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Kurslitteratur, anteckningar
Medieutbud och medieteknologi – Gripsrud
Del 2
199 - Semiotik, Hermeneutik och Retorik (förklarat)
200 - Sofism, att övertyga någon med hjälp av retoriken för övertalningens skull (gott/ont)
201 - Demagogi, att förföra åhörarna genom att appellera till deras låga instinkter
201 - Retorik, typ form av propaganda (ensidig argumentation) och språklig utsmyckning
201 - Språklig utsmyckning; språkliga bilder och teatraliska uttryckssätt på bekostnad av
saklig meningsinnehåll
202 - Retorik; få publiken att lyssna, lära och acceptera - och medlet är valt med omsorg
202 - Kairos; lämpligt tillfälle - att veta när det är dags att tala och hur länge, och när det är
lämpligt att tiga och tänka
203 - Det sanna (i texten), det goda (med texten) och det vecka (språket)
206 - Topos, en problemfrågeställning
208 - Disposito, disposition - struktur (fiskpyramiden)
209 - Omvänd disposito (omvänd fiskpyramide) - det viktigaste först, när du skriver som
journalist
210 - Övertalningsmedel; Ethos (vem talar), logos (logik i talet) och pathos (starka känslor)
214 - Nyjournalistik som retorisk praxis
215 - Scenisk uppbyggnad av reportaget, fullständiga dialoger, tredje persons perspektiv
och inre monologer, symboliska detaljer (teaterpjäs?)
215 - Nyjournalistik skapar underhållande texter, söker att skapa inlevelse och engagemang
215 - Hur viktig blir den empiriska sanningen när den litterära ambitionen tar över?
(Journalistikens ethos kan påverkas)
217 - Ethos i TV-rutan; klädstil, introt (glob), blå bakgrund och arbetande journalister,
ankaret tittar in i kameran (publikens ögon)
222 - Metafor, metonymi och andra innehållsfigurerd

Del 3
289 - makten, offentligheten, vill veta folkets åsikter. Förhållningssättet är en del av en
liberal demokrati.
290 - offentligheten under det feodala samhället (samma grej som i hemtentan #2)
314 337 - televisionen dominerar dagordningen, även förlagsbranchen rättar sig efter mediet
337 - televisionen är den viktigaste kulturella scenen, är offentlighetens centrum
338 - centraliserad samhällsstruktur, man använder en kanal för att nå ut till alla, samtidigt
338 - nya kanaler får stämpeln upplysningsprojekt, dvs en tro på att världen ska bli bättre
(ökad demokrati, bättre relationer, bättre hälsa (samhälleliga framsteg)

339 - teknologisk determinism, tron att det är tekniken som inrättar ett samhälle, tex att
ångmaskinen skapade det moderna industrisamhället.
339 - bättre att betrakta samhällsutvecklingen som orsak till den teknologiska utveckling,
alltså att tekniken blir en effekt av den samhällshistoriska utvecklingen.
341 - internet är inte ett medium, utan multimedium (flera medier i ett)
345 - internet ses som en postmodernt media, medan tv, press och radio ses som moderna
350 - idén kring internet redan nedskrivet ca år 1890
351 - amatörer bygger egna tv-sändare och mottagare redan 1930, och sänder mellan
varandra (påminde om dålig skype-sändningar)
351 - år 1931 började professionella experiment av tv-sändningar till det offentliga rummet.
En tv-apparat kostade då ca en årslön. Apparaterna fanns på allmänna platser, restauranger
osv
354 - televisionen skapar en nationell identitet, internt skapar en global identitet
355 - nätet skapar grupperingar, folk dras till likasinnade och förstärker därmed sin egen bild
av verkligheten (vilka konsekvenser kan detta ha för offentligheten och demokratin?)
359 - skillnaden mellan publik och medborgare. Publik: annonsörer och programmen var
mer kommersiella än samhällsbyggande (jmf i samhällets tjänst). Även journalistiken
påverkas.
359 - detta system skapar förvisso många kanaler och många program, men de är av
liknande art. Mångfalden är därför liten.
362 - problematiskt med kommersiell inställning till public interest (jmf public service) då vi
människor vill gärna fly från verkligheten
369 - public service styrs av styrelser, vilket blir problematiskt kring från om redaktionell
frihet

News culture - Allan
(OBS! jag har en annan utgåva av boken vilket gör att sidnumereringen inte stämmer med
den tryckta versionen)

Inledning
3 Tre sätt att se nyheter 1) samhällsinformation 2) kommersialisering 3) samhällsdebatt

Kap 3
53 Propagandamodellen; (filter) innehållet i nyheterna väljs efter

1)
2)
3)
4)
5)

Kommersiella intressen, vilka nyheter säljer?
Ska vara lukrativt för företag att köpa annonsplatser
Finns experter? Gärna folk med makt, politiker, företagare
Flak (fattar inte)
The ideology of anti-communism

27/9 Introduktion delkurs 2
Tentan baseras på föreläsningarna
Exklusive det som vi betar av med hjälp av seminarieuppgifterna

27/9 Medieutbud och medieteknologi
MMA
Gripsrud del III, kapitlet Offentlighet och demokrati: ideal och realiteter (s. 289-329)
Allan, introduktion och kap. 2

Vilket utbud har vi?
Varför ser utbudet ut som det gör?
Hur kan det analyseras?
● Mediekonsumptionen består; vi spenderar ca lika mycket idag som vi gjorde år
1979), vi använder bara olika kanaler
● Urbaniseringen skapade möjligheter för människor och företag att utveckla
medieteknologier som tex första radion
● Huvudstaden blev en hub, därefter fick landsbygden tillgång till stockholmarens
sändningar
● Ledde till en Föreställd gemenskap, imagined community, dvs att vi finns på en och
samma plats eftersom vi får samma information, samtidigt
● Radion fick en väldigt stor betydelse, knöt ihop folket genom att alla fick
informationen samtidigt. Radion brukar kallas för nationsbyggande
● Svenskheten, det gemensamma, byggdes upp via radion
● Radio chaos, vem ska styra? Marknaden eller staten? I sverige blev radion reglerad.
● Tidningen kände sig hotade. Man trodde att tidningen skulle dö eftersom den privata
sfären skulle välj radio som annonsplattform. Argumenten var således att
demokratin skulle påverkas negativt.
● Telegrafstyrelsen styrde över radion, i den ingick: TT, radioindustrin och pressen.
Bestämde vad radion fick sända. Monopolbildning. (året är 1925)

Regleringen, Monopolbildningen. Modellen kallas för
Democratic corporatist model
-

-

Upplysningsideal. Man ville ge folket allmänbildning. Radion skulle tjäna kulturen. I
allmänhetens tjänst (public service). Man ville utjämna klasskillnader (vänster ville ge
folket bildning, högern ville skydda pressens intressen). Dyrt med radiomaster och
produktion, därför ännu ett argument att det skulle vara statligt finansierat
(marknaden skulle inte mäkta med).
Monopolet blev en överenskommelse mellan högern och vänstern
Kommersiella intressen fick stå tillbaka, radion bekostas därför via licenser
Radion skulle vara Opartisk, autonom och fri från politiskt innehåll (medieideologi,
sed nedan).
Senare även granskande av makten

Medieideologier
● Den frihetliga ideologin
○ Medierna ska vara fria från politiskt inflytande. Marknaden reglerar sig själv.
Medborgarna vill informera sig och gör det på egen hand.
● Den sociala ansvarsideologin
○ “Friheten” är en frihet för ägarna. Massmedierna har ett ansvar för
samhällsutvecklingen och demokratin. De ska informera och upplysa,
objektivt och opartiskt, dvs vara i allmänhetens tjänst.

