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Abstract 
 

Title: What is hiding behind the covers - A qualitative picture and textual 

analysis of the newspaper Hänt Bild 

 

The news found on a magazine cover is for the audience to become interested to buy 

the magazine. When it was discovered that there is news that gives a misleading 

message to sell more, there is a research problem. The purpose of the essay is to 

study the message of the news on Hänt Bild’s covers and then be compared to the 

messages that the related articles provides. Total of 28 news where analyzed in four 

issues of the magazine published the year 2013. The essay was based on a qualitative 

visual and textual analysis with the theoretical frameworks sensational journalism, 

framing, image context and semiotics. The analysis was divided into three different 

themes to distinguish the news which gave misleading, genuine or double messages. 

The results of this study indicate that there are news with a misleading message in 

each issue of the magazine. This news was mostly about divorces, pregnancies and 

infidelity. The analysis also indicated that images played a major role in what 

messages the news gave. It was also discovered that the news on the covers which 

contained only text and no images angled the message so that readers would believe 

the article was about something else, even though the text on the cover gave a 

genuine message to the related article. Although it was discovered to be misleading 

news on the covers, there was also genuine news to the related articles. To summarize 

there where 14 news that gave a misleading message, 8 news gave a genuine message 

and 6 news gave a double message to the related articles. The result shows that the 

audience is misled by some news on the cover of a magazine with the aim of the 

editors to sell more. 
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1. Inledning 
En sommardag i juni 2013 bestämde jag mig för att köpa en lättläst och billig tidning 

som heter Hänt Bild. Tidningen fokuserar på bilder och skvaller om de mest kända 

personerna i världen. Hänt Bild berättar om deras vardag, fester och dejter men det 

förekommer även tips om mode och trender. I Hänt Bilds årsredovisning 

framkommer det att läsarnas snittålder är 34 år (16-39 år) och att det är cirka 

202000 personer som köper tidningen om året (aller.se).  

 

Jag köpte nummer 14 (2013) och läste klart tidningen men kände att det var något 

som inte stämde med den. Problemet som upptäcktes var att några nyheter på 

omslaget gav ett annat budskap i jämförelse med vad som egentligen stod i 

artiklarna. De olika nyheterna på omslaget kallas för puffar och med det menas den 

text, samt bild (bildpuff) som hänvisar till olika sidor i tidningen (mediekompass.se). 

Efter en snabb uträkning var det fyra av totalt sju puffar som gav ett missvisande 

budskap i det nummer som jag köpte. Ett exempel är puffen Rihanna är kär i Miley 

Cyrus! – hånglar öppet! Rubriken tillsammans med en bild på de två artisterna gav 

intrycket av att de har hånglat på röda mattan, men efter en läsning av artikeln i 

tidningen visade det sig att Miley Cyrus hade svarat på en fråga via Twitter om att 

hon skulle kunna tänka sig att tungkyssa Rihanna (Mikaela Råberg ”Rihanna är tänd 

på Miley Cyrus!” Nr 14 Hänt Bild 2013:16). Ett annat exempel i samma nummer var 

puffen Sanningen om Justin Biebers svenska dotter! där bilden var den mest 

avgörande faktorn till att anta att Bieber hade en dotter. Han höll i ett barn som var 

något år gammalt och de båda liknade varandra. Senare i artikeln framgick det att det 

var Biebers yngre bror som var i hans famn på bilden (Lisa Nylén ” ’Justin Bieber har 

en svensk dotter!’ ” Nr 14 Hänt Bild 2013:6f). Att konstruera en puff med en specifik 

bild kan ge olika budskap och tolkningar. Puffen Sanningen om Justin Biebers 

svenska dotter är ett tydligt exempel på att bilden gav mig ett missvisande budskap 

som läsare.  

 

Det som har uppmärksammats är att det förekommer en bristande forskning i 

huruvida puffarna är konstruerade på ett sådant sätt att de ger missvisande budskap. 

Svenska låtskrivaren, sångerskan och managern Laila Bagge skrev ett inlägg på sin 

blogg om ett nummer av tidningen Se & Hör (Modernmom.se 2011-11-10). Hon 

förklarade i sitt inlägg om hur rubriken på omslaget var konstruerat på sådant sätt att 

hon visade de första baby-bilderna på sin son. ”Ja, hur mycket sannings finns det i 

den rubriken tror ni? När vi inte ens vill visa upp vår son här på bloggen ännu varför 
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skulle vi då visa upp honom för Se & Hör som de vill ge sken av” berättar hon på sin 

blogg. Förvisso nämner Laila Bagge ingenting om att puffen ger ett annat budskap än 

vad som står skrivet i artikeltexten, men det som framkommer är att en tidnings 

omslag generellt är till för att väcka ett intresse för läsaren och därmed få sålt så 

många lösnummer som möjligt. När det finns bristande forskning om huruvida 

puffar ger missvisande budskap till vad som egentligen står i artiklarna är detta ett 

intressant område att studera. Ett omslag är till för att intressera publiken till att 

köpa tidningen och därmed få sålt så många nummer som möjligt (Conboy 2006: 12) 

och därför är det viktigt att studera om det förekommer fler missvisande puffar i 

Hänt Bild.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka vad puffarna på Hänt Bilds omslag förmedlar 

under året 2013 och jämföra med vad som förmedlas i artiklarna till de relaterade 

puffarna. 

 

1.2.2 Frågeställningar 

 

• Vilka budskap ger Hänt Bilds puffar utifrån hur bilderna på omslagen är 

utformade i det utvalda materialet? 

• Vilka budskap ger Hänt Bilds puffar på omslagen när bild kombineras med 

rubriktexterna och andra eventuella tecken? 

