmedia är ett maktbegrepp enligt oss och de kan 

sprida åsikter och ideologier till en bred publik. På grund av detta är det intressant att titta på vad 

medierna egentligen förmedlar främst genom bilder. Vi har valt att analysera bilder ur två 

kvällspressbilagor med anledning av att dessa bilder förmedlar enligt vår uppfattning koder till 

publiken. Bilagornas målgrupp är människor mellan 15-25 år. De bilder vi har valt ut till analys 

har vi begrundat och tolkat på ett särskilt sätt efter att vi fått idéer av litteratur och figur (figur 3 

& 4 s. 17 & 24). Enligt vår tolkning har dessa bilder talat starkast till oss och är mest relevanta 

för att få svar på vår frågeställning. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Vår utgångspunkt är att människor idag är konsumenter av ett idealsamhälle. Individen måste 

vara snygg och smal samtidigt som den ska vara ägare till de rätta kläderna och prylarna för 

stunden. Deras liv omges av bilder på rika, kända och vackra människor som i många fall kan 

förvränga synen på vad som är normalt och inte. En bild kan förmedla mer än endast det 

uppenbara. Det är inte t.ex. bara en kvinna på ett foto. Det är dessutom en känd kvinna. Och hon 

har inte bara en röd klänning på sig, det är en vågad designerklänning. Hon är dessutom 

minderårig men befinner sig trots det på en bar etc. Alla dessa detaljer talar om någonting för 

mottagaren som kan vara mer eller mindre mottaglig för informationen. Vi anser oss dock ana att 

det enorma utbudet av bilder på kända människor, kan ha olika påverkan på individer, och 

speciellt på unga människor då de ofta letar efter sin identitet. Detta kan leda till att unga kan bli 

konsumenter av det de ser sina idoler konsumera. En konsumtion som kan innebära allt från 

materiella ting till kroppsideal. För att begränsa oss i vårt sökande kommer vi endast att titta på 

hur yngre människor kan ta till sig kändisbilder. Vi har valt att arbeta utifrån Aftonbladets och 

Expressens bilagor Klick! och Fredag. Vi använder oss alltså inte av andra medier eller andra 

tidningar.  

 

1.3 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är att analysera genom semiotisk bildanalys vad som visas till den yngre 

publiken, som är bilagornas målgrupp. Vad kan ungdomarna ta till sig av kändisbilder, positivt 

och negativt? Anledningen till att vi anser den här studien är intressant är att människor med 

hjälp av enbart en bild kan döma eller skapa sig en uppfattning om hur en annan person lever sitt 
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liv. Vi är kritiska mot detta ledande och motsätter oss ordspråk som ”en bild säger mer än tusen 

ord”. Syftet är även för denna studie att se vad kändisbilder förmedlar för dagens unga samt att 

undersöka vad som karaktäriserar en kändisbild och vad det finns för innehållande koder i en 

sådan. 

 

Frågeställning 

 

 Vad är/karaktäriserar en så kallad kändisbild? 

 Vad finns det för sorts utbud i kändisbilder? 

 Vilka koder innehåller/visar en kändisbild för unga? 

 Hur definieras följande begrepp i en kändisbild? 

– framgång? 

– skönhet? 

– lycka? 

 

1.4 Avgränsningar 
För att kunna uppfylla vårt syfte med uppsatsen kommer fokus inte ligga på kändisar som helhet, 

utan enbart på bilder av kändisar som finns med i tidningarnas bilagor. Vi har valt att begränsa 

vår granskning till Expressens och Aftonbladets bilagor Fredag och Klick!. Vi analyserar inte 

tidningen, utan bara bilagan. Det viktigaste för läsaren är att förstå genom den här uppsatsen vad 

som karaktäriserar en kändisbild och vad det finns för koder. Bilder på politiker och sportstjärnor 

kommer inte att ingå i denna uppsats, vi har enbart inriktat oss på filmstjärnor, artister och tv-

personligheter för att begränsa denna studie ytterligare. Efter att ha pratat med ansvariga på 

kändisrelaterade tidningar, så som Veckans Nu, HäntBild samt Okej, har vi kommit underfund 

med att den huvudsakliga målgruppen är kvinnor i yngre tonåren och uppåt. Vi har trots detta 

avgränsat oss ifrån den feministiska teorin. Detta för att vi vill se vilka koder kändisbilder kan 

förmedla till unga människor och inte hur de kan påverka ett enskilt kön. Detta avgjorde också 

vårt val av att studera Fredag och Klick!, då dessa tidningar riktar sig till båda könen.  
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1.5 Disposition 
I figur 1 nedan presenteras en översikt över uppsatsens fortsatta disposition.  

 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: 1 Dispositionsmodell 
Källa: Egen bearbetning 

 
2 Bakgrund  
I bakgrunden kommer vi att redogöra för de begrepp som vi använder oss av i studien. Vi 

diskuterar begreppet ”kändis”, identitet och de tidningar vars bilder vi kommer att analysera 

senare i studien. 

 

2.1 Kändisar & Kändisbilder 
 

What is a celebrity? Celebrities are, of course, meant to be remarkable people, who have 

charismatic appeal and extraordinary qualities – we refer to someone as ‘a celebrity’ as if 

that is essentially what they are. Think of the metaphor of ‘star’ – we speak of people 

who emanate a bright and powerful light. 

(Evans, 2005, s. 17) 
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När vi tittar på begreppet kändis, ser vi att det är konstruerat runt en historia. Denna är vanligtvis 

uppbyggd efter kändisens privata förhållanden och om deras fritid, det står mindre ofta skrivet 

om det själva arbete de utför. Kändisövervakningen har förändrats från 1920-1930-talet fram till 

idag. Då kallades kändisskapet stardom och texten om dem handlade om deras arbete och för att 

ge arbetet promotion, inte vad de gjorde på fritiden eller vilka som ingick där (Evans 2005, s. 

65). Stardom innebar framgångsrika människor som hade utbildning i det som de arbetade med 

och det var på så sätt svårare för en vanlig medborgare att nå stardom (ibid.). Nuförtiden räcker 

det med att medverka i en dokusåpa för att därefter göra film eller tv-program och ”gå på röda 

mattan”. Kändisen som vara blir massproducerad om inte överproducerad med hjälp av media, 

paparazzis och kändisbilder. Kändisbilder har funnits sen begreppet stardom kom till, men har 

efterhand gått över till ett annat koncept – celebrity. Det nya begreppet har utvecklats främst 

under 1990-talet (Marshall i Evans 2005, s. 65). 

 

Att få ta del av andra människors känslor, åsikter och vardagsrelationer hör till den mest 

eftersökande informationen i medierna 

(Carlsson & Koppfeldt 2003, s. 12) 

 

Ett medium kan med hjälp av en kändisbild bygga upp den historia som tidningarna anser att de 

behöver för att sälja, så länge det inte rör sig om förtal. Bakom varje tidning, tv-kanal och 

Internet- portal står oftast ett vinstdrivande företag. De vill knyta relationer med så många tittare 

som möjligt, och det bästa sättet att övertyga publiken att stanna kvar är att kunna erbjuda starka 

och stimulerande upplevelser. Medierna lever på publikens uppmärksamhet (Carlsson & 

Koppfeldt 2003, s. 14). 

 

2.2 Presshistorik 
Konkurrensen är stor mellan kvällspressdistributörerna och även bland andra medier. En ökad 

sensationsinriktad journalistik i dagstidningar och en växande marknad för gratistidningar 

påverkar kvällstidningarnas popularitet, och tillsammans med Internet och tv- samt radioreklam 

har de alla bidragit till svårigheter för kvällspressen att få annonsörer (Hadenius & Weibull 1999, 

s. 65 & 112). Fallande försäljningssiffror kräver åtgärd och tidningarna tvingas satsa på nya 

koncept. Bilagor, i stil med veckopress, har visat sig vara ett lyckat drag (ibid. s. 115). Både 
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Aftonbladet och Expressen trycker bilagor som handlar om t.ex. heminredning, mat, motor och 

kändisar. 
 

2.2.1 Aftonbladet & Klick! 

Aftonbladet är nordens största och mest lästa dagstidning. Den kommer ut dagligen året om och 

läses varje dag i genomsnitt av drygt 1,4 miljoner människor i hela Sverige. Aftonbladet är en 

bred tidning som säger sig stå på läsarens sida. Journalistiken ska vara kritiskt granskande 

samtidigt som den ska underhålla och driva opinion i samspel med läsarna. Politiskt är 

Aftonbladet oberoende socialdemokratisk, vilket återspeglas på ledarsidan och i viss mån på 

kultursidorna (www.aftonbladet.se). 

 

Klicks huvudsakliga målgrupp är människor mellan 18 och 45 år där dess läsare består av 60 % 

kvinnor och resten män. Bilagan utgives varje fredag och säljs tillsammans med tidningen 

Aftonbladet samt läses av 566 000 personer varje vecka (www.aftonbladet.se). Bilagan erbjuder 

skvaller och kändisbilder från både utlandet och Sverige. Läsaren kan se på bilder och läsa om 

kändisar jorden runt, vad som är aktuellt inom mode, bio, musik och tv, sidor om 

dokusåpakändisar, vimmel från aktuella premiärer, och även recensioner samt reportage. 

Tidningen är ca 25 blad tjock med 45-50 sidor i färg. 

 

2.2.2 Expressen & Fredag 

Expressen började utkomma 1944 (Hadenius & Weibull 2003, s. 59). Den nås av ca 1,2 miljoner 

människor varje dag (www.expressen.se). Expressen är en klassisk kvällstidning med en liberal 

ståndpunkt. Det är en publicistiskt oberoende och lönsam kvällstidning med huvudsakliga 

intäkter från lösnummerförsäljning och annonser. Varumärken, innehåll och tjänster används för 

att skapa intäkter via olika distributionskanaler (www.expressen.se). 

 

Bilagan Fredag har ett liknande koncept som Klick!. I bilagan finns det mycket kändisbilder, 

skvaller och exempelvis råd inom nöje. Fredag är även den ca 25 blad tjock med 45-50 sidor i 

färgtryck. Den har 408 000 läsare indelade i tre målgrupper: våghalsen (man 15-24 år), 

entusiasten (man och kvinna 15-29 år) och surfaren (kvinna 18-34). 
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Vid första anblicken kan de båda bilagorna anses ganska lika, men Fredag innehåller dock något 

mer text, artiklar och mode- samt filmreportage än vad Klick! innehåller. Klick! levererar lite 

större och smaskigare bilder än Fredag och kan på grund av det uppfattas som en mer ”typisk” 

skvallertidning. Tidningarna och bilagorna skiljs dessutom åt, då de står olika politiskt. Båda 

bilagorna kan köpas på fredagar och lördagar för fem kronor tillsammans med respektive tidning. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I studien har vi använt oss av Hermeneutikens tolkningslära, Cultural Studies, identitetsskapande 

och Kritisk teori. Inledningsvis i detta kapitel förklarar vi den delen av Hermeneutiken vi 

använder oss av, därefter begreppet Cultural Studies och sedan klargör vi identitetsskapande och 

sist Kritisk teori. Med dessa utgångspunkter kan vi nå fram till relevanta svar till våra 

frågeställningar. 

 

3.1 Hermeneutiken 
Hermeneutiken betyder tolkningslära, där man studerar, tolkar och försöker förstå (Patel & 

Davidsson 1994, s. 25). Den här tolkningsläran har använts i innevarande uppsats för att försöka 

förstå hur unga människor relaterar till kändisbilder. Hermeneutiken menar att det går att förstå 

andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänsklig existens och liv 

kommer till utlopp i det talade och skrivna språket samt i människors gärningar och i mänskliga 

livs yttranden (ibid. s. 26). 