Innehåll i radion innan 1960: fokus på bildning och finkultur,
vilket skapade uppror (piratradion)
Debatt som uppkom: alla ska få sända.
Ledde till piratradio, en stor folkrörelse (år 1958 till ca 60-tals mitt. Staten fick stopp på
sändningarna). Piratradion innehöll populärkultur. Piraten fick fängelse. Anledningen?
Statens radio hade ett samhälleligt syfte. Piratradio däremot skulle rasera detta, piratradion
skulle skapa ett samhälleligt förfall.
Efter upproret 1960. Radion anpassar sitt utbud efter upproret. P3 skapas, kallas för
“melodiradio”. (P3 startar reguljära sändningar den 1 juli, efter två års sändningar på
försök.)
1990 försvinner monopolet.
Kommersiella radiokanaler släpps in

28/9 Medier och politik
Gripsrud del III, kapitlet Etermedia och internet: teknologi, samhälle och politik (s. 335-371)
Gripsrud del III, Produktion: samband och makt (s. 379-412)
Thompsons artikel The New Visibility

Koncentrationen av medierna fortfarande aktuellt, fast monopolet är borta. Centrala frågan
handlar om mediekonvergens (få bolag äger många kanaler).
Nya kanaler (Tv och Radio (1930-talet)) får stämpeln upplysningsprojekt, dvs en tro på att
världen ska bli bättre (ökad demokrati, bättre relationer, bättre hälsa (samhälleliga
framsteg). 1930 blir sverige en demokrati, nu blir även kvinnor myndiga (får rösta). Stor
optimism för framtiden trots att elände med krig och oro i Europa.
Vi lyssnar på radio från 1938. Innehåller storytelling kring uppförande utifrån en tågresa
genom sverige och europa, skryt om den svenska identiteten, samt att inte skita ner lakanet
på tåget “nu får vi sluta skita ner lakanet med läppstift och olja”.
Upplysningsidealet lever kvar även in på 70-talet. Mycket finkultur i TV-tablån.
Tv-monopolet sprängs 1987 med hjälp av TV3 som sänder från London via satelliten, alltså
ett exempel på hur människan, den privata sfären, använder tekniken för att inrätta
samhället trots offentlighetens motsättningar. Delar av riksdagen ville förbjuda satelliter.
Stora mängden kanaler växte, vilket skapade behov av innehåll. Bolag växte där unga
människor fick ansvara för att skapa innehållet.
Vertikal mediekonvergens / AKA mediekoncentration, i Sverige; SVT 35%, tv4-gruppen
(Bonnier) 30%, MTG tv3 17%, Amerikanska bolag 11%
TV4 som exempel; när marknaden blev fri så slutade TV4 med kravet på att sända lokala
nyheter. Populärkulturen tog över. Tydlig statistik som påvisar att faktabaserad inslag
minskade och populärkulturen tog över. Väcker frågan kring demokrati iom att man ser TV
och Radio som samhällsbärande medier.
Är det konkurrenslagen som är hotet eller mediekoncentrationen?
Exempel: ett matlagningsprogram blir populärt så finns det sen därefter i alla kanaler.
Magasin nischar sig efter hajpen på TV. Samma bilder, samma reklam i magasiner osv.

Hur politik kan användas för att reglera (eller inte)
John B Thompsons essä “The age of mediated visibility”
Notera: John B Thompson fokus ligger på elektroniska medier (TV och Radio)
MM lyfter flera exempel där partierna välkomnar tv/populär-karaktärers intresse för
partiledarskapet. Avsikten är att fånga in de unga grupperna.
Medialisering av budskap, Thompsons syn
- Det offentliga rummet
- Nya möjligheter och och nya risker
- Tveeggat svärd
- Den medierade synligheten okontrollerbar
- Intim självpresentation (måste se glad och bra ut, personlig och rolig - det gör sig bra
i TV)
- En ny form av sårbarhet
- Politiska skandaler
- Thompson ser en kamp mellan Medieaktörer vs Politiker (vem ska ha
tolkningsföreträde i media)

Tre övergripande sociala och kulturella förändringar
● De teknologiska förutsättningar för kommunikation och övervakning
● Den journalistiska kulturen och professionalisering av yrket (journalister gör allt för
att ses som den tredje makten)
● Den politiska kulturen, man ärvde en politisk plats (feodalistism)

The politics of trust - politikens medialisering
Förtroendet måste du förtjäna (görs delvis via den intima självpresentationen)
Folket orienterar via medierna inför ett val
Mycket vikt under MM:s föreläsning här handlar om Intim självpresentation
Tabloidisering: som gripsrud skriver om (public service vs public interests)
Kommersiella kanaler: journalister delar ut tid, styr frågorna osv

29/9 Mediedrevets mekanismer och aktörer
Gunilla Jarlbro
Hammarlin & Jarlbro, kap. 4

Vad är mediedrev? - Mediedrev, en känslosam historia
(Rävjakt. Många som jagar samma byte. Man ger sig inte förrän man fält bytet. Påminner
om tortyr (byter ger upp)).

Jarlbros definition av mediedrev
-

Stort antal som agerar
Bara en vinkling, ingen “å ena sidan - å andra sidan” (man tar inte reda på
kompletterande information som journalist, man använder inte flera, objektiva
källor)

●
●
●
●
●

Hur påverkar ett drev politiken? Denna fråga analyserar man inte idag.
Alla politiska drev börjar inifrån organisationen.
Interna diskussioner börjar diskuterar i media.
Resulterar i att ledaren tappar mandat i sitt ledarskap (blir svårt att leda)
Osunda organisationer skapar denna form av problematik; se till att ha en frisk
organisation när nya ledare tillsätts.