• Hur skildras nyheterna i de artiklar som är relaterade till puffarna?  

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Efter att inledning, syfte och frågeställningar har redogjorts fortsätter nästa kapitel 

om tidigare forskning och teoretiskt ramverk. I tidigare forskning tas tre 

undersökningar upp som handlar om löpsedlar, brittiska tabloidtidningar och 

omslag. Läsaren får även ta del av teorier om sensationsjournalistikens dramaturgi, 

framing, bildens kontext och semiotik. I kapitel 3 redogörs val av material, 

avgränsning, genomförandet av metod och den metodproblematik som kan uppstå. 

Därpå presenteras resultatet av analysen som är strukturerad efter tre utvalda teman. 

Till sist följer en slutdiskussion och förslag på vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning och teori 
I detta kapitel redovisas andra forskares undersökningar för att få en bättre förståelse 

för forskningsproblemet, samt förklaringar till de teorier denna studie utgått från. 

Tidigare forskning kommer att vara till stöd för denna uppsats då resultatet för 

analysen kan återkopplas till andra forskares undersökningar.  

 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Ulrik Volgsten - Löpsedlarna, publiken och det offentliga rummet 

Universitetslektorn och forskaren Ulrik Volgsten publicerade boken Löpsedlarna, 

publiken och det offentliga rummet. En teori om hur vi påverkas av media (2010). 

Han förklarar att det förekommer brist om forskning inom ämnet, men att det kan 

bero på att löpsedlar är ett svenskt fenomen. I sin studie undersöker han hur 

människor påverkas av svenska löpsedlar och de citat som förekommer där.  Han tar 

upp begrepp som normalisering, normförskjutning och disposition av löpsedlar, men 

det som är mest relevant och kan vara till hjälp för denna studie är resultatet av hans 

forskning. Volgsten kom fram till att löpsedlarna oftast inte speglar innehållet i 

tidningarna och att det är på grund av för lite text och otillräcklig information till 

publiken (Volgsten 2010:3ff).  

 

Vidare förklarar Volgsten att citat som titel på löpsedlar ger tidningar ett mer 

personligt tilltal som intresserar läsaren till att köpa tidningen (2010:21, 23). Citaten 

riktas inte personligen till läsarna som ”dig” utan riktas till nyttjandet av ”jag” och 

”vi” och innebar att en personlig röst ökar attraktionskraften hos publiken. Det 

kategoriska är något publiken känner är bekant och därmed får denna 

reklamfunktion publiken att köpa tidningen. Volgsten berättar att citat på löpsedlar 

är det som journalistiken kallar för personifiering vilket tidigare har förklarats ovan 

(Volgsten 2010:23f). 

 

Det gäller att tänka på att det är en viss skillnad på löpsedlar och omslag, men 

gemensamt är intentionen att väcka intresse hos läsare. Denna studie kan då stödjas 

översiktligt utifrån de resultat som Volgsten har kommit fram till.  

 

2.1.2 Martin Conboy – Tabloid Britain 

I sin bok Tabloid Britain: Constructing a community through language (2006) har 

Martin Conboy studerat fyra populära brittiska tidningar i tabloidformat för att 
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klargöra de lingvistiska strategier som används och förekommer i dessa. Genom 

Conboys undersökning har han följt den brittiska tabloidiseringens historiska 

utveckling och hur dess nyheter representeras på löpsedlarna. Utöver den historiska 

utvecklingen fokuserar Conboy på hur språket och utformningen tillämpas och 

anpassas efter den målgrupp tidningen har. Han nämner bland annat att sensation, 

sex, bröllop och skilsmässor, skvaller, kändisar och annat som väcker intresse hos 

allmänheten är de mest karaktäristiska dragen för tabloidiseringen och 

populärjournalistiken (Conboy 2006:12).  

 

Conboy berättar att den historiska utvecklingen av tabloidformatet har resulterat i en 

ökad användning av sensationsjournalistik. Han förklarar att det finns andra 

tidningar med tabloidformat som fortfarande publicerar artiklar med 

nyhetsjournalistik. Det Conboy menar är att det inte är formatet i sig som skapar 

tabloidiseringen, utan att det är texten som är konstruerad och anpassad efter den 

sociala klass och inkomst den typiske läsaren har (Conboy 2006:14). I sin bok tar han 

upp ett flertal olika citat under sin analys och uppger att genom att tidningarna 

dramatiserar och överdriver händelser gör dessa mer intressanta för läsarna. Conboy 

ger ett exempel från tidningen Sun med huvudrubriken ”Corrie Dev in cancer shock” 

och förklarar att det är först när artikeln läses som det riktiga budskapet förs fram: 

”… in a shocking new storyline… breaks down when he learns he may have bowel 

cancer /…/” (2006: 199).  

 

Sammanfattningsvis menar Conboy att sensationella nyheter som innehåller 

antingen sex, skandaler, skvaller eller liknande ämnen är de som säljer bäst och 

därför representeras dessa på förstasidorna (2006: 12). Martin Conboys tidigare 

forskning kommer att vara till hjälp för denna studie att undersöka hur framför allt 

puffarna är utformade för att väcka intresse hos läsarna. Conboys teorier om de olika 

sätt en text konstrueras för att anpassas till läsaren liknar även de te teorier som 

nämns i kapitlet 2.2.1 sensationsjournalistik.   