 

3.2 Cultural studies 
Det är svårt att benämna vad Cultural studies egentligen är. Cultural studies är en bred term på ett 

mångdisciplinärt fält där forskare från många olika håll – sociologi, etnologi, medievetenskap, 

litteraturvetenskap, antropologi etc. – möts. (Lindgren 2005, s. 11) Man skulle kunna säga att det 

är en tradition som studerar mänskliga värden. 

 

Det är dessutom en tradition som ständigt är i förändring, detta på grund av att den i takt med att 

kulturen utvecklas tvingas att förändras för att täcka alla nya fenomen (Miegel & Johansson 

2002, s. 243). Raymond Williams, Richard Hoggart, E.P. Thompson och Stuart Hall räknas alla 

som grundare till Cultural Studies traditionen. Hall är mest känd för att föra fram diskussionen 

om encoding och decoding (kodning och avkodning), vilket går ut på att olika sorters budskap 

har olika koder (ibid. s. 150). ”Ett innehåll kodas av en sändare, överförs i form av en ’text’ för 

att slutligen avkodas av en mottagare” (Lindgren 2005, s. 14). På så sätt vet vi när vi t.ex. tittar 

på en spelfilm eller en reklamfilm. Detta är vad Hall kallar encoding. Vissa koder är så vanligt 

förekommande i människors liv att de socialiserats in i att tycka de är naturliga. Det finns i varje 
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samhälle vissa dominerade meningar men dessa meningar är möjliga att tolka på ett annat sätt än 

de avsetts, vilket också sker mer eller mindre omedvetet. Det är detta som kallas decoding 

(Miegel & Johansson 2002, s. 150). Olika forskare inom cultural studies använder olika metoder 

och teoretiska utgångspunkter och får därför väldigt olika svar. Av den orsaken finns det vissa 

forskare inom traditionen som påstår att t.ex. massmedia är fördummande och passiviserande 

medan andra säger att massmedia gynnar skaparförmågan och gör människor jämställdare (ibid. 

s. 161-162). Hall var verksam vid Birminghamskolan som till viss del var influerad av 

Frankfurtskolan och dess kritiska syn på kulturindustrin. Frankfurtskolan har haft en oerhört stor 

effekt på debatten kring kultur och samhällsförändring, då man sysslade med ideologi- och 

kulturkritik. Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse och Max Horkheimer var alla engagerade vid 

Frankfurtskolan (ibid. ss. 218 & 236). De påstod att massorna, d.v.s. arbetarklassen, 

hjärntvättades av massmedierna och drogs med in i konsumtionskulturen (Berger 1999, s. 47-49). 

Reklam påverkar konsumtionen. Den skapar moden och lämnar den information en konsument 

kan tänkas behöva för att ge liv åt en viss image. Således kan reklam ses som en maktfaktor som 

pressar människor att agera på ett visst sätt. ”Reklamen är alltså mer än ett sätt att marknadsföra 

produkter; den är ett instrument för social kontroll” (Berger 1999, s. 56). Vart går då gränsen för 

vad som är reklam eller inte? Måste reklam erbjuda en specifik vara? Vi anser att en kändisbild 

mycket väl kan ses som reklam för ett beteende eller en livsstil. 

 

3.3 Identitet 
Det är i diskussioner med andra individer som människor upptäcker hur deras egna värderingar 

skiljer eller sammanför dem. Att ha självkänsla och självrespekt, att veta var man själv står i 

diskussionen är viktigt. För att skapa denna identitet kan människor dra nytta av media, både för 

identifikation och för utmärkande. Carlsson & Koppfeldt (2003, s. 11) säger att människor 

använder sig av medierna för att skapa sig en identitet, för att få en uppfattning om vilka de själva 

är. När ungdomar ser på kändisbilder kan de identifiera sig med dem. Under tonårstiden försöker 

de hitta sig själv i form av identitet och värderingar och kan då vara extra känsliga för media och 

kändisbilder. 
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I Carlsson & Koppfeldt 2003, s. 12-13, har man citerat ur organisationskonsulten Marianne 

Östergrens bok Skitsnack, om vad som händer när människor lever sig in i andra människor via 

medier: 

1. Man får potential till identifikation med en annan människa, vilket ger utslag till hur vi kan 

leva våra egna liv. 

2. När man ser hur mycket eländigare andra kan ha det, sådana situationer kunde ju även vara ens 

egna, får vi tröst och mental uppryckning.  

3. Vi får utflöde för bortträngda och gömda känslor när vi känner igen oss i andra människor liv. 

4. Vi får vara med om lite spänning, sexualitet och adrenalin i vår egen vardag och kommer i 

kontakt med våra djupare drifter och kunskaper. 

5. Genom att se andra människor i media kan vi arbeta på vår egen identitet genom att jämföra 

oss med andra och upptäcka egna åsikter och värderingar. 

 

Den ökande konkurrensen gör att medierna ständigt måste få vår uppmärksamhet, detta i sin tur 

leder till att deras uttryckssätt stärks. Exempel är hur bilder, texter, ljud och grafik kan ordnas för 

att uppnå en optimal kontakt med mottagaren (Carlsson & Koppfeldt 2003, s. 13) 

 
3.4 Kritisk Teori 
 

Vi intresserar oss inte för teknologins påverkan, eller effekt på individer. Ty 

människorna är själva en integrerad del av teknologin, inte bara i egenskap av dem som 

uppfinner eller handhar maskineriet utan även i egenskap av de sociala grupper som 

styr dess tillämpning och användning (Marcuse i Burill (red) et. al. 1987, s. 363).  

 

Med detta menar Marcuse att människan inte själv är medveten om att hon befinner sig i en social 

grupp, t.ex. vissa individer intresserar sig för motorer och andra för mode och tillsammans skapar 

de en social grupp. Dessa grupper blir då konsumenter (av motorer eller mode) vilket leder till en 

samordnad del av teknologin. Marcuse menar även att individualiteten har förändrats i takt med 

den teknologiska frammarschen. Dock är det inte systemet som bestämmer massproduktionens 

utveckling, utan det är vi själva, (faktorerna) som bestämmer utvecklingen av teknologin. 

”Teknologisk makt tenderar att leda till koncentration av den ekonomiska makten” (Marcuse i 

Burill (red) et. al 1987, s. 366). Ju mer intresserade vi som publik är av en viss vara, t.ex. bilder 
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på kändisar, desto mer konsumerar vi denna vara. Detta främjar självklart den ekonomiska 

makten, i vårt fall Bonniersfären som äger Expressen och Schibsted och LO som är ägare av 

Aftonbladet. Samtidigt har världen rationaliserats och i denna rationalitet har det blivit en sådan 

samhällig makt att individen inte har något annat val än att anpassa sig. ”Individen har inte 

längre någon framtid att värna om; han behöver vara beredd att anpassa sig, lyda order, dra i 

spakar och göra ständigt olika saker som alltid är desamma” (Horkheimer i Burill (red) et. al. 

1987, s. 350). Det finns helt enkelt inget förnuft i dagen samhälle. Den som lever i ett samhälle 

bland människor måste rätta sig efter dess lagar, detta är en oundviklig förutsättning för ens egen 

levnad. Man måste alltså förstå sitt eget samhälle för att kunna vara en del av det. Ett exempel på 

detta kan vara att unga tar efter det som samhället presenterar för dem. Speciellt påverkade blir de 

av andra människor i deras egen generation, de blir till förebilder. Dessa förebilder använder 

olika sorters kulturprodukter (modeprylar) som de skyltar med i media, vilket leder till ytterligare 

påverkan av ungdomar. Producenterna av dessa kulturprodukter blir i och med det mer 

ekonomiskt stärkta och plötsligt är även de en grupp i samhället som tjänar på kändisindustrin, 

bland annat på kändisbilder. Hela världen har omvandlats till en materiell värld (ibid. 1987, s. 

342-343).  
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4 Metodologi 
I detta kapitel kommer vi att diskutera våra metodval samt hur vår datainsamling har genomförts. 

Vårt metodval består av kvalitativa studier innehållande: Bildanalys, Kritisk diskursanalys och 

Semiotik. Först går vi igenom kvalitativa undersökningar, sedan semiologin, därefter bildanalys 

och sist kritisk diskursanalys. 

 

4.1 Kvalitativa studier 
En metod kan innebära dokumentanalys, intervju, observationer, fältanteckningar, dagböcker, 

teckningar m.fl. Det finns alltså många olika metoder man som forskare kan välja bland, men det 

finns två huvudsakliga åtskillnader på metodområdet, nämligen valet att använda sig av en 

kvantitativ eller en kvalitativ metod. I den här uppsatsen har en kvalitativ metod använts. Vi valde 

denna metodinriktning för att skapa en större kännedom inom vårt ämne och för att få fram en 

nyanserad beskrivning (Jacobson 2002, s. 145). Fördelar med kvalitativa metoder är att de är bra 

på att nå och undersöka händelser som kvantitativa metoder inte når, alltså händelser som inte går 

att kvantifiera (Eliasson 2006, s. 28). En metod är det tillvägagångssätt som en forskare använder 

för att komma fram till ett resultat på sin undersökning, alltså hur han kommer fram till resultatet 

från början till slutet (Jarlbro et. al. 2000, s. 14).. Dessa val beror på vad det är för typ av vetskap 

en forskare söker efter i sin studie. I en kvantitativ studie är det mätning som är viktigt. ”Den 

kvantitativa mätningen innebär att en studerad enhet tillskrivs ett värde på den aktuella 

variabeln” (ibid. s. 18-19). Eliasson (2005, s. 21) beskriver kvantitativ metod som en metod som 

har att göra med siffror medan kvalitativ metod har att göra med ord. Den första passar bra om 

man vill göra generaliseringar utifrån en grupp och den senare passar bra om man vill gå in på 

djupet. Om författaren i fråga inte har någon förkunskap om ämnet och problemformuleringen 

inte är klar från uppsatsens början är den kvalitativa metoden att föredra. Denna metod är ofta 

lämplig för att skapa en större klarhet i ett oklart ämne och för att få fram en nyanserad 

beskrivning av det (Jacobsen 2002, s. 145). Vi har med val av en kvalitativ metod möjligheten att 

både ändra problemställning, upplägget av undersökningen, datainsamling samt analysen. Den 

traditionella forskningsprocessen med den kvalitativa ansatsen ger oss möjligheten att ändra på 

förloppet till att vara mer anpassbara. Forskningsprocessen är inte låst utan flexibiliteten i 

ansatsen ger oss även möjligheten att gå tillbaka och ändra saker över gränserna (ibid.). 
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Vi anser att vi var tvungna att vara flexibla i detta valda ämne till en uppsats för att kunna arbeta 

fram ett hållbart syfte och frågeställning. Vi fick förminska vår ursprungliga frågeställning för att 

på ett realistiskt sätt komma fram till en frågeställning som vi når och får svar på. Vi har 

analyserat de uppgifter vi fått fram under tiden och sedan har vi utifrån den analysen i vissa fall 

ändrat inriktning av den fortsatta insamlingen. 

 

4.2 Semiotik 
Semiotik kommer från en teckenlära som utvecklades av Charles Sanders Peirce. Parallellt med 

semiotiken skapades begreppet semiologi av Ferdinand de Saussure. Semiologi kommer från 

grekiskans semeion som betyder tecken och står för studerandet av tecken och teckensystem. En 

text är en uppbyggnad av tecken, tecknen är alltså textens byggstenar (Lindgren 2005, s. 61-64). 

Men mening uppkommer inte genom det ensamma tecknet. Sin mening, sitt värde, får tecknet 

först när det står i ett system av relationer t.ex. språket eller koder (ibid. s. 71). Bilder, andra 

tecken och symboler är mycket betydelsefulla. Semiotiken fördjupar sig i tecken och på hur sätt 

de som individuella enheter, tillsammans i en ordnad helhet, bildar koder (Dahlgren i Jarlbro et. 

al. 2000, s. 77). Ett teckensystem består av denotationer och konnotationer. Nordström (2003, s. 