En känslosam historia
-

Drev innehåller/baseras på etik och moral (ej brott)
Uppskruvat tonläge, hårda fördömanden
Kolumnisternas högtid, känslorna flödar
Journalistisk rus
Den skyldige går i försvar, gör en pudel, gråter ut
Nya fördömande följer efter pudeln
Tvivel och eftertanke (media)
Hetsiga försvarstal för den drabbade (media)
Försvar för rätten att driva drev (media)
Den drabbade kritiserar medierna i medierna
Tid för medias självkritik

En studie om Mona Sahlin
Jarlbro tar upp upp statistik som visar att kvinnor (Mona) “granskas” hårdare av media. Det
som är till kvinnans fördel vänds snabbt till hennes nackdel; exempel det folkliga, att kunna
prata med vanligt folk på folkets språk; detta vändes till att hon var mindre intelligent
eftersom hon inte använde ett sofistikerat språk. Medias fokus låg mycket kring hennes som
kvinna; mamma, tjej, hemmafru, cirkusprinsessa, slarvpotta, barn, ungar, radhus.
Kvinnor ses alternativt som för lite feminina (sköter inte mamma-uppdraget) eller för
feminina (för mycket smink).
Sensmoral: att bli kritiserad för en politik är en sak, att bli kritiserad i det offentliga pga sina
privatliv är en annan. Jarlbro tycker att när media angriper de mjuka värden så har vi lämnat
det anständiga.
Kvinnliga feminister, politiker, ses ofta som ett hot mot den manliga hegemonin
(ledarskapet). Leder till att vissa kvinnliga politiker avstår från att ta i frågan kring
genus/feminism.
När Mona meddelar sin avgång tillskrivs hon bara positiva egenskaper, som aldrig
någonstans synts tidigare i media kring henne.
Skandaler i Sverige handlar oftast om pengar. I ryssland korruption, i Finland spriten, och i
england sex.

Varför forskar vi inom detta?
Demokratifråga
Media har makten under valet (medierad kommunikation)
Vill förändra medielandskapet
Drevet döljer själva politiken - alltså, vad vill Mona Sahlin med politiken??

2/10 Retorik och propaganda i medierna
Fredrik Schoug
Gripsrud del II, kapitlet Retorik: språkbruk, situation, avsikt (s. 199-240)
Allan, kapitel 1
Idag representeras politiker visuellt pga tv och bildpress. Retorik och andra teorier
utvecklades under tiden då bild inte var aktuell form av kommunikation. Man behövde inte
se anständig ut, det räckte att kunna tala i radio eller skriva.

Vad är retorik?
Läran om talekonsten.
Läran om kommunikation ur avsändaren perspektiv.
Retorik, typ form av propaganda (ensidig argumentation) och språklig utsmyckning.
Konsten att övertyga (inte alltid positivt då retoriken inte tar hänsyn till sanningen).
Retoriken är ett hjälpmedel för oss på MKV för att förstå medierna.

● Semiotik analyserar själva texten
○ Kommunikationens material - tecken och teckenstrukturer
● Hermeneutiken analyserar förhållandet mellan texten och mottagarna
○ Tolkningen av text och underlag till texten (budskap)
● Retoriken analyserar förhållandet mellan avsändaren och texten,
○ Läran om kommunikation ur avsändarens perspektiv, Det goda talet
(effektivitet till övertygelse)

Retorikens grundbegrepp (övertalningsmedel)
Ethos (vem talar), logos (logik i talet) och pathos (starka känslor)

Ethos
Känslomässigt övertalningsmedel (intryck).
Förmågan att skapa förtroende: Är talaren trovärdig? Gott omdömesförmåga? Vill talaren
åhörarnas bästa? Fördel om man är känd eller beundransvärd person. Titlar är ofta knutna
till ethos; professor, forskare etc.
Viktiga faser som tillhör: Memoria och Actio
Exempel i debattartiklar: det skrivs om författarna, genom att presentera vad de
gjort, samt att deras titlar tillskrivs.

Logos
Betyder ord, tal och resonemang.
Välja språk så att folk förstår vad man menar.
Betecknar de intellektuella eller förnuftsbaserade övertalningsmedlen.
Stor betydelse i exempelvis rättssalar och i rådgivande roll.
Finns två typer av övertalningsmedel:
Enthymemet

Logisk slutledning som sparar tid eller utrymme i en framställning. (tex “Man kan inte
lita på Bengt längre, han har ju gått och blivit politiker”; man kan inte lita på
politiker).
Exemplet
Att hänvisa till ett allmänt känt fall eller företeelse och därigenom antyda att det rör
sig om en allmän regel.
Exempel: Förnuft. Å ena sidan, å andra sidan. Jämförelse. Logik. Att tydliggöra.
Bilder, kartor, kurvor (statistik) kan användas för att stärka lagos.

Pathos
Syftar till väcka känslor; känslor som är så starka att man känner sig som ett offer till dem
(att vara i affekt, tappa kontrollen). Exempel: glädje, vrede, sorg, medlidande
(katastrofdrabbade).
Exempel: känsloladdat avslut? Engagera genom att väcka känslan utan
sakargument. Lilla människans kamp. Bilder är väldigt bra på att förstärka pathos.

Retoriska figurer - behöver ej memoreras
Förstärker (tex pathos, logos)
Bilder i språket (metaforer)

● Tex Folkhem, röd-grön röra (politisk)
● Döda metaforer: stolben, bilens hästkrafter, ljudvågor.
Namnbyte (metonomi)

● Ingen åberopad likhet.
● Ex: Vita huset har beslutat att…

● Sverige vann OS-guld
Liknelser (similitudo)

● Reading DH Larwrence is like having teeth pulled out
Överdrift (hyperbol)

● Hungrig som en varg
Underdrifter (understatement/litotes)

● War is not healthy for children and other living things
● One nuclear bomb can ruin your whole day

Förskönande omskrivningar (eufemismer) och nedsättande uttryck
(dysfemismer)
●
●
●

! Ordvalet har en stor betydelse
! Laddade ord
Ex: Dödshjälp (man hjälper, positiv) - barmhärtighetsmord (inte positivt)

● Oskadliggöra någon - mörda någon
● Effektforskning - injektionsteori
● Stockholm - Fjollträsk

Propaganda
Att övertyga, syftar till att förföra
“Osaklig och ensidig argumentation för vissa åsikter och ideer som på ett känsloladdat sätt
vänder sig till en stor publik”

Filmpropaganda
Idealiskt verktyg för att förföra, vilseleda folket.
Independence day
30-talets hitler och stalin-filmer

Propagandamodellen (News Culture)
En mediakritisk analys
Alla samhällen har en elit och en bredare befolkning.