 

2.1.3 Semir Fific och Erik Persson – Kvällspressens nyhetsvärdering på 

förstasidan – En sensationell utveckling 

Kandidatuppsatsen Kvällspressens nyhetsvärdering på förstasidan – En 

sensationell utveckling skriven av studenterna Semir Fific och Erik Persson (2013) 

och berör liknande ämnen som denna studie grundar sig i. Syftet var att undersöka 

hur Aftonbladets och Expressens förstasidor och sensationella nyhetsvärde har 

förändrats de senaste 40 åren. Nyhetsvärde kan kortfattat förklaras med att olika 
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nyheter värderas utifrån hur exklusiv och egen berättelsen är, samt att journalister 

söker mer efter sensationella nyheter att skriva om. Fific och Persson analyserade 

material från åren 1972, 1992 och 2012 och de använde sig av en kvantitativ metod 

som skiljer sig från denna studie, men de teorier som användes kan vara till stöd. 

Nyhetsvärdering är en de teorier som författarna tillämpat, men studien har också 

grundats på teorier om sensationsjournalistik som kommer redovisas i följande 

avsnitt. Resultatet av Fifics och Perssons analys var att det hade skett en förändring 

gällande nyhetsvärdet för båda tidningarna, där nyttjandet av bilder och citat har 

ökat vilket indikerar på en mer sensationell journalistik än en informativ journalistik. 

De förklarar att brödtexten har minskat den senaste tiden för att göra läsaren mer 

nyfiken på innehållet och att dessa förändringar har kopplats till dramatiseringen av 

nyheter (Fific, Persson 2013: 27, 30). Fifics och Perssons kandidatuppsats är till hjälp 

eftersom den berör samma ämne gällande omslag, samt att den hänvisar till liknande 

teorier som denna studie tillämpar.  

 
2.2 Teori 

2.2.1 Sensationsjournalistik och tabloidisering 

Under de senaste decennierna har det skett en förskjutning inom 

nyhetsjournalistiken där viktiga nyheter har ersatts mer med det som kallas för 

sensationsjournalistik, även kallat underhållningsjournalistik. Maria Ghersetti 

förklarar att sensationsjournalistik innebär att formen av journalistiken innehåller 

någon typ av överdrift, spekulation eller vinkling mot det som anses vara populärt 

eller skandalinriktat.  Kritiken som riktas mot denna form är att den informerande 

journalistiken avtar och leder mer mot en dramatiserande form av texter. När 

gränsen för vad som är informativt och vad som är underhållande minskar, ökar 

debatterna om att den kommersialiserade marknaden i form av 

sensationsjournalistik fokuserar mer på annonsörer och en större mediepublik för att 

gå i vinst (Ghersetti 2004:241ff).  

 

Ghersetti förklarar att medierna i Sverige har rollen att ha en så objektiv och saklig 

journalistik som möjligt, där nyheter ska vara uppriktiga och betydelsefulla. Denna 

uppgift finns uttalad i lagar, riktlinjer och regler, men genom de nya tekniker och 

strukturer som tillkommit de senaste 50 åren uppstår ett nytt mönster där 

medborgare övergår till att bli konsumenter som köper tidningarna för att 

redaktionerna ska gå i vinst (Ghersetti 2004:243f). 
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Nyheter som publiceras framställer en bild av den verklighet som vi lever i, men på 

grund av mediernas begränsade format går det inte att få med alla perspektiv som 

finns. Inom sensationsjournalistiken bearbetas nyheterna utifrån dramaturgiska och 

berättartekniska mallar som råder i den kultur vi lever i. Dramaturgi är ett begrepp 

som kan vara svårdefinierat, men det syftar på olika sätt att utforma en berättelse för 

att fånga och behålla mottagarens intresse (Ghersetti 2004:253f).  

 

Professorn och doktorn i medie- och kommunikationsvetenskap, Sigurd Allern, 

berättar om att en typ av tidning som förekommer i dagens samhälle är det så kallade 

tabloidformatet. Lösnummerpressen utövad av Aftonbladet och Expressen var de 

tidningar i Sverige som först började använda sig av det formatet. Syftet var att 

underlätta läsningen för människor genom att minska tidningens format och texter 

och istället utöka med bilder. Allern förklarar att det som associeras med 

tabloidformatet är att texten ska vara enkel att förstå, där det förekommer 

hänvisningar till olika källor och starka ord som ”kris”, ”skandal”, ”tragisk” och så 

vidare. Tabloidformatet innehåller, förutom sensationsjournalistikens dramaturgi, 

olika tekniker som tillspetsning, polarisering, och personifiering (Allern 2012:246). 

Sensationsjournalistik innebär att formen av journalistiken innehåller någon typ av 

överdrift, spekulation eller vinkling mot det som anses vara populärt eller 

skandalinriktat.  

 

• Med Tillspetsning menas att händelser dramatiseras och de absolut viktigaste 

delarna i nyheter lyfts fram för att bli mer intresseväckande.  

• Polarisering är en teknik där konflikter uppmärksammar publiken och väcker 

känslor hos dem.  

• Personifiering är nyheternas mest tydliga kännetecken där berättelser handlar 

om personer som har gjort något speciellt eller drabbats av något. När en nyhet 

berör en viss människa är det i sig självt intresseväckande för läsaren och ger 

nyheten mer uppmärksamhet (Johansson 2004:229f, Ghersetti 2004: 257). 

 

Teorin om sensationsjournalistikens dramaturgi och verktyg kommer till användning 

för att studera hur puffarna är utformade på olika sätt för att väcka publikens intresse 

till tidningen.  

 

2.2.2 Framing 

Mats Ekström, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, berättar i boken 

Mediernas språk om inramning av bilder, så kallat framing. När han berättar om 
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tecken och bilder förklarar han att framing är ett sätt att rama in bilder genom bland 

annat linjer och färger (Ekström 2008: 28f).  

 

För att få en mer förståelse för framing förklarar massmedieforskaren Denis McQuail 

i sin bok McQuail’s mass communication theory (2010) om att det finns textuella 

verktyg som gör det möjligt att rama in nyheten, till exempel genom att använda 

särskilda ord, fraser eller bilder. Framing är ett sätt att ge publiken en tolkning av en 

nyhet utifrån hur den är utformad (McQuail 2010: 380).  