23) beskriver det denotativa som bildens grund- eller kärnbetydelse medan motsatsen, det 

konnotativa, beskrivs som bi- eller medbetydelse. Det denotativa är alltså det du ser på en bild, 

t.ex. en kvinna. Det konnotativa är det som bilden får dig att känna, tänka eller associera till. 

 

 

 D= Denotation 

 K= Konnotation 

 P= Privat association 

 
     Figur: 2 

     Källa: Nordström 1989, s. 344. 

 

För att kunna beskriva vårt förhållande till tecknen i semiotiken har vi använt oss av Nordströms 

cirkelschema.  

 

P 
K 

D 
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Det finns en kärna, d.v.s. denotation. Nästa är ett konnotationsfält, detta kan beskrivas som 

”kulturella associationer”. Till sist är ett fält för privata associationer, vilket betyder vårt 

individuella och helt subjektiva förhållande till tecknen (Nordström 1989, s. 344). 

 

4.3 Bildanalys 
Det första man bör göra när en bildanalys genomförs är att betrakta bilden. Därefter utförs 

kortfattad beskrivning av bilden för att sedan tolka och diskutera den (Carlsson & Koppfeldt 

2003, s. 22-24). I dagens medieforskning kan medietext i princip åsyfta såväl bilder och ljud som 

traditionell text: allt som kommer från medierna kan i princip betraktas som en text, dvs. 

betydelsebärande kommunikation som utsätts för analys (Dahlgren i Jarlbro et. al. 2000, s. 76). 

Det är dock stor skillnad mellan den verbala texten och den bildspråkliga texten. Det är ord och 

meningar jämfört med former och figurer (Borgersen & Ellingsen 1994, s. 11). Bilder och texter 

är inte uppbyggda på samma sätt. En text måste läsas i en viss följd medan en bild kan läsas från 

höger till vänster, nerifrån och upp eller tvärtom (Thelander i Jarlbro et. al. 2000, s. 145). 

 

Bilder är kommunikationsmedier. Vi människor kan med hjälp av dem sända ett budskap från en 

avsändare till en mottagare. En bild kan förmedla en känsla, en varning, en kunskap m.m. Bilder 

som står tillsammans kan ibland bilda en viss serie som visar en händelsekedja. En bild talar 

följaktligen om någonting för oss, den förmedlar ett budskap, en mening. Vad en bild säger oss är 

starkt påverkade av vår kultur. En bild på en man som håller i t.ex. en penna kan i vår kultur ses 

som en man som skriver, medan den i en annan kultur, där pennor inte förekommer på samma 

sätt, tolkas som en man som håller ett vapen, kanske en syl (Borgersen & Ellingsen 1994, s. 11-

14). Motsatsen till kulturell association är den privata associationen, där människor associerar ett 

bildmotiv med något denne upplevt eller känt förut. Dessa känslor varierar från person till person. 

”Din bildtolkning är dessutom beroende av din personlighet, ditt temperament, dina åsikter och 

uppfattningar” (Borgersen & Ellingsen 1994, s. 20). 

 

Nordström (1989, s. 308) tar upp tre olika slags analysarter; Näranalys, Intentionsanalys och 

Receptionsanalys. Näranalysen riktar in sig på det enskilda meddelandet, den inre och/eller den 

yttre kontexten. Intentionsanalysen förklarar de avsikter som sändaren har med bilden. 

Receptionsanalysen belyser hur mottagaren tolkar och upplever bilden. Vi kommer i denna studie 
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att använda oss av näranalys i och med att vi är intresserad av bildens inre och yttre kontext. I en 

näranalys har analytikern endast sin egen kod att utgå ifrån, alltså sina egna lärdomar samt 

erfarenheter. Det hela går ut på att ”iaktta det visuella ’berättandet’, att se likheter (metaforer) 

och närheter (metonymier) eller upptäcka nya konnotativa och symboliska teckenkombinationer” 

(Nordström 1989, s. 309). Det som gömmer sig i bilden är det som är det intressanta och inte det 

konkreta denotativa (Ibid.). Vi kommer att göra en näranalys av bilder i kvällstidningarna 

Aftonbladet & Expressens bilagor. 

 

4.4 Kritisk diskursanalys 
Inom kritisk diskursanalys finns det ett kritiskt kunskapsintresse som ger misstänksamhet mot 

den aktuella medietexten. Frågor som kan ställas är: Varför ser nyhetstexten ut som den gör? Kan 

texten företräda en särskild ideologi som ger uttryck för en typisk värdering eller särskilda 

maktförhållanden? (Ekström & Larsson 2000, s. 195). Med en kritisk diskursanalys som 

utgångspunkt i en studie befattar sig forskaren med ideologikritik och uppfattar även nyhetstexten 

som en diskurs. Diskurs redogör för människans språkanvändning såväl skriftlig som muntlig. 

Den klassiska förklaringen av ideologi och traditionell idelogikritik innehåller oftast en 

marxistisk analys av klassamhället (Ibid. s. 197).  När en medie- och nyhetsdiskurs analyseras 

måste följande fråga ställas: Varför har nyhetstexten blivit som den har blivit? Det räcker inte 

med att bara koncentrera sig på vad som är i själva texten. Varför texten ser ut som den gör 

framgår inte av texten själv, det är därför viktigt att titta på sanningen bakom den, dvs. bildens 

yttre kontext och detta görs genom att fånga de frånvarande orsakerna analytiskt. Det måste tas 

hänsyn till de kognitiva, kulturella, sociala, ideologiska, politiska och ekonomiska 

förutsättningarna i en analys (ibid.). Kognition kallas det när det handlar om relationer mellan 

text och läsare, dvs. uppfattande och förståelse (Ekström & Larsson 2000, s. 202). ”Oavsett vad 

vi anser vara rätt eller fel så är vissa saker svårare att tänka och säga än andra. Diskursanalys 

handlar om att visa på de mönster som gör att vi får den känslan” (Lindgren 2005, s. 125). Som 

tidigare har sagts, tror vi att det är lätt att skapa en egen uppfattning när kändisbilder bevittnas, 

det görs alltså en egen tolkning. Två olika personer kan göra två olika tolkningar, med hjälp av 

förförståelse, kunskap och tolkningsförmåga. En diskurs är således ett sätt att meddela eller tolka 

något (Nordström 2003, s. 25). Genom att förstå hur relationen i media är konstruerad mellan 

mottagare och de som dominerar ekonomin, politiken och kulturen, kan också relationen förstås 
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mellan makt och dominans i ett modernt samhälle (Fairclough 1995, s. 24). Nyhetsreportage är 

ofta personifierade, det är regeringen mot facket, ledningen mot strejkarna, dem mot oss (ibid. s. 

126). 
 

4.5 Urval 
Vi har valt att analysera två bilagor, Klick! och Fredag, som ges ut av Sveriges största 

kvällstidningar; Aftonbladet och Expressen. Detta för att bilagornas huvudinnehåll är 

kändisbilder samt att vi sedan tidigare känner till bilagorna. Andra svenska kvällstidningar är inte 

aktuella på grund av att de saknar den här typen av bilagor. Valet av tidningar grundar sig också 

på att de vänder sig till båda könen, män och kvinnor, trots att de riktar sig något mer mot 

kvinnor eftersom båda bilagorna innehåller mode och sminkreportage. Andra skvallertidningar 

har möjligtvis ett bättre utbud inom kändisbilder men de har inte den målgrupp som vi är ute 

efter, då de till största del läses av kvinnor. Vi försökte innan vår studie startade att få tag på de 

bilagor av Fredag och Klick! som släppts under det senaste året, men detta misslyckades då 

redaktionen endast sparar referensexemplar och inte har någon möjlighet att skicka oss material. 

Bilagorna som vi har valt innehåller många och stora bilder på kända personer och påminner 

mycket om den ”typiska skvallertidningen”.  

 

Vår utgångspunkt är att det råder en slags kändishysteri i samhället. Både Aftonbladet och 

Expressen är kända för sina stora tabloider och sin sensationsjournalistik och vi tycker därför att 

det är intressant att två av Sveriges största kvällstidningar inte är sena med att följa denna hysteri. 

Den största fokuseringen i bilagorna är på utländska personligheter men även svenska ansikten är 

vanligt förekommande. Denna blandning var viktig för vår studie då vi ville få en sådan stor 

bredd som möjligt. 

 

Vi har begränsat oss till fyra bilagor från respektive tidning och ur dessa har ca 60 bilder valts ut. 

De är utvalda med hjälp av litteraturen samt de figurer (figur 2 s. 17 och figur 3 s. 24) vi har valt 

att utgå ifrån under analysen. Vi har först gått igenom ett flertal bilagor, men vi sökte efter 

speciella bilder där vi tycker att den yttre och inre kontexten är särskilt intressant. Dessa bilder 

karaktäriserar sådant som unga människor kan antingen förvränga och ta till sig samt även ta till 

sig på det sättet bilden utspelar sig konkret. Bilderna som är utvalda har en speciell kontext, en 
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sådan kontext som kan förmedla positiva eller negativa budskap till unga människor. Dessa bilder 

representerar de sorters bilder som enligt oss är typiska för vår kategorisering av kändisbilder Vi 

har valt bilder som står enskilda samt vissa som visas i bildserier. Bilder i bilagorna som vi har 

valt ut är under perioden: 

 

Klick! 
 17-18 november  2006 

 24-25 november 2006 

 1-2  december  2006 

 8-9 december  2006 

 

Fredag 
 17- 18 november  2006 

 24-25 november  2006 

 1-2 december  2006 

 8-9 december  2006  

 

4.6 Validitet och reliabilitet  
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och användbarhet och är en definition som är mycket viktig vid 

forskningsrapporter (Patel & Davidsson 2003, s. 80). För att stärka tillförlitligheten i vår uppsats 

har vi öppet redovisat vårt tillvägagångssätt vid insamlig och bearbetning av information. Vi har 

även upplyst läsaren om vilket vetenskapligt synsätt vi utgått ifrån och på så sätt gjort läsaren 

uppmärksam av innebörden av valet. För att ytterligare öka tillförlitligheten har vi noga 

åskådliggjort vilka delar som kommer från litteraturen samt vilka tolkningar som vi har gjort. 

Validitet, eller giltighet, är ett betydligt mer komplicerat begrepp och innebär att vi skall mäta det 

vi avser att mäta (Bell, 1995, s. 63). 

 

Reliabiliteten och validiteten i en uppsats hänger ihop. Om en fråga inte är reliabel saknas även 

validiteten eftersom frågan då inte avser att mäta vad som skall mätas (Bell 1995, s. 63). För att 

stärka validiteten ytterligare på det empiriska materialet inställde sig båda författarna av 

uppsatsen, samt att informationen i uppsatsen har bearbetats av oss båda författarna tillsammans. 
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5 Metoddiskussion 

I denna del av uppsatsen kommer vi att ta upp de komplikationer och förförståelse som vi hade 

med vår studie inom det litterära och i informationssökandet. 

 

5.1 Självkritik/Förförståelse/Källkritik 
I början av uppsatsen hade vi tänkt analysera så kallade ”skvallertidningars” kändisbilder och tog 

kontakt med redaktionerna på några av dessa, bl.a. tidningarna Okej, HäntBild samt Veckans nu!. 

Dock fick vi beskedet att de inte har den målgrupp som vi var ute efter till denna studie. Vi valde 

då Expressens bilaga Fredag och Aftonbladets Klick! på grund av att de har i det närmaste 

likadana bilder som en skvallertidning har samt att de har den målgrupp vi är ute efter. För att vi 

ska nå ett resultat och på så sätt besvara våra frågeställningar använder vi oss främst av litteratur, 

men vi tar även Internet till hjälp. Vi är medvetna om att Internetkällor kan vara opålitliga och vi 

använder oss därför endast av Internet i nödsituationer när inga litteraturkällor finns att tillgå. 