Propaganda används främst i demokratier. Medierna är inte neutrala, utan går elitens
intressen.
I totalitära länder använder staten våld och hot om våld.

Propagandamodellens filter (5 st)
Som gör att nyhetsrapporteringen inte blir objektiv/neutral.
Filter är ett exempel på hur det går till i praktiken.
1. De dominerande nyhetsmedierna har en kommersiell bas (genererar vinster till
aktieägaren, vilka nyheter säljer (tex Tv4 slutade med lokalnyheter när de inte
behövde längre sända enligt avtalet)
2. Reklamen utgör medieföretagens främsta inkomstkälla (skriv rätt artiklar, hellre
underhållning än nyheter, underhållning stimulerar köplust). Media undviker kritiska
rapporteringar som förstör reklamen
3. Experterna - oftast från eliten, eliten får tolkningsföreträde
4. Moteld som hot mot medieföretaget /tex dokumentären (engelskans “flak”) Företag som tar ekonomisk skada av en nyhet/dokumentär vill motarbeta en
publicering. (Mediebolagen vill ogärna ta en sådan fight) - tex dokumentären
Bananas om Doles horribla banan-produktion. Bolaget påbörjade en kamp mot
dokumentären så att den inte skulle sändas. Dole använde även juridiska medel för
att kväva dokumentären.
5. Fiendeblider som kontrollmekanismer (Under 60-talets USA: anti-kommunism), idag:
ISIS, rysslands disinformation, tiggarna från Rumänien

4/10 Semiotik och strukturalism i medierna
Pär Möller
Lindgrens. 9–108 (särskilt kapitel 4)
Gripsrud Del II, kapitlet Semiotik: tecken, koder och kulturer (s. 143-176)

Semiotik: teori och metod i ett.
● Analys: Dela upp. Sedan sätta ihop på sitt eget sätt. Därefter gör vi en egen tolkning.
● Teori: synsätt.
● Viktigaste ingrediensen i semiotiken: tecken (tex en not).
● Saker är inte alltid vad de verkar vara, därför måste vi analysera.
● En not kan betyda musik, sätts det i ett annat system, tex linjer, så kan det handla
om en låt. Man måste förstå i vilket sammanhang tecknet förekommer.
Representation
A copy, of a copy - vi tolkar världen.
Trafikskyltar exempelvis är representanter för trafikregler.
Språket är semiologiskt, godtyckligt. Språket är ett teckensystem.
Exempel: D O G (Eng)
Ordet är materiellt (uttryck: vi uttalar ordet) - Signifier, eller Immateriellt (innehåll: hund) Signified. Vi ser någonting (bokstäver) men det betyder någonting annat (hund). Vi ser
bokstäver, men läser dem som ord. Ordet dog är ett tecken.
Två förutsättningar för semiotisk analys
1. Struktralism (utgår från att strukturer finns)
2. Socialkonstruktionism (anser att struktur som finns är konstruerade i ett socialt
sammanhang)

Strukturalistisk princip: langue och parole
de Saussure delade in språk i två delar. Den första kallade han för langue
(förutsättning/innehåll), vilket är det abstrakta system (strukturen) av grammatik, regler
och koder som behövs för att det ska gå att kommunicera. Den andra är parole (uttryck),
själva yttrandena, språkets yta, den yttre manifestationen av "langue". Langue ansåg han
vara ett socialt system, den del av språket som gick att studera djuplodande och med
vetenskaplig precision.
Langue = Språket (grammatik och struktur)
Parole = Berättelsen/talet (uttryck), mkt mer komplext och beror på vem som talar (blir
aldrig samma; används i propaganda)

Exempel: Forskaren Propp kom fram via studier av ryska folksagor, att de alla
innehar samma struktur (en hjälte, förbud, kränkning, skurkaktighet, motstånd,
kamp, giftemål osv). Struktur hittas även i drama (början, klimax och ett avslut).
Sveriges flagga, om vi delar upp den vad representerar den?
- Representerar olika saker, i olika sammanhang. Studenten, sommar, En svensk tiger,
landslaget, rasister.
Semiotisk analys

Gångbart på multimodala texter, som blandar uttryck av olika typer
Hur betydelser skapas i texter som inte är språkliga →
Betydelse skapas genom att vi tolkas något som ett tecken på något annat
Ett tecken är när någon tolkar något som ett tecken på något i ett bestämt
sammanhang, dvs tecknet är kontextuellt.
● Ett tecken får betydelse genom sin motsättning till andra tecken och ingår på så sätt i
ett teckensystem
●
●
●
●

Olika betydelsenivåer: denotation, konnotation
Denotation; konkret nivå, bokstavliga betydelser som kräver ett minimum av tolkning (tex
svenska flaggan)
Konnotation; djupare nivå, mångtydligare betydelser som kräver tolkning, som är kulturellt
förankrad (skapar känslor då vi har det kulturella förståelsen).

Barthes (s.80)
Man måste kunna förstå och förklara skillnaden mellan Barthes och de Saussure.

Myt, förvrängning: det kulturella - ideologin (Vi lever i gemenskap, men eliten, dvs makten,
har en egen agenda). Myten fungerar som starkast när vi inte ifrågasätta.
Första nivån: de Saussure: språket fungerar på ett visst sätt
Andra nivån: Barthes: kulturen fungerar på ett visst sätt pga språket

Exempel: Bild på en korg med pasta, tomat och ost. Italiensk känsla. Fransk text.
Bildens retorik: bilden säger många olika saker, vi tänker på italien. Naturvaror.
Retorik och semiotik hänger ihop: symbolerna försöker också övertyga oss om någonting.
Reklambilder är lätt att analysera utifrån semiotikens perspektiv eftersom allt som finns på
bilden är avsiktligt. Allt har ett budskap.

Repetition
●
●
●
●

●

Hur mening skapas
Tecken består av två delar, sammankopplade genom konvention (outtalad praxis)
och överenskommelse
Strukturalism och jakten på underliggande struktur
Denotation och konnotation (första och andra betydelsenivå)
○ Denotation = Symboliskt innehåll 'något sånär' kopplat till formen
○ Konnotation = Symboliskt innehåll totalt frikopplat från formen
Mytologi: ideologi och naturalisering, semiotik för att visa hur detta går till

(nfo) Uttryck: Hus (byggnad) →
Innehåll: Hem (det mjuka värdet) →
Struktur, langue och parole (nfo) →
Denotation och konnation →
Mytologi: konnotation bygger upp myter (kultur, ideologi, naturalisering (när en myt blir
naturlig (det har alltid varit så)))

6/10 Diskurs och poststrukturalism
Pär M
Lindgren kapitel 5

Från text (semiotik) till kontext (diskurs)

Vad betyder diskurs (kontext)?
Diskurs (latin: discursus, "springande till och från") betyder antingen "talad kommunikation
eller debatt" eller "en formell diskussion eller debatt". Termen används ofta inom semantik
och diskursanalys. Inom semantiken är diskurser lingvistiska enheter uppbyggda av flera
meningar; med andra ord konversationer, argument eller tal.
Inom diskursanalys: kommunikation som involverar specialiserad kunskap av olika sorter
(ideologi/ideal etc). Handlar till största del om makt och politik.