 

Ett exempel som McQuail nämner gällande framingteorin och dess effekter är när 

Baldwin Van Gorp redovisade framställningen om asylsökande i belgisk press (2005). 

Det fanns ett fall där de asylsökande ramades in som ”offer” där publiken kände 

sympati, och det andra fallet var när de asylsökande ramades in som ”inkräktare” där 

rädsla och motstånd uppstod hos publiken (McQuail 2010: 380). Exemplet om 

framställningen av asylsökande är en framingeffekt som forskaren Adam Shehata 

kallar för ekvivalensgestaltning. Ekvivalensgestaltning handlar om att tillämpning av 

olika ord, men med samma innebörd, kan påverka människors uppfattning om 

nyheten (Shehata 2012:328). 

 

Framing är en teori om hur publiken blir ledd av journalistiska ramar, men det är 

inte alltid tydligt att veta dess effekter hos publiken. Denna studie fokuserar inte på 

publikens påverkan av framing, istället kan framing som teoretiskt ramverk i denna 

studie vara till stöd för att utläsa om det förekommer någon typ inramning gällande 

puffarna. Framing kan vara till stöd för att förstå om puffarna kan ramas in med 

antingen speciella ord eller bilder och på så sätt ger ett budskap som skiljer sig från 

det som står i tidningen. Det ligger störst fokus på hur puffarna är utformade och 

inramade och inte artikeltexten eftersom puffarna är det första publiken läser och det 

är där budskapen förs fram.  

 

2.2.3 Bildens kontext  

Författaren Bo Bergström publicerade 2003 boken Bild & Budskap: ett 

triangeldrama om bildkommunikation och förklarar hur bilders betydelse beror på i 

vilket sammanhang de förekommer i. Bergström förklarar att bildteoretiker kallar 

detta sammanhang för kontext och att det finns en inre och yttre kontext. Den inre 

kontexten avser det budskap betraktaren kan läsa av direkt i en bild genom 

kontraster och hur bilden är skapad. Ett exempel på inre kontext är en bild på hur en 

modell visar upp en vit blus i en smutsig verkstad för att marknadsföra blusen i ett 
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modemagasin. Den yttre kontexten åsyftar till när betraktaren tolkar bilden beroende 

på i vilken miljö bilden framträder i. Miljön kan till exempel vara verktyg som 

rubriker och bildtexter som används för att tolka bildens yttre kontext och dess 

budskap. Bergström förklarar att texterna talar för bilderna och detta kallas för 

förankring. Utan förankring är det upp till betraktaren att själv tolka bilden. När 

betraktaren läser en rubrik eller bildtext intill en bild hålls denne fast vid den 

tolkning av bild och budskap som annars hade kunnat leda till alltför breda 

tolkningar (Bergström 2003: 112f).  

 

2.2.4 Semiotik 

Professorn John Fiske förklarar i boken Kommunikationsteorier: En introduktion 

(1997) att semiotik är ett begrepp som handlar om studiet av tecken och hur dessa 

kommunicerar genom olika texter. Texter är mer än bara det formellt skrivna i 

bokstäver och avser även till exempel bilder, symboler och tv-program. En avsändare 

skapar en text i form av tecken som sedan avläses av läsaren som har en aktiv roll 

eftersom denne skapar betydelse utifrån egna uppfattningar och attityder för texterna 

(Fiske 1997: 61ff). Det finns ett flertal olika definitioner av vad tecken är och Fiske tar 

upp den amerikanske filosofen och semiotikern Charlies Sanders Peirces beteckning 

av dessa. Tecken står för något och de betecknar det objekt som förstås i personers 

medvetande. Pierce skapade ett betydelsesystem i form av tre termer: tecken, objekt 

och interprenant (1997: 63f).  

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

 

Fiske förklarar hur Pierces betydelsesystem fungerar med ett exempel om ordet 

skola. Tecknet skola som används i en text är format i bokstäver och interprenanten 

av ordet är resultatet de erfarenheter användaren har till objektet. För att förklara 

tydligare hur betydelsesystemet fungerar ges ytterligare ett exempel: 

Om en människa hör (tecknet) en person nysa och snyta sig blir den mentala 

föreställningen (interprenanten) att denne är förkyld (objekt) (Fiske 1997:64). 
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Fiske fortsätter med att berätta att C. S. Pierce delade in tecken i tre kategorier. Den 

första kategorin av tecken kallas för ikoner och de liknar objektet. Ikoner kan till 

exempel vara bilder eller illustrationer på toaletter för män och kvinnor.  

Den andra kategorin index avser ett tecken i samband med objektet som tidigare 

exemplet ovan om att en person som torkar näsan beror på en förkylning. Symboler 

är den sista kategorin av tecken och dessa förhåller sig till objektet utifrån bestämda 

regler eller överenskommelser som fungerar inom olika kulturer. Några exempel på 

symboler är vägskyltar eller olika språk som måste inläras för att förstå objektet 

(Fiske 1997: 70f).   
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3. Material och Metod 
I detta kapitel förklaras det material denna studie avser att analysera, samt 

motivering till valet av avgränsning. Här redogörs även vilka metoder och verktyg 

som har tillämpats för att analysera materialet. I slutet av kapitlet tas metodens olika 

brister upp och vilka åtgärder som har utförts för att undvika dessa. 