Kändisbilderna blir allt fler, vi anser oss dock se på kändisindustrin med något mer kritiska ögon 

än en icke mediestuderande person. Vår kritik mot kändisbranschen har dessutom vuxit sig allt 

starkare under studiens gång och på grund av det finns en möjlighet att vi ser på vårt material 

med för kritiska ögon.  

 

Vi stod i valet och kvalet i början av denna uppsats så till vida om vi skulle använda oss av 

bildanalys eller intervjuer. Till slut valde vi bildanalys och kritisk diskursanalys för att vi vid en 

intervjusituation riskerar att få normsvar. Vi anser även att vid en intervju är det alltför lätt att en 

ungdom (som fortfarande letar efter sin identitet) som intervjuperson intar en försvarsattityd mot 

frågor som berör kändisar samt, som en yngre konsument, kan personen leta efter sin identitet i 

dessa sorters bilder (Patel & Davidsson 1994, s. 63). Mottagarens kontext, miljö och påverkan, 

kan även ha en inverkan på svaren vi får. Man kan inte anta att det intervjupersonerna påstår att 

de gör är samma som de i verkligheten gör (Fangen, 2005, s. 189). Bildanalys och kritisk 

diskursanalys anser vi kompletterar varandra till denna studie då metoderna tillåter oss att se 

kritiskt på en bild och på så sätt komma fram till relevanta tolkningar. 
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Vi tar därför hjälp av litteratur och på det sätt analyserar de bilder vi valt ut för att nå svaret till 

vår frågeställning och syftet med vår studie. De litterära källorna vi valt att använda oss av, har 

främst sökts genom olika sökmotorer i den lokala bibliotekskatalogen på Halmstads Högskolas 

biblioteks hemsida men även genom Göteborgs Universitets bibliotekskatalog. 

 

Vi har använt oss mycket av litteraturläsning som källor i denna studie. Jacobsen (2002, s. 210) 

menar att källornas kvalitet bör kritiskt kontrolleras genom att till exempel bedöma författarens 

kunskap och kompetens. En analys av källorna kan sedan delas upp i en extern och en intern 

kritik. Den externa kritiken syftar till att kartlägga om en källa är äkta, autentiskt och om den ger 

en sann bild av det som den skildrar. Under den interna källgranskningen utsätts innehållet för en 

sträng granskning som i första hand strävar efter att ge svar på vem som är upphovsmannen, 

vilket syfte källan har, under vilka omständigheter skapades källan samt har den redigerats eller 

ändrats (Bell 1995, s. 68). Som tidigare nämnts finns det idag inte mycket litteratur om 

kändisbilder som tacklar just de problem vi vill undersöka så vi har fått använda den information 

som finns tillgänglig. Vi har emellertid varit mycket försiktiga vad gäller användandet av olika 

källor. Dock har vi fått göra många tolkningar av litteraturens tolkningsmodeller, vilket leder till 

att tolkningen i sig arbetats fram i många led. 
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6 Beskrivning av hur materialet analyseras 
Vi utgår främst ifrån Nordströms figur 3 i vår analys. Det finns fyra kontexter som förtydligar 

problematiken vid en tolkningsakt av en bild. Dessa är: 

 

 

     

 

  

 

 
SÄNDARKONTEXT            YTTRE KONTEXTER  MOTTAGAREKONTEXT  

Samband mellan bildskapare,  Rubriker,  Samband mellan individ, tolkare, 

Medarbetare, uppdragsgivare,  Bildtexter, medtolkare, miljö. 

Ägare.   Andra bilder   

     Figur: 3 

Källa: Nordström 1989, s. 43. 

 

Med denna modell menar Nordström med andra ord att bilden som tolkas inte bara får sin 

betydelse genom den inre kontexten dvs. den konkreta bilden utan även av den yttre kontexten, 

det som är runt om. Beroende på vart bilden ligger, i förhållande till det övriga innehållet på 

tidningssidan, påverkar mottagarens tolkning av bilden. 

 

Med den inre kontexten menas det vad den inre bilden består av. Den ska dock inte bara förstås 

som en denotativ teckenkombination, utan även som en narrativ framställning och metafor. I den 

yttre kontexten ligger andra bilder och texter som påverkar hur en människa ser på bilden. Bilden 

tolkas olika beroende på i vilket sammanhang den syns. Med Sändarkontexten menas de 

tolkningar som görs med en bild när det är känt vem som är bildens ägare, utgivare eller 

upphovsman (Nordström 1989, s. 40-45). Exempelvis när en bild syns i olika tidningar med olika 

politiska inriktningar. Massbilder är även oftast producerade av ett arbetslag och inte av 

individer, det finns en sändarkontext från deras sida (Ibid. s. 157-158). Den sista kontexten är 

Mottagarekontext och med denna menas det att den miljö som mottagen befinner sig i vid det 

konkreta tolkningstillfället, påverkar vad mottagaren ser (ibid. s. 41). När en individ ser på en 

SÄNDARE MEDIUM 
(den konkreta 

bilden) 

MOTTAGARE 

INRE 
KONTEXT 

(bildens 
grammatik) 
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bild, tolkas oftast bara det som individen faktiskt ser. Budskapet som bilden ger kan tyckas illa 

om eller så identifierar människor sig med det, den komplexa och konkreta verklighet som ligger 

bakom bilden glöms dock ofta bort, den orsak som ligger bakom till att bilden blivit producerad 

(Nordström 1989, s.190). 

 

6.1 Tillvägagångssätt 
Vi har valt att köpa tidningarna en gång i veckan, den dagen då de släpps. Vi bestämde i förväg 

att vi skulle köpa en tidning var, som vi sedan tillsammans har granskat. För att sedan välja 

vilken bild vi ska analysera, går vi efter de bilder som talar starkast till oss. Detta kan vara utifrån 

olika förutsättningar. Vi försöker tänka ur ett mer ungdomligt perspektiv, se på bilderna genom 

deras ögon. Samtidigt granskar vi bilderna i sökandet som ger oss tillräckligt med material för att 

kunna besvara vår frågeställning. 

 

När vi hittat en bild som vi tycker är värd att analysera, tittar vi på den med utgångspunkt av figur 

2 (s. 17) och figur 3 (s. 24). Vi tittar på den inre, samt yttre kontexten, allt med tanken på sändar- 

och mottagarekontexten. Vad bär kändisarna för kläder? Är de sminkade, stylade, vardagsklädda? 

I vilket sammanhang befinner han/hon sig, i affären, på festen, på gatan eller på semestern? Är 

kändisen medveten om att bilden är tagen, i vilket samband är bilden tagen isåfall? Är bilden lagd 

i en kontext som gör att vi omedvetet tolkar den åt ett särskilt direktiv? Visar den yttre kontexten 

oss något som den utvalda bilden misslyckas med att berätta i sin enskildhet? Vad förmedlar alla 

dessa bilder, denotativt respektive konnotativt? Vilka koder sprider de? Vilka känslor känner vi 

efter att ha sett bilderna och på hur sätt kan vi koppla det till hur en publik läser bilderna? Vad 

säger bilderna om begrepp som skönhet, lycka och framgång? Den svåraste biten som vi har 

arbetat med är att försöka omvandla alla dessa känslor till ord som ska ner på papper.  
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7 Resultat & analys av kändisbilder i kvällspress 
I detta kapitel analyseras de 60 utvalda bilder ifrån bilagorna Fredag och Klick!. Som ett första 

steg ges ett resultat på vad vi har kommit fram till, allmänt med denna studie. Därefter följs en 

diskussion kring sändarkontexten och mottagaren. 

 

7.1 Tidigare forskning 

Det är alltid någon som styr medierna, de bestämmer vad publiken får se och inte, samt hur länge 

en särskild händelse följs upp. Någon väljer också kameravinklar och avgör om publiken som 

betraktare får befinna sig nära eller långt ifrån händelsernas centrum (Hansson, Karlsson & 

Nordström 2006, s. 62). De bilagor vi valt att studera är inga undantag. Många bilder på 

kändisarna är retuscherade eller ”inzoomade”, så att säga ”close up”. Massbilder och bilder kan 

grupperas på många olika sätt. Den konnotativa funktionen är den som är typisk för massbilden 

och enligt Nordström (1989, s. 157) har ofta sändaren eller kommunikatorn en avsikt med bilden; 

att t.ex. göra reklam eller propaganda, förmedla underhållning eller nyheter. Bilagorna har även 

valt att visa vissa foton i följd, som en bildserie. När foton ses i följd kan de uppfattas annorlunda 

än när de ses som en enskild bild. Detta val är helt upp till tidningarna, de bestämmer vad de vill 

visa och inte, och dessutom vilken betydelse de vill att bilderna ska få. För att ge större 

möjligheter av sken i rörelse använder man flera bilder samtidigt (Hansson, Karlsson, Nordström 

2006, s. 61). 

 

Enligt Nordström (1989, s. 158) kan man indela bilder i 6 olika kategorier; Underhållningsbilder, 

reklambilder, propagandabilder, kunskapsbilder, anvisnings- och varningsbilder och nyhetsbilder. 

I vilken kategori ligger då kändisbilder? De kategorier som ligger närmast begreppet kändisbilder 

är enligt oss: Underhållning, reklambilder och i viss mån även propagandabilder.  

Underhållningsbilder är ett begrepp som används ständigt inom film- och tv produktion, inom 

underhållningsprogram och underhållningsmusik. Bilderna är lättsmälta och kan konsumeras utan 

någon större intellektuell ansträngning. Veckopress, serietidningar, vykort, tv och film är de 

medier som används i denna genre. Teman som behandlas kretsar ofta kring krig, sex, porr, 

kärlek, förtryck, våld och aggressivitet (Nordström 1989, s. 159). Den största delen av 

underhållningsbilderna upptas av erotik, våld, skräck och societetsliv (ibid. s. 57). 
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Reklambilden är säljarens budskap och skapas för att sälja produkter och tjänster. Reklambilder 

brukas genom: annonser, modevisningar, fönsterskyltning, affischer, tv och film. Reklambilder 

och propaganda kan tyckas vara ganska lika och det är inte alltför lätt skilja dem åt, men 

reklamens uppgift är ändå att sälja och propagandans är att föra fram idéer och åsikter 

(Nordström 1989, s. 160). Reklambilder riktar sig även till olika målgrupper i samhället. Dessa 

målgrupper kan vara kvinnor, män, barn, tonåringar, ungdomar, pensionärer, förmögna, fattiga 

osv. Ett ”säljbud” kan riktas in på en bestämd målgrupp och bildens utseende kan därefter 

anpassas efter det intresse som målgruppen anses ha. Reklammakarna vet hur behov och känslor 

via reklambilder enklast utnyttjas hos människor. Behov av skönhet, lycka och framgång 

förstärks och förs fram i bilder. Publiken skall fascineras av dessa vackra människor och 

stämningsfyllda miljöer (ibid. s. 49).  

 

Genom att analysera bilagornas bilder, har vi under denna studie kommit fram till att det främst 

finns tre olika sorters bilder. De mest förekommande bilderna i Fredag och Klick! är bilden där 

kändisen blir fotograferad i en vardagssituation, så kallad paparazzibild. Även om kändisarna på 

dessa bilder kan fotograferas välsminkade och poserande, är det ofta smygtagna bilder på 

kyssande par, halvnakna semester-badare eller restaurangbesök. Sedan kommer de bilder som 

oftast syns i modetidningar, de bilder där kändisarna alltid är uppsminkade, välstylade och 

poserande, vilket vi kallar studiobild. Dessa har med datorns hjälp blivit retuscherade och ofta 

förskönade. Därefter ska vi titta på de bilder vi har valt att kalla galabild. Även på dessa bilder är 

kändisen sminkad, stylad och poserande men vanligtvis utan att bilden i efterhand har fixats till 

för att ta bort eventuella finnar, rynkor eller dylikt. 