Analys av bild 1: diskurs av förändring, diskurs om Malmö. Diskurs om förbättring.
Texten är viktigt i förhållande till kontexten/diskursen.

Analys av bild 2: samma diskurs om förändring (varit vs inte längre är). Men annan ideologi,
annat perspektiv. Men samsas i samma diskurs (kontext). Diskurs om försämring.
Texten är viktigt i förhållande till kontexten/diskursen.

Semiotik: tröjan är kort (det materiella)
Diskurs: ideologin/idealet (det icke materiella)

Interpellation i diskursen
Anropar oss för för att vi ska känna igen oss.
Ex: “I want you”-affischen - originalet: tilltalar det oss så känner vi interpellationen (oss
tillfrågade).
I reklamvärlden: tvättmedel, riktat mot kvinnor, inte mot män. Män känner sig inte träffade.
I politiken? Samma värderingar tilltalar oss. → “Ideologin är en avbildning (representation)
av det imaginära förhållandet mellan individerna och deras reella existensbetingelser.“
Diskurser byggs upp och hålls vid liv av många intressenter, både kommersiella och politiska.
Hjälper oss att förhålla oss mellan text och diskurs.

9/10 Seminarium 1: Retorisk analys
PA
Done!

11/10 Genus och medier
Magnus Andersson
Hammarlin & Jarlbro, hela boken
Allan kapitel 7
Lindgren kapitel 6 (i synnerhet s.170–175)

Bakgrund
Målet med föreläsning: ökad reflektionsförmåga; gärna med hjälp av semiotiken och
diskursen; “teckens makt”; att avslöja självklarheten.
Vid analys; eftersträva mångfald för att upptäcka hur olika saker samverkar med varandra.
“Man föds inte till kvinna, man blir det”
Kön: biologi
Genus: social och kulturell tolkning av biologiska skillnaden
Utgångspunkt: kommunikationsmodellen
● Produktion -> institutioner (produktion)
● Representation -> medieutbud (budskap)
● Konsumtion -> människor (mottagare)
Genus och brukare (användarna)
Inte stora skillnader mellan kvinnor och män kring medieanvändningen.

Genus och representation (medieutbud/budskap)
Analyserar genom att
● Räkna och sbeskriva
○ Vem representeras?
○ Hur representerar och av vem?
● Semiotik (myt)
● Kommunkativa funktioner
● Diskurs och kontext
Vem representeras?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=3479852 (första gång
som en kvinna läste TT-nyheten, många lyssnare blev upprörda; inte passande att kvinna
läser en sådan viktig sak)
Sensmoral: det som var förgivet taget 1930, inte är det idag (eller 1940). Alla
“självklarheter” är i ständig förändring.
Hur det representeras?

Alla har fler identiteter/roller (vi är olika
personer i olika sammanhang)
Privat/offentligt/professionellt, tex politikers
privatliv; politikerna själva går gärna utanför
sin egen professionella ram, tex leker med
barnen på en förskola - men tydligen bara när
det gäller män; kvinnor tillåts inte att de
själva går utanför sin ra)

1. Semiotisk analys

Två personer, båda i kavaj men vi tolkar bilderna olika.
Vi analyserar bilderna med hjälp av semtiotiken.
Reklam:
Deo för män/kvinna har annat innehåll; styrketräning och svett vs mjuk och fin

2. Diskursiv analys
Texter är ett uttryck mellan innehåll och kontext; det sociala (vilka förväntningar på roller har
vi på personerna/samhället i en texten) / ideologi.
- Vad i samhället är texten en del av? (diskurs)
- Vad är texten ett uttryck för? (semiotik)

Reklam för något omanligt; italienska Nivea-reklamen; mannen har inte ha en känslig hud,
det är inget vi pratar om; då använder man humor för att sälja in produkten; humor blir en
brygga för att normalisera.
●
●
●

Tecken, narrativ, diskurser bidrar till att skapa Common sense, “det är så det är”
Reproduktion av konventioner (överenskommelserna) genom...
Hegemoni: människors egna bidrag (makt genom samtycke)

Skiss of Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys
(CDA)

Diskurs: Förstå texten utifrån något annat.

3. Praktisk analys
Inventering för att avslöja Common sense:
“Gayvärlden tar över melodifestivalen”, men inte “hetero-maffian tar över svensk elithockey”,
eller “1997 tillåter Wienfilharmonikerna manliga musikanter”
* Byt ut män mot kvinnor i en text, hetero mot gay, vita mot svarta.
Använd praktisk analys för att lyfta fram det absurda.

Tips Twitterkonto: @manwhohasitall

13/10 Journalistik och digitalisering
MMH
Allan kapitel 9 och 10
Journalistiken är en del av medier. Journalistik är inte en synonym med medierna.
I journalistiken finns underkategorier.

Vad är (traditionell) journalistik? (Pre-industrial era)
Inte en vara. Går ej att sälja på en marknad.
Har demokrativärde, är en demokratifråga.
Vem som ska betala för kvalitetsjournalistiken idag?
Betalartiklar; omfånget minskar; journalister sägs upp (25% av kåren har sagts upp)
När lokaljournalistiken försvinner så drabbas demokratin; journalisterna slutar granska
kommunerna.

Public service / journalistiken ska vara
Autonoma
Konsekvensneutrala (rapportera oavsett eftereffekt)
Informativa
Sakliga och tydliga
Verka för mångfald
Journalisterna är “välutbildade”, följer publicitetsregler och yrkesreglerna.

Gatekeeping i en tradition journalistik (das filtret)
Gör nyheterna intressantare för att låta nyheterna leva.
Hur ser produktionen av nyheterna ut? Komplex granskning, filtrering och granskning. En
kollektiv process.
Journalister menar att de kan vara objektiva. Men de är de inte.
Journalistiken är en institution (kollektivitet).

Agenda setting
Medierna startar debatter, dvs aktualiserar vad befolkningen och politiker ska diskutera.
Bygger mycket på magkänslan.

Sphares of consensus, controversy and deviance
(Daniel Hallin) Lär dig: Allan s82,

Fokus på consensus: i mångt och mycket är det problematiskt när journalisterna inte lyfter
vissa frågor i tron om att alla är “överens”.