 

3.1 Material 

Denna uppsats grundar sig i material från tidningen Hänt Bild. Analysen har utförts 

genom att studera numren i tidningens originalform, vilket menas att de skickades 

med posten från Aller Media. Materialet bygger på Hänt Bilds omslag där de så 

kallade puffarna finns, samt de artiklar som är relaterade till dessa. Hänt Bild 

publicerar totalt 26 nummer under ett år (aller.se) och på omslagen förekommer det 

ungefär fem till sju olika puffar. Om alla 26 nummer studeras innebär detta att en 

totalundersökning skulle bestå av cirka 180 artiklar och därför måste materialet 

avgränsas till ett relevant antal nummer.  

 

3.2 Avgränsning 
Den valda tidsperioden denna uppsats utgår från är Hänt Bilds nummer publicerade 

under året 2013. Anledningen till varför materialet har avgränsats till det senaste året 

är för att studien ska hålla sig inom en så aktuell tidsperiod som möjligt. Till den här 

studien har fyra nummer av tidningen Hänt Bild uppskattats som ett rimligt antal för 

analysen, eftersom det blir då cirka 28 puffar och artiklar som undersöks.  

För att studien ska hållas så objektiv som möjligt och inte riskera att resultatet kan 

påverkas av egna värderingar angående avgränsningen, är ett bundet slumpmässigt 

urval rimligt att tillämpa. Det som menas med bundna slumpmässiga urval är att ett 

startnummer dras från det totala antalet nummer som finns och sedan väljs till 

exempel vart 3:e nummer ut för analys (Trost 2012:35). För att fördela urvalet 

likvärdigt under året har vart 6:e av Hänt Bilds nummer insamlats. Efter 

urvalsprocessen har nummer 6, 12, 18 och 24 valts ut för analys och de publicerades 

den 28:e februari 2013 (nr 6), 23:e maj 2013 (nr 12), 25:e augusti 2013 (nr 18) samt 

den 7:e november 2013 (nr 24). Efter insamlingen av materialet beräknades det 

förekomma totalt 28 puffar på omslagen.  
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3.2.1 Avgränsning i artiklarna 

Det är viktigt att förklara vad som studeras i artiklarna för att undvika 

missuppfattningar om vad uppsatsen syftar till att undersöka. Den tredje 

frågeställningen avser att endast studera texten i artiklarna och inga bilder kommer 

att analyseras i dessa. Anledningen till denna avgränsning är för att det förekommer 

ett alltför stort antal bilder inom varje artikel. När bilderna inte tolkas kommer 

därför inte heller bildtexten att analyseras. I varje artikel förekommer det också olika 

citat eller små titlar omkring bilderna och dessa analyseras inte heller eftersom de 

nämns till viss del i brödtexten. Sammanfattningsvis betyder det att det endast är 

huvudrubriken och brödtexten som analyseras i artiklarna. 

 
3.3 Metod 

3.3.1 Kvalitativ metod 

Materialet har studerats och analyserats med en kvalitativ metod eftersom texten i 

materialet behövs tolkas istället för att mätas och räknas som görs i en kvantitativ 

metod. Då denna studie inte avser att studera hur en speciell händelse eller person 

framställs i Hänt Bild hade det varit svårt att skapa variabler som berörs genom en 

kvantitativ metod. Den kvalitativa innehållsanalysen grundades i syfte för att 

upptäcka budskap som religiösa och juridiska texter gav. Utgångspunkten med den 

kvalitativa innehållsanalysen är att budskapen inte alltid är uppenbar utan att texter 

måste tolkas för att dessa ska framhävas (Östbye et. al. 2004:64f).  

 

3.3.2 Teman 

Till denna undersökning har tre teman valts ut för att göra det enklare att kunna 

kategorisera analysen och resultatet. De fyra utvalda numren av tidningen Hänt Bild 

innehåller totalt 28 puffar med relaterade artiklar och utan dessa tre teman skulle 

analysen bli textmässigt för lång om varje nyhet hade redovisats individuellt. Efter en 

översiktlig undersökning av det insamlade materialet bestämdes dessa tre teman: 

Missvisande budskap, Chockerande budskap och Dubbla budskap. Det första temat 

hänvisar till de puffar som ger missvisande budskap till de relaterade artiklarna. Det 

andra temat hör till de puffar som är genuina till de relaterade artiklarna. Slutligen 

har ett tredje tema valts ut som syftar till de puffar som varken är missvisande eller 

genuina och tolkades ge dubbla budskap under analysens gång. 
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3.4 Lingvistisk textanalys 

Analysen av artiklarna i det utvalda materialet har grundats i den så kallade kritiska 

lingvistiska textanalysen. Genom att studera metaforer, grammatik och ordval går det 

att upptäcka de budskap och innebördsaspekter som finns i texterna (Bergström, 

Boréus 2012:25). Denna textanalys gör det möjligt att i detalj förstå hur de olika 

aktörerna och händelserna har framställts i artiklarna och vidare jämföra med hur 

dessa framställs på omslagen. 

 

3.4.1 Metaforer 

Det första verktyget som har använts är metaforer. De är i grunden abstrakta och 

ersätter ord som är konkreta. ”Rihanna som är känd för sina sexiga låtar, 

kontroversiella uttalanden och avklädda bilder nappade direkt på inviten” är ett 

exempel på en metafor som finns i artikeln gällande Miley Cyrus och Rihanna. 

Metaforen grundar sig i att ett djur nappar på bytet vilket menas i den här kontexten 

att Rihanna visar ett intresse för den inbjudan hon fick av Miley Cyrus. Denna 

ersättning av metaforer tillför betydelse för texten och det sammanhang dessa 

förekommer i. Det sker en tankemässig överföring när människor uppfattar 

metaforer utifrån de erfarenheter som beskrivs i dessa. I tidigare språkforskning 

ansågs metaforer som framförallt utsmyckning i språket, men egentligen är de ett 

verktyg som används för att förstå omvärlden. Det mänskliga tänkandet är 

sammankopplat till språkliga uttryck och hur människor tänker och agerar är 

metaforiskt (Bergström, Boréus 2012: 265).  