 

7.1.1 Redogörelse för Fredag 

Vi har valt att läsa varje tidning som en egen historia samtidigt som de följer ett visst schema som 

tydligt märks i alla nummer av Fredag. Här kan läsaren varje vecka först ta del av Annika Leones 

ledarsida. Därefter följer några sidor under temat Spaning – Fredag spanar in senaste nytt i 

kändisvärlden; med paparazzibilder. Efter detta följer antingen Röda mattan; som visar 

galabilder, Spionen; som även det temat visar paparazzibilder fast denna gång ofta med 

inzoomade bilder på t.ex. svettfläckar och tatueringar, Kärleksdjungeln; där de tar upp 

kändisarnas kärleksrelationer eller Vimmel – Fredag kollar in kändisarna; ett tema som oftast 



   28

koncentrerar sig på svenska kändisar och de premiärer de kan tänkas gå på.  Därpå kommer några 

sidor med diverse artiklar eller mer generellt skvaller, alltså ämnen som inte följer ett speciellt 

tema, tillexempel kändisars längd eller historien bakom Britney Spears skilsmässa. Dessa artiklar 

följs av att de återigen har temasidor, fast nu handlar det inte om människor utan om prylar. 

Cecilias Shopping, samt recensioner om Musik, Film, Video & DVD, TV, och Spel är 

återkommande i varje nummer. Tidningen avslutas med Modemissar, där de hänger ut 

kändisarnas dåliga klädval, Fest & Kärlek Astro och Veckans Babe; som är en intervju med en 

svensk kändis. Det förekommer även ”småteman” som Bäst just nu i olika kategorier och 

möjligheten att skriva insändare eller frågor. 

 

7.1.2 Redogörelse för Klick! 

Klick! har också ett schema som följs genom tidningen. Till skillnad mot Fredag har inte Klick! 

någon ledarsida, utan bilagan börjar med temat Jorden runt där bilder visas på utländska kändisar 

men även en och annan bild på en svensk person. Bilderna visar ex. kändisarnas senaste utekväll, 

eller det senaste restaurangbesöket. Därefter kommer temat Åååhh, vad jag älskar min… Här 

visas tre bilder på olika kändisars älsklingsprylar, som i detta fall betyder att de har använt saken 

mer än en gång. Efter det följs temat Veckans värsting där de visar bilder på saker som har gått 

snett för kändisarna, ex Pamela Anderson och Kid Rock’s skilsmässa, Jennifer Lopez sexvideo 

m.m. Par i hjärter följs härnäst och där visar de bilder på nya par som har hittat varandra. Här 

finns notiser/rykten om många kändisar som har fattat tycke för varandra. Därpå kommer 

Vimmelbilderna, där visar de bilder ifrån både svenska och utländska premiärer. Vilken stil 

kommer därnäst och där visas även bilder på en enskild kändis kläder, dessa bilder ligger även på 

Internet och där kan läsaren rösta på t.ex. vilken klänning han eller hon tycker var snyggast på en 

för veckan särskild person. I höger spalt visas vilken utstyrsel som vann förra veckans röstning. 

Sofis mode kommer efter det, där tipsar hon om det senaste och här har hon även en stilometer, 

dvs. vilken innepryl som går upp, ligger stabilt samt vad som går ner i popularitet. Sofis mode 

följs i flera sidor, med rubriker som: Sofis önskelista, fråga Sofi, Dag och Natt och 

Skönhetsnyheter. I slutet av tidningen finns Karros fjärrkontroll, där tipsar hon om bra tv-

program och uttalar sig även om program som hon inte tycker om. Sen kommer Veckans 

viktigaste och det handlar om Musik, Dvd och Bio. Här tipsas det om nyutkomna produkter och 

ger recensioner bra och dålig kritik. Därpå kommer Veckans stjärnkoll där veckans horoskop 
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visas och där finns även bilder på kändisar vid deras respektive stjärntecken. Om vi vore ett par… 

ligger på sista sidan och där intervjuar man en svensk känd person och ställer frågor om hur 

läsaren bäst fångar just den kändisen. 

 

7.1.3 Sändarkontext 

Generellt kan vi säga att Fredag och Klick! är väldigt raka i sitt språk. I sina modereportage ger 

de en klar bild av vad som är inne respektive ute. För att tilltala så många människor som möjligt 

väljer Fredag på dessa ”prylsidor” att även lista varor som passar både smala och tjocka 

plånböcker, samt musik och film i olika genrer. ”Där ska finnas något för alla, så att ingen ska 

kunna komma undan” (Adorno & Horkheimer 1996, s. 140). Detta gäller även Klick! där tex. 

Sofi Fahrman (modeexpert) tipsar om både dyra och mindre dyra kläder och andra saker inom 

modevärlden. Bilagorna väljer ut vilka bilder som ska visas samt sätter in dem i en speciell 

kontext. Kontexten som bilden befinner sig i kan göra att bilden blir mer säljande. Ett exempel är 

när Sofie Fahrman visar upp sina modetips och på nästa sida i bilagan syns en känd människa 

använda sig av dem. På så sätt har sändaren talat om för mottagaren att deras modetips är 

korrekta. Sändaren för över sin lära, sitt budskap, till mottagaren som förvandlas till en vilseledd 

konsument. En konsument som accepterar det som föreslås.  

 

Konsumenterna är arbetarna och tjänstemännen, bönderna och småborgarna. Den 

kapitalistiska produktionen håller dem i ett så stadigt om både kropp och själ att de 

motståndslöst sväljer vad som erbjuds dem. Och liksom de behärskade alltid tagit den 

moral de fått av de härskande allvarligare än dessa själva gjort, faller de bedragna massorna 

idag lättare än de framgångsrika offer för framgångsmyten. De har sina önskedrömmar. 

Orubbligt håller de fast vid den ideologi med vilken man håller dem i slaveri. 

(Adorno & Horkheimer 1996, s. 150-151) 

 

7.1.4 Mottagarkontext 

Många unga människor ser upp till sina idoler, de vill bära deras kläder, känna deras vänner, vara 

dem. Sett ur ett kritiskt perspektiv är detta ett önsketänkande som individen inte själv är 

medveten om, men han eller hon blir inte desto mindre påverkad av det. Detta leder, enligt vår 

uppfattning, till en snedvriden bild av vad som är viktigt i livet. ”Fördelen” med papparazzibilder 

är att de oftast förblir icke-retuscherade, i den betydelse att människor visas så som de ser ut i en 
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vardagssituation, utan att med datorns hjälp t.ex. se smalare ut. Det mottagaren ser har hänt precis 

så, någon gång, någonstans. Men många bilder skalas lätt av och visar enbart de personerna 

tidningarna vill visa. Nedan ska vi ge en analys av bilder på Britney Spears (artist) och Paris 

Hilton (modell, artist) som tillsammans gått ut och festat. På samtliga bilder syns enbart Britney 

Spears och Paris Hilton även om det på en bild går att skymta en person i bakgrunden. Vem vet 

om de i själva verket var ute med fler kompisar än bara varandra? De hade troligen livvakter med 

sig. Om så är fallet får vi som publik inte se dem och det verkar därför bara vara de två som är ute 

och roar sig, detta är en nackdel med paparazzibilder.  

 

7.2 Analys av enskilda kändisbilder i Fredag och Klick! 
Vi ska här ge en analys av de bilder vi valt ut och gör så genom att stapla upp dem efter de olika 

typer av bilder som vi har kommit fram till i denna uppsats. Dessa är: paparazzibilder, galabilder 

och studiobilder. Vi har även analyserat vad kändisbilderna säger om lycka, framgång och 

skönhet. Resultatet redogörs i följande kapitel. 

 

7.2.1 Paparazzibilder 

Vi tittar närmare på några av de paparazzibilder som Fredag tryckt. Det finns en bildserie i 

bildbilaga 1-7 som består av olika bilder på Britney Spears och Paris Hiltons senaste besök på 

uteställen i Hollywood. Dessa bilder ingår i en diskurs om nöje. Två av bilderna visar Britney 

Spears som är på väg ut ur ett fordon. På den första bilden ger Paris henne en hjälpande hand, 

Britney Spears har en kort leopardmönstrad klänning på sig och man kan skymta hennes turkosa 

trosor på bilden. På nästa bild bär Britney Spears en kort kjol på sig istället och en gul stjärna 

fungerar som censur mellan hennes ben. De tre sista bilderna i bildserien visar Britney Spears och 

Paris Hilton på en av sina utekvällar. Bilden längst upp till höger på sidan visar Paris i en svart 

spetsklänning med svart halsband och diamantdiadem i håret. Britney Spears bär en lång 

sammetsrock, kort svart kjol, en vit topp med tryck samt ett par stora blå solglasögon. Längst ner 

på sidan finns fyra bilder. På de två längst till höger bär båda två klänningar, Paris en klarröd med 

svart skärp och Britney Spears en djupt urringad grön. På de två bilderna längst till vänster syns 

Britney Spears med sin äldsta son i en affär. Paris Hilton är också där. Det finns inga andra bilder 

i den yttre kontexten. På nästa sida är det en reklam för Sony. Denotationen på dessa bilder är de 

modekläder och de tillbehör som kvinnorna bär samt individualitet som kända personligheter. 
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Denotationen är också en mor och en son. Konnotationerna vi får av bildernas samansättning är 

tvetydiga. De säger dels att man som ung kvinna idag trots små barn hemma kan roa sig ute på 

nattklubbar i moderiktiga kläder. Bildernas kan också tolkas genom konnotationen att det i vår 

västerländska kultur fortfarande anses olämpligt att man som mamma är lättklädd och ute och 

”festar”, när man ska vara hemma och ta hand om barnen. Den senare tolkningen skapar sändaren 

när de väljer att trycka bilder på Britney Spears och hennes son tillsammans med de övriga 

bilderna på ”festande” och ”blottande” Britney Spears. När det gäller sådana här nöjesutryck 

handlar det om en diskurs om individens ansvar att omforma sin personlighet. Den personliga 

associationen kan här bli att Britney Spears som ung kvinna vill släppa det ansvar som det 

innebär att vara mamma.  

 

Även i bildbilaga 8-15 syns Britney Spears i en bildserie under temat Spaning. Åtta bilder visar 

Britney Spears på tre olika träffar. På första bilden går hon hand i hand med en man. Hon bär 

blåjeans och en svart topp med en grå väst över. Hennes hår är blont och lockigt. Samme man har 

hon med sig på ytterligare en bild. På denna träff har hon på sig en kort mönstrad klänning och på 

bilden har Fredag lagt in en inzoomad bild där läsaren kan skymta Britney Spears högra skinka. 

På andra träffen syns Britney Spears i femtiotalsinspirerad frisyr och leopardmönstrad topp på 

väg in i en bil. På denna bild har hon med sig en man och i bakgrunden finns fotografer och 

kameralinser. Denotationen i sin helhet är att en ung känd kvinna är på flera träffar med olika 

män, och tillsammans äter de samt intar alkoholhaltiga drycker. Återigen kan konnotationen vara 

att Britney Spears försummar sina barn och lever att ohämmat liv som omges av män, alkohol 

och fest. Denna konnotation kan dock bara göras av läsare som känner till Britney Spears 

bakgrund. För den ovetande läsaren kan konnotationen vara en ung glad kvinna som i olika 

samanhang blivit fotograferad tillsammans med diverse män. I bildernas yttre kontext finns det 

reklam för alkohol. I vår svenska kultur är alkohol en vanlig ingrediens i samband med firanden 

eller andra festligheter. En bild på en känd person som dricker alkohol tillsammans med en 

annons om alkohol blir således dubbel reklam. Detta kan ge läsaren privata associationer som rör 

alkohol. De ser någon som dricker och de får samtidigt tips på vilken sorts alkohol som finns 

tillgänglig att köpa. 
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I bildbilaga 16 ser vi Robbie Williams (artist) gåendes med en cigarett i höger hand och mun. I 

vänster hand håller han något vitt och fyrkantigt. Han har svart kavaj, en svart hålig t-shirt och 

jeans med skärp på sig. På höger armled ser man ett rosa plastarband och på vänster ringfinger 

syns en bred ring, runt halsen bär han ett halsband med smycke. Hans hår är mörkt, kort och 

spretigt. Man kan skymta ett par tatueringar på höger armled och nacken, hans ögon är i 

fototillfället svagt öppna. Han har någon som går bredvid honom på höger sida och tre personer 

skymtar bakom honom. Cigaretten är det centrala i den här bilden, då den ligger i en yttre kontext 

som handlar kändisar som på ett eller annat sätt använder sig av sin mun. De dricker, plutar eller 

gapar. Denotationen är en (känd) man som röker. Konnotationen kan då vara cigarettens olika 

biverkningar, så som cancer och rökhosta, men den kan också för vissa innebära status. Den 

kulturella associationen som är en alternativ benämning på konnotation (Nordström 1989, s 342) 

menar att associationer är förenade mellan ett kollektiv, en grupp eller en kultur. Detta kan göra 

att denotationen – en cigarett, blir till konnotationen – det tuffa gänget som smygrökte i skolan. 