Journalistikens hegemoniska funktion
(Betydelse: Främjar eliten. Människors egna bidrag (makt genom samtycke))
Kulturell hegemoni: Journalistik genom elit, tar den lilla personens sida, men det är eliten
(eller män) som får utrymme att tala. I Sverige får endast 35% av kvinnorna utrymme. I vilka
sammanhang får kvinnor komma till tals?

Journalistiken idag (Post-industrial era)
Amatörreportar tar plats (samma som i hemtentan alt #2).
Journalistikens deprofessionalisering: personer och “youtubare”, dvs personer utan
journalistisk bakgrund tar plats.
Behovet av kompetensen har också förändrats; medierna söker den där “snapchattaren”.
Utmanar journalistiken trovärdighet.

Förändringar i den postindustrial eran (medborgarjournalistiken)
Nya kanaler växer: mashup-videos, krigsbloggar, memorial videos
Nya källor växer fram: medborgarjournalistik; motstånd, omdefinition av vi och dom, här och
där, alternativa perspektiv, alternativa källor .
Reflektion: medborgarjournalistiken ger oss en annan, en rättvisare bild, av källan (tex
araber).

Medborgarjournalistikens fördelar:
Snabbhet, interaktivitet, närvaro, identifikation, autenticitet, djup, intensitet. Direkt från källan
helt enkelt.

Medborgarjournalistikens nackdlar:
Källkritiken; var den personen verkligen där?
Har källan en dold agenda? Tex produktplacering (gäller även när media tar in “ via mail)

Centraliserad & decentraliserad nationell kommunikation
Då: “Radion byggde svenskheten”, man såg samma sak, diskuterade samma sak,
landsbyggden fick samma nyheter som folket i Stockholm (offentligheten)
Idag: vi möts inte i gemenskap, vi lever i våra egna filterbubblor, många röster
(Säroffentligheter)

18/10 ”Common sense” inom journalistiken
(värderingar i texter)
MMH
Allan, kapitel 2, 4, 5, 8.
●
●
●
●
●
●

Att förstå journalistikens makt.
Neutraliserar sociala problem
Förstå mediernas utbud på ett djupare plan.
Kritiskt perspektiv; vad journalistiken representerar.
Mycket likt diskurs-begreppet.
Journalistiken återspeglar samhället; tex låter eliten synas i media eftersom det är
eliten som har makten; detta system bevarar status quo i samhället; reproducering
av föreställningar (diskussion: “inkvotering av kvinnor i rubrikerna”)

Repetition:
Journalistikens hegemoniska funktion - Hegemoni (Antonio Gramsci)
- Marxistiskt perspektiv (ekonomin formar kultur och samhälle)
- Härskande klasser (samhällspolitik och andra ideologisk institutioner)
- Leder och styr produktionen i våra samhällen (materiell och immateriell)
- Immateriell produktion → Kulturell hegemoni (kultur = värderingar, habitus)
- Underklassen härmar eliten, vill uppnå samma nivå och beter sig därefter (a false
logic, a false consciousness)
- Hur kommer ut från a false logic? Ideologisk frihet -> ifrågasätta den härskande
klassen -> Symboliskt förtryck blir synligt (man blottar ideologier, tex genom diskursoch retorisk analys.)
- Journalistik och demokrati hör ihop (tänk skrivtenta delkurs 1, alt. 2)

Hur skapas en nyhet idag? (s.171)

Vad är en nyhet?

Common sense, den allmäna meningen, konsensus
-

Ett sorts antagande (jag tar för givet att du också tar “detta” för givet)
“Känns självklart”
Anonymt, finns ingen ägare
Kulturkompetens, magkänsla
Instiktiv, ideologisk och omedveten
När ideologin ligger inbäddat så att vi inte märker det, funkar common sense bäst

Exempel (vilka värderingar finns som vi ser som common
sense -> Vilka dolda ideologier döljer sig i texten?):
Artikel från sydsvenskan:

Många laddade ord: våldsam, dramatiskt, bröt samman, kaosartad osv.
Här finns en tydlig agenda/verkan.
Journalister utgår ifrån teorin “vi berättar som det är”.

Framing (läs på)
Analysverktyg.

-

Val
Tolkning
Definition
Rutiner
Lämplighet
Legitimitet
Sker implicit (inte klart utsagt)

(Från Mikaels dokument)
● Konflikt: Balanserad journalism hävdar att varje ”story” har två sidor. När dessa sidor
hamnar i en konflikt med varandra framkommer en känsla av angelägenhet samtidigt
som det potentiella intresset ökar genom dramatiseringen.
● Relevans: Händelsen bör ha en indirekt påverkan eller inkräkta på nyhetspublikens
liv och upplevelser. Att händelsen känns nära ansluten är en värdesfaktor.
● Tidslinje: Händelser som nyligen hänt är gynnsamma, särskilt om de inträffat det
senaste dygnet och lätt kan övervakas medan de uppdagas.
● Enkelhet/ensidighet: händelsen signifikans bör vara relativt ensidig och mängden av
potentiella synvinklar bör hållas till ett minimum.
● Personifiering: Betoning på ”riktiga människor” som folk kan relatera till föredras
framför abstrakta rapporteringar om ”uttryckslösa” strukturer, krafter eller
institutioner.
● Oförutsägbarhet: Något som sticker ut från det vanliga är troligt att vara nytt eller
originellt och detta ökar chanserna att det fastnar i nyhetsnätet. Hund biter man är
inget nytt, men man biter hund är det.
● Komposition: en blandning av olika typer av händelser måste hanteras dagligen.
Dessa händelser väljs utifrån variationer i ”nyhetsgapet” som måste fyllas. En
fördelning mellan exempelvis internationella, nationella och lokala nyheter är ofta
tydligt markerat i tidningar och nyhetssändningar.

● Referenser till elitnationer: en hierarki i världen gör att vissa länders nyheter
prioriteras över andra. Länder som direkt påverkar läsarnas ”välmående”,
exempelvis USA eller andra länder i ”första världen” prioriteras framför händelser i
tredje världen. Ex får ett bombdåd i USA där 10 personer dör extremt mycket mer
uppmärksamhet än ett bombdåd i Afrika där 100 personer dör.
● Referenser till elitpersoner: Kända personer och politiker är mycket mer intressanta i
nyhetssammanhang än ”vanliga” medborgare. Ex om en kändis örfilar en annan
kändis på stan får detta MYCKET mer medial uppmärksamhet än om två helt okända
personer gör samma sak, då är det knappt troligt att det blir en notis om det.
● Kulturell specifikation: händelser som överensstämmer med journalisters och
nyhetspublikens meningskarta är troligare att bli nyheter snarare än nyheter som rör
folk ”som inte är som oss”.
● Negativitet: Dåliga nyheter företräder bra nyheter, oftast för att dåliga nyheter
stämmer bättre in på ovannämnda punkter än de goda nyheterna.
Varför kan nyhetsvärderingen betraktas som ett problem i sig?
Någon annan bestämmer vad som är nyhetsvärdigt. Händer så mycket hela tiden
men det sorteras ut vad som får plats i medierna.
Hegemoni
Tablodisering
Nyheter filtreras bort efter vad som är konsensus.