 

Det finns olika typer av metaforer och de som tas hänsyn i denna studie är de aktiva 

och inaktiva metaforerna. Med de inaktiva metaforerna behövs det inte göras någon 

aktiv reflektion över den överföring som görs när metaforen används. En del inaktiva 

metaforer kan vara lättare att uppfattas som metaforer än andra så som ”att gå i 

någons fotspår”. Avsändare och mottagare måste inte vara fullt medvetna om när 

inaktiva metaforer används, till skillnad från de aktiva metaforerna där betydelsen 

måste tolkas aktivt av mottagaren. När en avsändare använder sig av aktiva 

metaforer sker detta genom en kreativ process (Bergström, Boréus 2012: 269f). Till 

denna studie analyseras både inaktiva och aktiva metaforer för att se hur händelserna 

framställs och tolka avsändarens medvetna och omedvetna budskap. 
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3.4.2 Modalitet 

Ett annat verktyg som har tillämpats till denna studie är modalitet. Att studera 

modaliteten innebär att granska i vilken utsträckning en källa, uppgiftslämnare eller 

aktör i texten står för det denne uttalar (Bergström, Boréus 2012: 376). Ett exempel 

på modalitet är puffen i nummer 14 av Hänt Bild om att Katie Holmes tar tillbaka 

Tom Cruise. Det enda som nämns i artikeln är en anonym källas reflektioner: ”En bit 

av Katies hjärta kommer alltid att tillhöra Tom. De har ju Suri ihop och jag tror att 

hon överväger att ge Tom en ny chans”. Här visas det att källan inte fullt ut tar 

ställning till uttalandet eftersom denne endast tror istället för att veta, vilket gör att 

budskapet i artikeln inte är detsamma som det budskap puffen förmedlar. Ett annat 

exempel som visar på att en aktör har hög modalitet är i artikeln där Miley Cyrus 

svarar på om hon hade kunnat tänka sig att tungkyssa Rihanna: ”Det skulle jag 

definitivt göra”. Dock gav den artikeln, trots hög modalitet, ett annat budskap i 

förhållande till puffen. Modalitet som verktyg är till hjälp för att upptäcka vad Hänt 

Bilds källor i artiklarna står för, samt se hur pass trovärdig nyheten blir och sedan 

jämföra med de budskap som uttrycks i nyheterna på omslagen. 

 

3.4.3 Transitivitet 

Ett tredje analysverktyg som har använts för studien kallas för transitivitet. 

Transitivitet fokuserar på det grammatiska i en text för att se hur skeenden och 

händelser framställs. Transitivitet kan analyseras utifrån kategorierna processer, 

deltagare och omständigheter. Inom kategorin för processer analyseras texten om det 

är en handling eller en händelse. En handling är då något görs medvetet, dessa kan 

vara verbala, fysiska eller mentala. En händelse är något som inte kan kontrolleras, 

till exempel en naturkatastrof. Begreppet deltagare delas också in i olika kategorier; 

agenter och deltagare som påverkas. Agenter innebär de aktörer som orsakat 

handlingen och deltagare som påverkas kan antingen vara mänskliga eller 

ickemänskliga, dessa kallas för objekt. Det sista begreppet omständigheter redogör 

plats och tid för processen (Bergström, Boréus 2012:280ff). Transitivitet som verktyg 

gör det möjligt att se hur de olika händelserna i artiklarna är grammatiskt uppbyggda 

och sedan jämföra dem med de budskap som puffarna ger. Det kan hända att alla 

kategorier inte kan analyseras och därför kommer denna studie fokusera mest på hur 

processerna framställs i artiklarna. Genom att studera processer gör det möjligt att se 

hur olika handlingar och händelser framställs i de olika artiklarna och vidare jämföra 

om de skiljer sig med de budskap som den relaterade puffen ger. 
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3.5 Semiotisk bildanalys 

Som tidigare förklarat handlar semiotik om kommunikation och meningsskapande 

där vi läser, tolkar och avkodar tecken. Till den semiotiska analysen finns ett antal 

centrala begrepp som har tillämpats till analysen och dessa utgår ifrån professor 

Mats Ekströms bok Mediernas språk (2008) samt Fiskes Kommunikationsteorier – 

en introduktion (1997).  

 

3.5.1 Denotation och konnotation 

Ett verktyg som har tillämpats till denna studie är denotation som är den direkta, 

konkreta och uppenbara betydelsen av en text. Tolkning med denotation är det som 

ögat ser och ingenting mer. Denotation är relaterat till det andra begreppet som 

kallas för konnotation. Det är konnotation som ger texten en mening genom 

betydelser, uppfattningar, anknytningar och kulturella innebörder. Vid denna nivå av 

analys måste konnotationen förstås i termer av myter eftersom texter kan förmedla 

olika budskap (Ekström 2008:24; Fiske 1997: 118). I den konnotativa nivån 

förekommer kulturella associationer och uppfattningar vilket kallas för myter. Myter 

upprätthåller de perspektiv på verkligheten som förekommer i samhället. Det kan 

handla om manlighet och kvinnlighet, om familj och om framgång. Människor förstår 

och uppfattar omvärlden genom den kultur de lever i (Fiske 1997:121).  

Genom att studera denotation, konnotation och myter av de tecken (bilder) som 

förekommer i puffarna på Hänt Bilds omslag gör det möjligt att utläsa vilka budskap 

som förmedlas till läsaren.  

 

3.5.2 Paradigm och syntagm 

Paradigm är ett annat verktyg som har använts till denna studie som förklarar i vilka 

sammanhang tecken kan kombineras genom bestämda regler och sedvanor. 