Den privata associationen kan då bli att läsaren tänker tillbaka på sin skoltid, som en individ som 

var med, eller stod utanför, det tuffa gänget. Cigaretten kan alltså ge oändligt många privata 

associationer, t.ex. sjukdom eller bortgång. I en annan kontext hade bilden på Robbie Williams 

möjligtvis haft en helt annan betydelse. Den hade till exempel kunnat visas tillsammans med 

andra bilder där temat är droger eller trötthet, då på grund av hans kisande ögon. Samtidigt hade 

bilden kunnat visas i samband med kärlek och relationer då hans cigarett hade kunnat framstå 

som hans ”kärlek” och så vidare.  

 

På en bild från Klick! (bildbilaga 17-19) syns skådespelerskorna Michelle Rodriguez och 

Kristianna Loken (skådespelerskor). Bilden visar när skådespelarna går tillsammans med armarna 

omkring varandra. Kristianna Loken bär en turkosblå klänning och Michelle har jeans och en 

topp på sig. Detta är den stora bilden som täcker hela sidan, nere i högra hörnet visas en likadan 

bild, antagligen tagen vid samma tidpunkt fast där går de bredvid varandra och har inte armarna 

omkring varandra längre. Ett hjärta finns även med som bild över den stora bilden där Michelle 

Rodriguez och Kristianna Loken befinner sig. Runt den stora bilden finns även tre mindre rosa 

hjärtan. Sändarna (Klick!) har vid detta uppslag bestämt sig för att göra bilden till en kärleksbild, 

det är så en läsare tolkar bilden. Om sändaren inte skulle ha haft hjärtan där skulle läsaren kunnat 

ha tolkat bilden annorlunda. I och med att hjärtan är inklistrade på bilden tolkas bilden på detta 
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sätt, som att de är ett par. Vilket inte behöver vara sant. Denotationen är två unga kvinnor som är 

glada och lyckliga i ett varmt klimat i och med de tunna kläderna de bär. Om de hjärtan som är 

ditsatta tas bort, kan den privata associationen ge mängder av utslag. Associationen kan vara 

”bästa vänner” och saknar då en läsare sin väninna eller ”bästa vän” kan detta leda till att han 

eller hon tar kontakt med den personen. Det kan även vara så att läsaren känner att det var 

längesedan han eller hon gick på stan med en vän. Den kan också väcka en längtan till att vara 

barklädd och befinna sig i ett varmt land. 

 

I Klick! (bildbilaga 20-25) visas bilder på när Katie Holmes och hennes make Tom Cruise (båda 

skådespelare) är tillsammans. Det är ett uppslag på två sidor och bilderna visar förberedelserna 

inför deras kommande bröllop. Det finns fem bilder varav paret finns med på tre av dem. På en 

av bilderna visas paret gå hand i hand. På en annan står de och kysser varandra, och på den tredje 

ska paret gå av ett flygplan. På alla bilderna ser de båda skådespelarna ut som ett lyckligt par och 

många leenden återges och det är det som är denotationen. I bakgrunden på dessa bilder kan 

läsaren se Italiens landskap och arkitektur, detta kan väcka den privata associationen, vilket kan 

få läsaren att längtar efter en käresta och resa till Italiens bebyggelse. I ett annat nummer av 

Klick! (bildbilaga 26) finns en bild på Brad Pitt och Angelina Jolie (också skådespelare). Dessa 

åker på en moped i ett varmt land. Angelina Jolie håller om Brad Pitt som kör mopeden, båda ser 

lyckliga ut. Denotationen är åter igen ett lyckligt par som utövar diverse aktiviteter tillsammans. 

En konnotation kan vara att det är såhär det ett förhållande ska fungera och strävar därefter att 

hitta denna ”lyckliga par” klyscha som bilderna visar. Detta kan tolkas fel för en ungdom som 

kanske letar efter sin identitet i ett förhållande till en annan person. I den kritiska diskursanalysen 

försöker man se orsakerna till att en nyhetstext ser ut som den visar sig (Ekström & Larsson 

2000, s. 195). Dessa bilder tolkar vi som kritiska mediestudenter som att det kan vara ett PR-trick 

från skådespelarna. Ur ett kritiskt synsätt tror vi inte att de alltid är så lyckliga som det uppvisar 

sig på bilder. Båda två är skådespelare och behöver vara populära och omtyckta för att människor 

ska gå och se deras filmer. Skulle dessa visas på bild som vilket Svensson par som helst skulle 

de, enligt oss, inte vara lika intressanta som personer och deras popularitet skulle dala. Bilden 

med Angelina och Brad som åker på en moped kan ge den kulturella konnotationen att de är tuffa 

och modiga för att de åker moped. Den privata associationen kan då bli att läsaren går tillbaka 

och tänker på den tiden då han eller hon beblandades med mopeder, t.ex. tiden runt 15-års åldern 
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och övriga tonåren. Tankarna kan sedan föras vidare till ett ”moppegäng” som t.ex. skapade 

förödelse på gatorna eller som personen själv vad medlem i.  

 

I ett annat uppslag i bilagan Klick! (bildbilagor 27- 30) finns det bilder och text om Emma 

Andersson, (programledare, f.d. Robinson-deltagare) och hennes nye pojkvän Henrik Zetterberg 

(hockeyspelare). Även här visas bilder på ett leendes par. På bilderna syns Emma Andersson i 

olika kreationer av ”söta” klänningar samtidigt som hon är stylad i både hår och make up. 

Bilderna på Emma kan läggas inom diskursen om kvinnlig skönhet. När vi som kvinnor betraktar 

bilderna på Emma Andersson skapas vi således samtidigt som sociala karaktärer – diskursen 

formar vår identitet – vilket leder till att vi tror oss förstå oss själva, vår omvärld, våra motiv och 

önskningar (Lindgren 2005, s. 140-141). På en annan bild syns Henrik Zetterberg med en svenska 

hockeylandslaget tröja på sig, samt att han håller i en trofé. Med utgångspunkt från den kritiska 

diskursanalys och dess idelogikritik är vi kritiska mot utmålningen av dessa ”perfekta 

förhållanden”, där mannen agerar ”prins” och kvinnan som en ”prinsessa”. De privata 

associationerna kan följaktligen leda till att människor som ser på bilderna kan börja misstro sitt 

eget förhållande eller sträva efter en illusion.  

 

Det är som sagt inte bara livsstilen som publiken kan ta efter. I Klick! har man, som tidigare 

beskrivits, temat Åååh, vad jag älskar min … I ett nummer (bildbilaga 31-39) visas tre bilder på 

Victoria Beckham och hennes älskade väska som hon har med sig på tre stycken paparazzibilder, 

alla bilder är tagna under 2006 och väskans namn syns stort bredvid bilderna: Marc Jacobs. 

Nästa bildserie är denotationen Jessica Simpson och hennes långa gröna poncho. Sist visas Gwen 

Stefani i en serie där publiken skådar att hon använder en röd leopardmönstrad BH i olika 

omgångar. Den kulturella konnotationen kan bli genom dessa bilder att det är helt uppåt 

väggarna fel att använda en väska fler gånger än en. Dessa bilder kan skapa en statusfråga, samt 

även mobbing både på och utanför skolorna. Den privata associationen för en tonåring kan vara 

att det inte är okej att använda sin nyinköpta väska, jacka, tröja etc. fler gånger. Med hjälp av den 

kritiska diskursanalysen kritiserar vi de makt- och dominansrelationer som finns i samhället 

(Ekström & Larsson 2000, s. 197). Skolorna som ofta kan vara en slags modetävling, 

ungdomarna emellan, kan förstärkas av denna möjliga konnotation. Den privata associationen 

och konnotationen av denna bild, liksom andra bilder, kan variera beroende på vilken miljö 
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ungdomarna befinner sig i när de läser av bilden. Sitter de hemma och tittar i tidningen kanske de 

inte reflekterar så mycket över budskapet, men i skolan kan grupptrycket påverka och läsaren 

håller plötsligt med Klick!. Detta ovanstående budskap är just det som kan bli helt fel för en 

ungdoms syn på levnadssätt i samhället. 

 

I Fredag (bildbilaga 45-48) finns en bild serie bestående av fyra bilder där de visar Brad Pitt och 

Angelina Jolie (båda skådespelare) tillsammans med sina två adopterade barn Maddox och 

Zahara. Bilderna ligger under temat spaning och i den yttre kontexten finns bilder från en 

modevining samt närbilder på Michael Jacksons (artist) och Paris Hiltons näsor. Familjen Pitt-

Jolie befinner sig på en motorbåt i ett varmt land. De är alla ledigt klädda i skjorta och linne. 

Konnotationerna vi får när vi ser den mångkulturella familjen är familjelycka. Till skillnad från 

många andra trebarnsfamiljer i vårt samhälle har denna framgångsrika familj både tid och pengar 

att tillsammans resa världen över och semestra på lyxiga och exotiska resmål. Den privata 

associationen kan leda till semesterminnen eller påminnelsen om uteblivna semesterresor.  

 

Det finns, som tidigare nämnts, olika sorters ”paparazzibilder”. Keith Urban (artist) och Nicole 

Kidman (skådespelerska) är nygifta och fotograferade kelandes på en bänk (bildbilaga 40-42). 

Keith Urban befinner sig på ett rehabiliteringshem för alkoholberoende och Nicole Kidman är på 

besök. Denna bild är den sortens paparazzibild som är mest typisk. En fotograf med en enorm 

zoom på kameran sitter en bit därifrån och smygtar fotot. Bilderna publiceras i Fredag och vittnar 

om den obeskrivligt kändishysteriska värld vi lever i. Som en offentlig person får du alltid räkna 

med att bli fotograferad i tio och otid. Det har blivit en del av kändisskapet, på både gott och ont. 

Det får dock inte glömmas bort att även smygtagna bilder, där kändisen kan verka vara bestulen 

på sin fritid och privatliv, trots allt är en sorts marknadsföring för honom eller henne. All 

publicitet är bra publicitet, som det heter. Dessa bilder skiljer sig dock från mer ”vanliga” foton. 