Halls två analytiska begrepp för att förstå rasism i medierna
-

-

Öppen rasism/overt racism: används föra att öppet rasistiska uttalanden,
ställningstagande eller bilder i media (ex: expressens artikel “Kör ut dem” om
juggarna).
Inbäddad rasism / “inferential” racism - slutledningsförmångan, resonemang. Rasism
i medierapporteringen som är dold, där människor och händelser representerar på
ett naturligt sätt som vi är vana vid och därför inte ifrågasätter (neutralisering).
Möjlighet rasistiska åsikter och uttalanden, utan att dess rasistiska grunder någons
synliggörs eller medvetandegörs. (Allan, s 173)

Vad säger lagen och förordningar
-

-

Framhäv inte etnisk ursprung, kön, nationalitet, politisk tillhörighet, religion, sexuell
läggning och det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande (pressetiska
regler)
Hets mot folkgrupp, hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan
grupp av personer med ansökning på ras, hudfärg osv (TF 7 kap 4).

Binära oppositioner (s.175 & 175)

18/10 Skrivningsgenomgång och
delkursutvärdering MKVA11:1
FS
63 skrivningar
Alt 1: 81%, 52 st (3 st ej bedömda, 1 urkund)
Alt 2: 19%, 12 st (alla bedömda)
23% vg
29% g
51% ej godkänt

18/10 Analys av berättarstrukturer
PM
Gripsrud del II, kapitlet Narratologi: berättelsens former och funktioner (s.241-288)
Narratologi, läran om berättelser.

Vad är en berättelse?
En framställning av ett subjekt.
Ett subjekt som genomlever någonting/strävar efter något (projekt = vilja, önskan, begär).
Genomlever en kausal (orsak och verkan, de händer därför att de har en betydelse) kedja av
sammanhängande händelser.
- Kan man känna igen detta i en berättelse, så är det en berättelse.

“Varje berättelser är en diskurs [tal, berättelse] som inordnar en rad händelser av mänskligt
intresse under en och samma handlingsenhet och det är bara i förhållande till en mänskligt
projekt som händelserna får mening och blir till en strukturerad tidsserie.“
Vi skapar berättelser utifrån att en människa vill någonting.
Berättelsen kräver ett meningsfullt sammanhang.
Får ej vara uppräkning av saker som inte hänger ihop, tex en meny. Barn talar ofta på detta
sätt.
Berättelsen är en ihopvikt tid. Oklart vad som hände innan den tid som berättelsen startar,
eller slutar. Men vi förutsätter att vi vet vad som hände innan och efter.
Berättelsen kan även skapas med hjälp av ett bildspel.

Fabel (story)
Det som faktiskt hände.
Det läsaren måste rekonstruera.
"Handlingen som en från texten abstraherad kronologisk följd av händelser". Fabel står i
kontrast till intrig, "handlingen i den ordning som den berättas i texten".

Sujett (plot)
Den ordning och sätt som det hände/berättas i.
Framställningen: vad berättaren berättar.
Skapar filmens tidsrymd.

Fabula och sujett ofta kontrasteras mot varandra. Fabula - med samma etymologi som fabel
- utgör där det som faktiskt hände, medan sujett utgör den ordning och det sätt som det som
hände presenteras i. Det kan även uttryckas som att fabula "är berättelsestoff som av en
sujett organiseras i en narrativ struktur."
“Sagor” och “mytologi” förekommer ofta i media. Tex Zlatan -> Underdog -> Success.

Narratologi - Läran om berättelser (narrativ)
Ekvilibrium (allt är bra) → Disekvilibrium (drama) → Nytt ekvilibrium (allt löste sig)
“En berättelse framställer en serie av händelser som leder från en relativ stabil situation till
en annan situation” (Gripsrud 2013 s.243)
Ekvilibrium: Tillstånd av jämvikt
Disekvilibrium: Tillstånd av bristande jämvikt
Två begrepp som vi kan använda för att analysera en text.

Aktantmodell Gripsrud s.254-58
Spårar en återkommande uppsättning av roller/aktanter i olika berättelser, som utgör
underliggande struktur.
Aktant är ett begrepp som måste skiljas från aktör, fastän de båda begreppen är nära
förbundna. En aktör är den konkreta rollinnehavaren i Greimas teori, medan aktantrollen är
aktörens, ett kollektivs eller ett abstrakt objekts funktion i berättelsen. De aktanter som
Greimas menade var förefintliga i alla berättelser var sex till antalet, och parvis ordnade:
●
●
●

Subjekt <--> Objekt
Avsändare <--> Mottagare
Hjälpare <--> Opponent

Dramamodell. Grundstruktur, tex i Hamlet.

Parole! Ytstruktur - Skiljer en text från en annan /mediespecifik stil/ diskurs (obs förväxla
inte. Här: Tal, sättet att uttrycka)
Langue! Djupstrukturer - Grundläggande berättelse, gemensam för stort antal texter
/narrationen / I efterhand skönjbara mönster av definierbara enheter

Den kommunikativa dimensionen i berättelser
Faktisk författare (tex SVT) →
(Implicit författare → berättare (Expertkommentator? Intervjuoffer?) → lyssnare (politiskt
intresserade) → implicit läsare (SVT föreställer sig att vi ska vara kritiska läsare) → faktisk
läsare (halvsovande student)

18/10 Examinationsgenomgång
Allmåna råd

19/10 Seminarium 2: Genus och medier
Kritik från examinatorn:
Analysera i tre olika steg
1. Vad ser du?
2. Kontext - i vilket sammanhang ser du det?
3. Varför ser du det? Vad vill avsändaren få dig att göra? Dvs påverkas du?
Kolla pdf:n
http://malinlisten.weebly.com/uploads/2/6/8/5/26857710/bildanalys_semiotik.pdf
(checklista, glöm ej kontexten)

Vi är överens om dessa frågeställningarna:
Gestaltas kvinnor och män olika, isf hur?
Hur påverkar det våra uppfattningar av könen av en sådan medialiseringen?
Vad skulle vi kunna lärt oss av skilsmässorna om journalistiken var neutral?
Meh:
Vårt tema: Medialiseringen av kvinnor och män som befinner sig i svåra situationer
Gestaltas de olika, eller är journalistiken neutral?
Varför är detta viktigt och intressant?
- Medialisering innebär att omvärlden, här: den sociala normen, tolkas av journalister.
Vi som konsumenter konsumerar och normaliserar de sociala strukturerna som
journalisterna tolkar. Det är inte individens tolkning av situationen som framkommer i
artiklarna, rubriksättningen och bildvalet.
Syns båda parter lika mycket i media? Eller är någon exkluderad?
Vilka ord står ut i artiklarna kring kvinnorna respektive männen? (ordmoln)
Hur påverkas vårt förhållande till offentligheten/det andra könet av en porträtt? (kap 3 & 4)
Vad skulle vi kunna lärt oss av (vår uppgift) om journalistiken var neutral?