Paradigm har använts för att se hur en samling av tecken, som till exempel hur olika 

färger, ikoner, fotovinklar, symboler och andra betydelsefulla perspektiv har 

tillämpats på omslagen.  När dessa tecken kombineras kallas detta för syntagm och 

en helhet bildas (Ekström 2008:26). För denna undersökning har paradigm och 

syntagm analyserats för att se vilka slutgiltiga budskap puffarna förmedlar på de 

utvalda omslagen.  

 

3.6 Metoddiskussion 

I detta avsnitt förklaras olika problem som kan uppstå på grund av det utvalda 

materialet och metoderna. Det material som analyseras kommer inte att vara fullt 
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representativt för att göra generella antaganden kring hur Hänt Bild framställer 

puffarna då det endast är fyra nummer som studeras i denna studie. Resultatet för 

denna analys kanske inte stämmer överens om en analys görs av fler eller andra 

nummer och därför fokuserar denna studie mer på validitet framför reliabilitet, vilket 

betyder att det som ska undersökas under analysen verkligen undersöks. Med 

reliabilitet menas att flera forskare ska kunna komma till samma resultat med 

samma sorts undersökning (Thurén 2007: 26).  

 

En annan viktigt punkt att ta hänsyn till är att denna studie är av kvalitativ karaktär 

och med detta analyseras materialet utifrån egna tolkningar. För att andra ska 

komma till samma resultat är det viktigt att förklara tydligt hur undersökningen är 

gjord och detta har gjorts utifrån de tre teman som förklarades i avsnittet 3.3.2. Om 

en person skulle använda dessa teman blir det mer sannolikt att resultaten liknar 

varandra än om inga teman används (Thurén 2007:33). 

 

Ett annat problem som kan ske under analysens gång är att det uppstår subjektiva 

tankar om puffarna och artiklarna. Det är viktigt att förhålla sig opartisk under 

analysen och inte inrikta sig på att hitta puffar som är missvisande utan även ta 

hänsyn till att det finns sådana som också är genuina.  
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4. Analys och resultat 
I detta kapitel förklaras de resultat som har åskådliggjorts under analysens gång. 

Som tidigare nämnt i kapitel Metod redovisas resultatet i de tre teman Missvisande 

budskap, Genuina budskap och Dubbla budskap. Inom varje tema förklaras både 

bildanalys (puffar) och textanalys (artiklarna), samt knyter an till den tidigare 

forskning och teorier denna studie har tillämpat. Som tidigare nämnt handlar det 

första temat om de puffar som ger ett missvisande budskap till de relaterade 

artiklarna. Det andra temat berör de puffar som ger samma budskap som de 

relaterade artiklarna och i det sista temat förklaras de puffar som har kategoriserats 

ge dubbla budskap. 

 

Efter analysen har varje puff kategoriserats som antingen missvisande, korrekt eller 

att puffen ger ett dubbelt budskap. Inom varje tema har analysen av olika puffar 

delats in i mindre avsnitt för att synliggöra röda trådar som har uppdagats. 

Analysschemat av varje puff tillsammans med den relaterade artikeln finns tillgänglig 

att se i form av bilagor. 

 

4.1 Kortfattat resultat 

Eftersom inte alla puffar och artiklar har redovisats i kapitlet ”Analys och resultat” 

visas nedan en figur för att översiktligt tydliggöra resultatet. Studien är av en 

kvalitativ karaktär och med detta menas att resultatet inte ska räknas utan att det ska 

utgå från egna tolkningar. Dock bedöms det att ett diagram kan vara till hjälp för att 

få förståelse för hur många puffar som antingen gav ett missvisande, genuint eller 

dubbelt budskap.  

 
Figur 2 
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4.2 Missvisande budskap 

4.2.1 ”De skiljer sig!” 

Ett mönster som har kunnat tydliggöras under analysens 

gång är att puffar som handlar om skilsmässor inte 

stämmer överens med det som står i artiklarna. 

Rubrikerna i puffarna är konkreta där det direkt står ”De 

skiljer sig!” medan artiklarna visar ett annat budskap i 

form av källors antaganden att paren snart kommer att 

skilja sig. Puffarna är utformade på samma sätt utifrån 

de olika tecken som används för att göra budskapet mer 

tydligt om att paren skiljer sig och dessa förklaras i nästa 

stycke.  

 

I Hänt Bilds tidning nummer 6 (2013) finns det en puff som handlar om att Nicole 

Richie och Joel Madden skiljer sig. Analysverktyget paradigm visar att puffen 

innehåller två olika bilder och mellan dessa förekommer det en blixt. På ena bilden 

syns Nicole Richie och på den andra bilden syns Joel Madden. Under blixten står det 

”Hollywood i chock!” och ramen runt den texten är spetsig.  

 

I nummer 24 (Hänt Bild 2013) finns det en puff som har samma 

mönster som i nummer 6 om att Nicole Richie och Joel Madden 

skiljer sig. Det finns två bilder och en blixt som skiljer dessa åt och 

när dessa tecken kombineras bildas en helhet utifrån syntagm. 

Puffen handlar om Mariah Carey och Nick Cannon och i rubriken 

står det att dessa två personer skiljer sig.  