”Any work of art reflects the personality of its creator” citerar Bourdieu från Encyclopédie 

française i Visual Cultural: the reader (1999, s. 162), när han talar om fotografier. Om någon 

betraktat övriga kändisbilder som konst så slutar det här. Det är här vinstintresset tar över 

fullständigt och fotografer är beredda att gå hur långt som helst för det ”perfekta” fotot. Bilderna 

på Keith Urban och Nicole Kidman ingår i en bildserie. Nicole Kidman har sitt blonda långa hår 

utsläppt och hon bär en svart kavaj med en vit krage som sticker upp. Keith Urban bär en 
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brunfärgad T-shirt. De har båda blåjeans på sig, och befinner sig på och runt en bänk. Detta är 

denotationen, bildens inre kontext. Konnotativt kan sägas att bilderna visar två människor som 

skulle kunna vara vem som helst. De ser alldagliga ut och gör inget uppseendeväckande. Bilderna 

kan därför konnotativt spegla vår egen vardag. Vet man dock som läsare att bilderna föreställer 

två kända personligheter så kan konnotationen vara kärlek och längtan. Kvinnan besöker sin man 

som bekämpar ett missbruk, hon står vid hans sida både bildligt och bokstavligt talat. Här kan 

konnotationen gå i en annan riktning då kvinnan, som äkta maka, eller enbart som kvinna, 

förväntas att göra det hon på bilden gör, vänta plikttroget tills hennes man är hemma igen. Den 

privata associationen varierar naturligtvis beroende på vem som tittar på bilden, men läsaren kan 

associera dessa bilder till egna erfarenheter av alkoholmissbruk. I vår kultur är alkohol en laglig 

drog och den används av många människor, de allra flesta har någon sorts relation till alkohol.  

 

Ett annat smygtaget foto finns att se i Klick! (bildbilaga 43- 44), där de visar bilder på en person 

som Janice Dickinson (före detta modell). Bilderna är under temat jorden runt, och visar bilder på  

Janice när hon äter ute på en restaurang. Denotativt ser man en kvinna som inte är så speciellt 

”stylad” utan mer sitt naturliga jag ätandes spaghetti på en restaurang utomhus. Bilderna visar att 

hon slänger i sig sin spaghetti i munnen och tuggar frånstötande. En kulturell konnotation kan 

vara att bilden förknippas med ”hetsätning” och det kan därmed leda tankarna till en 

ätstörningssjukdom. Bilder på någon som ser ut att frossa i mat kan skapa konnotationen som gör 

att det motbjudande att lägga mat i munnen, att äta. Bilden kan även visa något bra, något 

mänskligt, som att en före detta supermodell faktiskt kan äta och bli mätt, hon äter mat precis 

som alla andra människor. Den privata associationen kan i det här fallet vara förknippat med det 

konnotativa, t.ex. minnen från en ungdom innehållande ätstörningar. Janice bär en gråtonad 

munkjacka och håret sitter i en slarvigt uppsatt hästsvans. Detta visar att hon är mänsklig och att 

en känd människa inte alltid är galaklädd. Vi tolkar det senaste som ett budskap vi hoppas går 

fram till ungdomarna, som vi anser generellt tänker för mycket på sina kläder. 

 
7.2.2 Studiobilder 

Vi ska nu gå över till mer planerade bilder på kändisar – studiobilder. Vi har valt att börja 

analysera en bild på Orup (artist). Bilden är Orup är tagen i en studio där alla som kan tänkas vara 

med vid fototillfället är medvetna om vad som händer. Bilden syns i Fredag (bildbilaga 49). Med 

dessa bilder går det nästan att göra vad som helst, numera med hjälp av datorn. Orup lutar sig mot 
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något som skulle kunna vara ett bord eller en bänk. Han bär en T-shirt som är vit. Hans armar 

stöttar mot bordet. De är i kors och runt vänster armled har han en klocka och ett armband. 

Huvudet verkar luta mot höger hand. Blicken är fäst mot höger (hans vänster) och han ler stort. 

Bilden är svartvit. Han har mörkt hår med enstaka ljusa slingor i det. Hans näsa och kinder har 

något skrovlig hud. Bilden befinner sig högst upp till vänster under temat musik och är i samband 

med en skivrecension. 

 

I den yttre kontexten, som även sträcker sig till nästa sida, finns andra recensioner, ytterligare nio 

bilder varav tre även de är på en artist eller grupp vars album ska recenseras. En av dessa bilder 

är på sångerskan Helena Paparizou (bildbilaga 50). Hennes bild är mycket mindre men även den i 

svartvitt. Helena Paparizou tittar även hon mot höger och hennes läppar plutar ut. Hennes hår ser 

ut att ”flyga i vinden”, det är långt och mörkt. Helenas Paparizou hud är slät och fläckfri. Hon ser 

nästan inte verklig ut, hon skulle kunna vara datoranimerad. Det syns tydligt att bilden blivit 

redigerad på en dator innan den tryckts. Detta har även Orups bild, men ändå är de framställda så 

olika. Om dessa två bilder jämförs skulle budskapet kunna vara att män inte behöver dölja sina 

”fel” medan kvinnor måste gestaltas som vackra. Men det är inte riktigt sant. Det finns många 

bilder på män där även de ser tecknade ut. Ett exempel på det är bilden på Darin Zanyar (artist), 

även denna bild syns i anknytning till en skivrecension (bildbilaga 51). På bilden tittar Darin 

Zanyar rakt fram och hans läppar plutar lite samtidigt som de är smått särade. Han ser ut att ha en 

svart uppknäppt skjorta med svart T-shirt och slips under. Hans hår är brunt och uppåtkammat. 

Hans hy är fullkomligt slät och gråa skuggor vilar under kindbenen. Ett fotografi ska vara en 

fullständigt realistisk och objektiv dokumentering av den visuella världen. Fotografiet är 

vanligtvis sett som den mest pålitliga reproduktionen av verkligheten (Evans & Hall 1999, ss. 

162-164). Vi anser därför att de studioproducerade (och manipulerade) bilderna av den orsaken är 

farligast, när det kommer till ungdomar och deras sätt att se på bilder i media. Att försöka ta efter 

de yttre egenskaperna i en studioproducerad bild är som att sträva efter en illusion, de finns inte i 

verkligheten, bilden är inte äkta. Sett ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv kan vi läsa dessa 

bilder som att utseende är viktigt och säljande. Beroende på vilket idealsamhälle vi lever i, finns 

det bilder som speglar den tiden och ses som mer vackra och på så sätt mer lockande.  
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I Klick! finns uppslaget Häng med på modeplåtning. Detta inslag handlar om en reklamplåtning 

för konceptet MQ. Bilderna är på sångerskan Marie Serneholt och skådespelaren Andreas Wilson 

(bildbilaga 52-55). På uppslaget visas bilder bakom kulisserna men även de färdiga 

mode/reklambilderna. Bakom kulisserna visas bilder på Marie Serneholt och Andreas Wilson och 

deras kyss som är med på modebilderna. De färdiga bilderna har rätt belysning och rätt 

färgkombinationer, modellerna Marie Serneholt och Andreas Wilson står i rätt position för 

bilden. Dessa bilder är de som kommer synas för MQ över julen. Detta är en PR-bild som har 

uppgiften att MQ’s kläder ska sälja mer över jul. I och med att både Marie Serneholt och Andreas 

Wilson är unga människor och faktiskt tillhör vår målgrupp, kan ungdomar tolka detta att i och 

med att de har ”det senaste” modet på sig måste läsaren också bära det. Bilderna ger även 

intrycket coolt och perfekt. Just cool kanske det är många ungdomar som gärna vill vara, därför 

går de och köper dessa kläder på MQ och blir dess konsumerare och PR- bilden har vunnit. I och 

med att studiobilder är konstruerade på det sättet att allt ska vara perfekt med ljus och färger gör 

att bilderna blir mer säljande. Varför har man då valt så pass unga modeller för reklambilderna? 

För att ungdomar letar efter sin identitet och tar gärna media till hjälp (Carlsson & Koppfeldt 

2003, s. 11), de tänker möjligtvis – Vad snygg Marie Serneholt är i den tröjan, och jag som är i 

samma ålder kanske kan bli lika snygg  som henne om jag köper den. 
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7.2.3 Galabilder 

Den sista sortens genre bilder vi ska ta upp är Galabilder. I Klick! (bildbilaga 56-60), visas färgen 

lila i uppslaget Vilken stil. Bilderna visar fem olika kvinnor och deras lila klänningar. Bilderna 

går i temat Galabilder och de är tagna på premiärer runt om i världen, USA, Spanien och 

Warszawa. Kvinnorna är: Helena Christensen (modell), Dita von Teese (Skådespelarska), 

Natasha Henstridge (Skådespelarska), Naomi Campbell (modell), och Allegra Versaces (dotter 

till Donatella Versaces, designer). De är galaklädda med smink och lila klänningar. De poserar 

gärna och snyggt inför kamerorna på röda mattan. Här har vi en stor skillnad på en svensk 

premiär och en utländsk premiär. Här visar bilderna glitter och glamour och de poserar enskilt på 

bilderna, men på en svensk premiär som Klick! visar på Gröna Lund i Stockholm är det skillnad 

(bildbilaga 61-62). Här går kändisarna på premiär i jacka och halsduk med hela sin familj och 

intar en pose för kameran. Vad som kan ses ur en ungdomlig mottagares synvinkel är kanske att 

glitter och glamour är lite fräckare än de lugna svenskarna med luva är, på grund av det strävar 

de efter perfektion, bara det bästa är bra nog.  

 

Det finns även de som går på galor i kläder som enligt bilagan Fredag inte håller måttet. De radar 

varje vecka upp ett antal kändisar under modemissar. Några av dessa kändisar befinner sig på 

galor när fotot togs, andra på väg till affären och de jämförs alla med ett par bilder på andra 

kändisar till höger på uppslaget som, enligt Fredag är bäst klädda. Återigen finns det inget 

utrymme för eget tycke. Självklart kan en mottagare antingen hålla med Fredag eller inte, men 

samtidigt tillåts man att skratta åt Goldie Hawn och hennes mysdress som hon bär en helt vanlig 

dag på parkeringen. En klädsel som jämförs med Sharon Stones (båda skådespelerskor), som 

befinner sig uppsminkad och fin i kort klänning på American music awards (bildbilaga 63- 64) 

och vi trampar åter i perfektionens spår. Åsa Thelander skriver i Jarlbro et. al. (2000, s. 140) att 

hon anser att den ökande mängden bilder och bildliga uttryck har bidragit till spridningen av 

estetik och estetiska ideal. Detta är vi beredda att hålla med om. Sändaren, i detta fall Fredag, 

jämför klädseln på kändisar som befinner sig i helt olika situationer när bilderna togs. ”Apples 

and oranges” brukar det heta när en jämförelse görs mellan två parter som inte har samma 

förutsättningar för att kunna göra en rättvis liknelse. Bilderna på Goldie Hawn och Sharon Stone 

är ett exempel på detta uttryck och kan relateras till diskursen om kvinnlig skönhet. Denna 

diskurs fastställer det eftertraktade idealet och kan få ungdomar att tänka på kvinnlighet i ytliga 
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termer som ”fult” och ”fint”. Detta kan sedan påverka vardagliga val ungdomar gör, t.ex. vilka 

kläder som duger till olika ändamål eller vem som är bäst lämpad till att vara skolans lucia 

(Lindgren 2005, s. 140). 

 

Under temat vimmel finns ett bildkollage på svenska kändisar på en svensk filmpremiär. Högst 

upp på sidan finns en bild på Tore Kullgren och hans kompis regissören Erik Ljung (bildbilaga 

65). Tore Kullgren har en svart kostym med en blå tröja och beige skjorta under. Erik Ljung har 

en mörkblå jacka, svart skjorta, svarta jeans och svart-röd mössa. Tore Kullgren blev känd genom 

att han medverkade i en dokusåpa, FCZ, där människor som saknar sportintresse sattes ihop till 

ett fotbollslag och tränades av Glenn Hysén. Tore Kullgren är en av de mest populära deltagarna 

och har sedan dess synts i tidningarna med jämna mellanrum. Tore Kullgren är också med i en 

intervju i Klick!, (bildbilaga 67) där de visar en något större bild. I Fredag (bildbilaga 66) finns 

ytterligare en bild på Tore Kullgren under temat ”kärleksdjungeln”, denna gång är bilden 

studioproducerad och han har matchtröja och kaxig blick. Glasögonen är borta och hans hår är 

något kortare. Fotoblixten speglas i hans läppar och han ser både kraftigare och manligare ut. 