Namn på analyser att använda
●
●
●
●

Semiotisk analys
Diskursiv analys
Praktisk analys
Genusforskning = kulturella mönster, symboliska föreställningar och maktstrukturer
relaterade till kön.

●

Feministisk forskning = studier där frågor ställs i vilken mån och på vilka sätt rådande
genusordning är negativ, framförallt för kvinnor, och hur denna ska kunna ändras
(politik).

Funderingar
-

Källkritik, källredovisning. Ska vi enas om att använda världsmedia? Vilka är isf det?
Ska vi använda samma källor för att kunna jämföra?
Bilder på magasinomslag och texter, ska vi skilja på de två när vi redovisar?
Hur bygger vi upp redovisningen? Struktur och innehåll
Förslag : tre tabeller; genus, feminism och praktisk analys? Med tanke på
omfattningen av vår data så kanske är det lämpligt att göra så?

http://people.com/archive/cover-story-jen-tells-all-how-it-all-fell-apart-vol-64-no-7/
http://people.com/celebrity/jennifer-aniston-and-brad-pitt-separate/
http://www.foxnews.com/story/2005/01/09/pitt-aniston-couldnt-agree-on-kids.html
http://www.smh.com.au/news/People/Brad-wanted-to-be-a-dad/2005/01/10/1105206005
132.html
https://www.cbsnews.com/news/jen-files-for-divorce-from-brad/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4156907.stm
http://abcnews.go.com/GMA/story?id=1289634
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-357949/Jen-pours-heart-Brad-Angelina.html
http://abcnews.go.com/Primetime/story?id=813282
http://www.smh.com.au/news/people/brad-jen-make-it-formal/2005/08/23/11245628281
45.html
https://www.cbsnews.com/news/jen-on-brad-sensitivity-missing/
http://edition.cnn.com/2005/SHOWBIZ/Movies/01/07/aniston.pitt/
http://www.zimbio.com/Divorce+Denial+-+Stars+Who+Smooch+While+Separating/articles/
mItZklLBZ7T/Brad+Pitt+Jennifer+Aniston
Perez Hilton
Tmz.com
Dailymail.com

Source: Newsweek. 1/17/2005, Vol. 145 Issue 3, p79-79. 1/3p. 1 Color Photograph.
Section:
Newsmakers
Hollywood's reigning golden couple, Brad Pitt and Jennifer Aniston, announced last Friday that they are
separating after seven years together, and after four and a half years of marriage. "We happily remain committed
and caring friends with great love and admiration for one another," they said in a joint statement. "We thank you
in advance for your kindness and sensitivity in the coming months." Not likely. Nothing sells gossip magazines
like celebrity breakups.
"It makes people feel a little bit better about their own lives," Us Weekly editor Janice Min told NEWSWEEK last
year. "It's refreshing to see that the fairy tale isn't real." Pitt, 41, and Aniston, 35, sure made it look real, though.

At a time when Ben Affleck seems to get engaged every year, the glittering duo had managed two massive
careers and weathered endless, often manic, media attention with grace and humor. Sadly, they're going to need
those qualities most in the weeks ahead.
PHOTO (COLOR)
~~~~~~~~
By Sean Smith

http://web.retriever-info.com.ludwig.lub.lu.se/services/archive/displayDocument?documen
tId=050910200501093353492&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ludwig.lub.lu.se/services/archive/displayDocument?documen
tId=050910200501103353692&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ludwig.lub.lu.se/services/archive/displayDocument?documen
tId=050910200501163355150&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ludwig.lub.lu.se/services/archive/displayDocument?documen
tId=050910200501193355918&serviceId=2

Analys:
http://www.nytimes.com/2005/01/16/weekinreview/brad-jen-and-hollywoods-new-moralit
y-tale.html

For 4½ years they were Hollywood's leading couple - blond, beautiful, famous and rich.
- SMH

The announcement of the split followed months of speculation in newspapers on
both sides of the Atlantic, including reports that Pitt wanted to become a father
but Aniston was reluctant to start a family.

-

BBC News

Jennifer Aniston's decision to put off having children is being cited as the reason why she and
husband Brad Pitt have ended their five-year marriage.
According to the New York Post, Pitt, 41, wanted to start a family while Friends star Aniston didn't
"want to endure the physical effects that giving birth will have on her sexy body".
Citing unnamed sources, The Post said on the set of the upcoming movie Mr and Mrs Smith, Pitt
"spent hours" in co-star Angelina Jolie's trailer.
But the attraction was not the curvaceous star, but her 3-year-old adopted son, Maddox.

-

SMH

The Post said Pitt will move out of the couple's $US13.5 million Beverly Hills mansion.
- SMH

Brad Pitt's (search) overwhelming desire to have children sunk his marriage to
Jennifer Aniston (search), after the "Friends" star decided to put motherhood
on hold to pursue her acting career, a pal of the power couple said.
- Fox news
Initially, she said she wanted to wait until her popular sitcom, "Friends," had
finished its 10-year run. But when that happened early last year, she started
filling her schedule with new projects, not ob/gyn appointments.
The former "Sexiest Man Alive" was not craving Jolie's pillowy lips and "Tomb
Raider" physique — but time with her 3-year-old son, Maddox. Pitt spent
hours in Jolie's trailer playing with the tot, sources said.
-

FOX News

Brad Pitt Addresses Jolie, Aniston Rumors
Jennifer Aniston Finds Peace After Brad
1. Skilsmässan saknar skandaler; handlar varken om pengar, otrohet,
droger eller misshandel.
2. Väldigt subtilt kring genusperspektivet, då jag saknar träning sedan
innan
3. Jens och Brads skilsmässa handlar om familjeförhållande; balansen
mellan privat och yrkeslivet - saker ger livet en mening. Något helt nytt
om man jämför med 90-talets bevakade skilsmässor
4. Media bevakar för att de känns skönt att visa att sago-bröllop inte funkar
i verkligheten
5. Bilder på Brad och Jen: Brad som familjefar, Jen som egocentrisk. Brad
tillsammans med Nelson Mandela, Jen ute och shoppar
6.