Tore Kullmans maskulina förändring är gjord med avsikt av sändaren, då de med hjälp av en 

studioproducerad bild vill komplettera texten eller tvärtom. Tore Kullamans fans har funnit 

honom genom att titta på TV men deras kärlek bibehålls genom pressen. De blir ständigt påminda 

om att Tore Kullgren finns och eftersom han numera är en kändis är han också eftertraktad. För 

han är väl en kändis? Våra kulturella konnotationer och den yttre kontexten besvarar den frågan. 

Galabilder i svensk press följer ett särskilt mönster, de består ofta av rutor i olika storlekar och i 

rutorna syns ett hopplock av fotograferade galabesökare som ler och tittar in i kameran. Denna 

vanliga framställning av galabilder gör att vi människor tolkar de leende besökarna som kändisar, 

då de syns i ett sammanhang där ”det är meningen” att kändisar ska synas. Bilden på Tore 

Kullgren är dessutom tryckt under ett tema som heter vimmel, tillsammans med andra bilder på 

galabesökande kändisar. Eftersom bilden visas i samband med andra kändisbilder, kan det läsas 

som att han fysikt är på kändisfesten, och han kan därmed klassas som någon sorts kändis.  
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7.3 Tre begrepp inom bilder 
Vi vill i denna studie undersöka vad kändisbilder ger för uttryck om olika begrepp, varvid vi valt 

att inrikta oss på tre; framgång, skönhet och lycka.  

 

Ordet paparazzi är en term på de fotografer som fotograferar kändisar i smyg (wikipedia.org). De 

allra flesta paparazzibilder är på kändisar i olika vardagssituationer. Det ser därför ut som om 

kändisar inte gör annat än att festa, shoppa eller åka på semester, eftersom det främst är dessa 

händelser som visas på en paparazzibild. Framgång återspeglas därför genom en paparazzibild 

som fritid. Har du framgång, har du tid och råd att ha kul. Hela deras vardag är en annons för vad 

du skulle kunna få, om du var lika framgångsrik. Om framgång leder till lycka är dock oklart. 

Många kändisar strålar mot kameran medan andra brottas med fotografer för att få ett uns av 

privatliv. En paparazzibild visar ofta den ”nakna sanningen” och skönhet blir därför ett begrepp 

som inte tvunget måste återspeglas i bilderna, snarare tvärtom. I Fredag och Klick! är bilderna på 

ostylade och osminkade kändisar många.  

 

I begreppet studiobilder är det vanligt att manipulera en bild. I en studioproducerad bild kan man 

framhäva respektive dölja allt som man anser behöver förändras. Allt ska ingå i ett korrekt 

anseende, finns inte detta korrekta utseende, korrigerar man det till det bättre. Oavsett vilken 

tolkning det är meningen att betraktaren ska göra, är det enkelt att framhäva denna genom 

manipulation. Vill sändaren framhäva framgång, lycka eller skönhet, gör de det, och den stora 

massan kommer att tolka bilden så som det sedan tidigare var bestämt att de ska göra. 

 
En galabild är den sortens bild där gränsen mellan de tre begreppen är mest vag. En flitig 

besökare på röda mattan kan tolkas som en framgångsrik person. Det är de konnotationer vi får 

när vi ser en galaklädd person äntra den beryktade rödfärgade mattan. Samtidigt ser vi skönhet 

som ett återkommande begrepp på sådana tillställningar. Besökaren har gjort sig så vacker han 

eller hon kan. Dessutom är lycka något som återspeglas i kändisarnas bländande leenden, om så 

bara på ytan.  En galabild är en komprimerad kändissaga med alla de rätta komponenterna.  
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8 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att hålla en diskussion kring denna uppsats, därefter kommer vi ge 

förslag till vidare forskning. 

 

8.1 Slutsats 
I denna studie har vi kommit fram till att synas är mycket viktigt. Det är så viktigt att en till synes 

ointressant person, vars artiklar kan anses viktiga eller intressanta, tvingas framställas poserande 

på en stor bild. Allt för att läsaren ska kunna identifiera det skrivna ordet med en person, som 

agerar reklampelare åt en viss produkt. I detta fall gäller det bilagorna Fredag och Klick! De små 

bylinerna, innehållande en diskret bild och namn är vanligt förekommande i tidningarna 

Expressen och Aftonbladet, men de har i Fredag och Klick! bytts ut mot hel- eller halvbilder på 

skribenterna, eller experterna. Detta anser vi gör artiklarna mer personliga. En anonym text, utan 

tillhörande (stor) bild på reportern, känns enklare att bilda sig en egen uppfattning om och kan 

läsas med öppnare ögon. De stora bilderna på skribenterna i bilagorna visar via bilder och text 

vad som just nu är inne och populärt. Detta uppfattar vi som lite diktatoriskt, som att ”hon som är 

trendig och snygg vet vad det är som gäller”. Detta är enligt Adorno och Horkheimer ett 

medvetet drag av kulturindustrin. De menar att den kapitalistiska produktionen håller ett stadigt 

grepp om konsumenterna, som motståndslöst accepterar vad som erbjuds dem (1996 s. 150-151). 

De stora bilderna på de, tills nu okända, skribenterna betyder även att tidningarna tycker att också 

skribenterna ska vara kända ansikten utåt och företräda just deras bilagor. Detta stärker vår 

kritiska syn på kändisskapet som vi hade före vi började med denna studie, alla som representerar 

någonting måste förvandlas till en känd människa och synas på bild. Det är viktigt att synas, syns 

du inte – finns du inte. Fairclough tar i sin bok Media Discourse (1995, s. 139-142) upp 

programmet The Oprah Winfrey Show, som han menar är ett hopplock av bilder, där t.ex. 

publiken ser ut att lyssna extra noga när experten talar men inte annars, samt att Oprah alltid får 

sista ordet och kommer med de slutliga analyserna. På samma sätt kan man läsa en 

skvallertidning, så som bilagorna Klick! och Fredag. Ett hopplock av bilder bildar en berättelse, 

en handling. Med hjälp av bildens placering och eventuell titel får bilden en större mening än vad 

den kanske hade fått om den varit placerad någon annanstans. Skribenterna, alltså mode- film- 

och musikexperterna får både första och sista ordet.  
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8.2 Förslag till vidare forskning 
På grund av begränsad tid och resurser kunde vi inte använda oss av så pass mycket material som 

vi kanske hade önskat. Vi skulle vilja se på detta problem genom andra perspektiv, ex. 

internationella tidskrifter och andra så kallade skvallertidningar. Vi skulle även vilja titta på 

Fredag och Klick! under en längre tidsperiod, exempelvis under ett helt år. Även om vi redan före 

studien ansåg oss känna materialet, och har läst tidningen tidigare, skulle kanske ett helt års 

material framför ögonen ha betydelse för vårt resultat. Det hade också varit intressant att 

genomföra studien ur ett genusperspektiv samt att även titta på andra medier som t.ex. tv och 

Internet inom ämnet. Vad som också skulle ha varit intressant är om vi kompletterat våra 

bildanalyser med observationer, gruppintervjuer samt enskilda intervjuer med vår målgrupp. 

Detta skulle kunna göra studien mer trovärdig. Det här är även något som bör tänkas på om 

framtida studier ska göras inom ämnet. Trots detta tycker vi att vi besvarat de frågeställningar vi 

från början ställde och syftet med studien är uppfylld. De resultat som har varit mest intressanta 

med studien är att det finns fler typer av kändisbilder än vad vi trodde från början och nästan alla 

är mer eller mindre reklam för en person/produkt/företag. ”Idag är varje närbild av en 

filmskådespelerska reklam för hennes namn /.../  Tekniskt likaväl som ekonomiskt har reklam och 

kulturindustri smält samman” (Adorno & Horkheimer 1996, s. 181-182). 
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9 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi säga att denna studie har varit mycket lärorik angående kändisbilder. 

Vi valde detta ämne för att vi tycker att det är ett viktigt ämne att diskutera. I dagens moderna 

samhälle höjs kändisar upp till skyarna och de kan betraktas som om de vore ett högre väsen. 

Detta för med sig att människor vill vara och leva som dem med alla dess materiella ting. Med de 

teoretiska utgångspunkter som cultural studies och kritisk teori har studien nått sitt syfte. Redan 

på 40-talet förutspådde de som var verksamma inom traditionerna att samhället var på väg att 

rasera. Kritiska teorins förespråkare Marcuse säger att när människan intresserar sig för t.ex. 

mode och nöje så skapar den en social grupp. Dessa blir då konsumenter vilket leder till en 

samordnad del av teknologin. Denna konsumtion har inte minskat snarare ökat, mycket med hjälp 

av förbättrad masskommunikation. Vi är nöjda med vårt material till denna studie på grund av att 

vi tycker att bilagorna Fredag och Klick! når många människor i olika åldrar och kön. Oavsett 

vem du är så finns det något som passar just dig. Bilagorna talar genom sina bilder om för 

mottagaren vem som är förtjänta att synas i tidningen, vilka saker som är värda att äga. Du är 

visserligen fri att tycka och tänka som du vill om det hela, du måste inte göra som ”härskaren” 

säger, men från den dagen du inte gör det är du en främling bland oss andra (Adorno & 

Horkheimer 1996, s. 151). Vi tycker även att det är ett bra val för att bilagan är lättillgänglig och 

kan nås både som tryckt material och på Internet. 

 

Vi har inte saknat något i innehållet utöver vad som finns i dessa bilagor som kanske skulle 

finnas i en annan skvallertidning. Kändishysterin är ett ämne som ständigt är i förändring, likaså 

cultural studies som är en tradition som ideligen är i utveckling detta på grund av att kulturen 

utvecklas. 

 

Vi har varit flexibla och modifierat vårt syfte samt vår frågeställning under studiens gång. Detta 

har vi haft möjlighet till på grund av att vi har använt oss av en kvalitativ studie. I bildanalysen 

har vi arbetat oss fram till ett resultat med hjälp av litteraturen och egen bearbetning samt 

tolkning. Detta för att vi med våra kritiska ögon som mediestudenter ska kunna ge ett annorlunda 

perspektiv än vad en annan ”vanlig” människa via intervju skulle göra. Vår studie handlar om på 

vilket sätt en människa kan tolka kändisbilder. Denna studie är spekulationer på hur kändisbilder 

kan tolkas. 
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Resultatvis har vi kommit fram till i denna studie att kändisbilder karaktäriseras av olika typer av 

bilder, dessa är: paparazzibilder, studiobilder och galabilder. Vi har dock bringat till kännedom 

att det finns olika typer av galabilder och likaså paparazzibilder. 

 

Det är även en stor skillnad på utländska och svenska galabilder. Det är också en stor olikhet 

mellan de paparazzibilder som är smygtagna ”bakom busken” och de där människor har kameran 

”upptryckta i ansiktet”. Oavsett vilken typ av kändisbild vi tittar på, så ser vi en person som gör 

PR för sig själv, sin manager, sitt bolag, designern som har gjort kläderna, samt sitt förflutna, 

pågående, och framtida arbete. Slutsatsen för denna studie har resulterat till vår vetskap om att 

kändisbilder är en slags reklambild. Vi har även kommit fram till att det finns koder i 

kändisbilder som kan adressera unga människor. Dessa koder finns både denotativt och 

konnotativt i bilden, d.v.s. vissa koder läses rakt av medan andra är dolda. En synlig kod kan vara 

ett ting, t.ex. ett modemärke eller en cigarett, medan en dold kod kan visa sig vara en bild på det 

”perfekta” paret, som i sin tur resulterar i att mottagaren söker efter en lycka som bara finns på 

bild. Vi jämför detta med uttrycket vi nämnde i inledningen av uppsatsen ”en bild säger mer än 

tusen ord”. I och med denna sammanfattning och genomförandet av vår studie har vi besvarat den 

frågeställning som ställdes inför denna studie och vårt syfte har uppfyllts.
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