 

Blixten i puffarna tolkas tillhöra teckenkategorin index utifrån C. S Pierces tre 

indelningar som Fiske tog upp i sin bok Kommunikationsteorier: en introduktion 

(1997). Till skillnad från ikoner som direkt liknar objektet är det sambandet med 

objektet som skapar betydelse (Fiske 1997:71). Blixten i puffen är även en metafor 

som står för någonting annat än vad det egentligen är. När en blixt slår ner i ett träd 

förstörs trädet och i sambandet med titeltexten om att paren skiljer sig tolkas blixten 

som att äktenskapen har tagit slut.  
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Vidare i artiklarna förekommer det ett liknande mönster då det endast är anonyma 

källor eller vänner till kändisarna som kommer till tals i artikeln. En mening som 

visar på att artikeln inte stämmer överens med puffens budskap är ”Snart är 

skilsmässa enda utvägen, säger en vän till Mariah och Nick /---/” (Angelica Jaako Nu 

skiljer sig Mariah och Nick! Nr 24 Hänt Bild 2013: 55). Snart betyder inte nu och 

meningen ovan tolkas som att paret inte har skiljt sig än. Artikeln om Nicole Richie 

och Joel Madden har ett liknande uttalande från en anonym källa som säger ”Hon 

har till och med sagt att han är en dålig pappa och funderar på att skilja sig, hon 

känner sig ändå redan som en ensamstående mamma…” (Emma Barrstrand ”Nicole 

Richie och Joel Madden skiljer sig!” Nr 6 Hänt Bild 2013: 21). När det står att Richie 

funderar på att skilja sig visar det att paret inte har skrivit på några 

skilsmässopapper och därför motsäger artikeln puffens budskap.  

 

Puffar som handlar om skilsmässor ter sig intressanta för publiken eftersom det är en 

konflikt mellan två personer och detta kallas för polarisering. Polarisering är en 

teknik inom sensationsjournalistikens dramaturgi och är kännetecknande för 

tabloidtidningar. Tabloidtidningars inriktning är mot det som är underhållande till 

publiken för att sälja fler nummer (Johansson 2004: 229f, Allern 2012: 246).  

 

4.2.2 Påkommen och otrogen 

Under analysen upptäcktes ett antal missvisande 

puffar som handlar om otrohet. ”Kristen Stewart 

påkommen med Taylor Launter” (nummer 6 2013) är 

ett exempel på att puffen ger ett missvisande budskap 

till skillnad från vad som egentligen står skrivet i 

artikeln. Två bilder har använts för att dela in de tre 

människorna som artikeln berör; Kristen Stewart, 

Taylor Launter och Robert Pattinson. Då puffens 

budskap är att Kristen Stewart har varit otrogen med 

Taylor Launter visar den första bilden dem tillsammans när de håller om varandra 

och på den andra bilden syns Robert Pattinson ensam. Teorin om framing förklarar 

hur särskilda tillämpningar av bilder och ord ramar in budskapet (McQuail 2010: 

380). Bilderna kopplar samman Stewart och Launter men samtidigt utelämnar 

Pattinson, vilket upprätthåller samma budskap som puffens titel ger.  

 

I artikeln framkommer det att Kristen Stewart festade tillsammans med Taylor 

Launter när han firade sin födelsedag. ”Kristen Stewart har ju svårt att hålla 
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tassarna ifrån andra killar” (Emma Barrstrand ”Kristen Stewart firade födelsedagen 

med Taylor Launter” Nr 6 Hänt Bild 2013: 9) är en aktiv metafor som används i 

sammanhang där till exempel människor ska undvika det som är otillåtet. Att hålla 

tassarna ifrån betyder att Stewart har svårt att vara trogen sin partner och när denna 

metafor nämns i artikeln håller den sig fortfarande till det budskap som puffen ger. 

Källan i artikeln är anonym och modaliteten är hög men ingenting tyder på något sätt 

att Stewart var otrogen med Launter: ”Hon och Taylor var väldigt fysiska och flirtiga 

med varandra”. Att vara väldigt fysisk till någon är en tolkningsfråga som beror på 

hur läsaren själv tolkar texten. När källan tidigare i artikeln förklarade att Kristen 

Stewart var på väldigt bra humör, skrattade och pratade mycket tolkas väldigt fysisk 

som att hon var glad och flirtig. Det huvudsakliga budskapet med puffen är att 

Kristen Stewart har varit otrogen, men när ingenting om varken kyssar eller otrohet 

nämns i artikeln kategoriseras puffen som missvisande.  

 

Ytterligare en puff som ger ett missvisande budskap till 

skillnad från det som står i artikeln finns på omslaget i 

nummer 24 (2013) av Hänt Bild. Analysverktyget paradigm 

visar att puffen innehåller två texter, samt två bilder och 

titeltexterna är ”Därför skiljer sig Orlando Bloom” och ” ’ 

Miranda Kerr otrogen med Leo DiCaprio & Justin Bieber”.  

 

Likt de puffar som handlar om skilsmässor förekommer det även här en blixt som 

separerar bilderna. Bilderna ger inget speciellt budskap utan visar endast att puffen 

handlar om Kerr och Bloom. Puffens budskap kan tolkas utifrån det Fiske tog upp om 

C. S. Pierces betydelsesystem (se figur 1: 8) där ordet otrogen är det tecken som är 

synligt för läsaren. Tecknet otrogen förhåller sig till objektet, det vill säga den fysiska 

handlingen. Vidare förhåller sig den mentala föreställning (interprenanten) utifrån 

läsarens egna kunskaper om vad otrohet innebär när denne ser tecknet. I den andra 

texten finns ordet ”därför” och det betyder att en orsak förklaras. Tillsammans med 

ordet ”otrohet” blir puffens budskap att artikeln handlar om att orsaken till varför 

Bloom skiljer sig är för att Miranda Kerr har varit otrogen med DiCaprio och Bieber 

(Fiske 1997: 64).  

 

I artikeln finns det två källor varav en talesperson till paret och en person/källa 

enligt författaren Angelica Jaako. Talespersonen säger:  
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I ett gemensamt uttalande meddelar Orlando Bloom och Miranda Kerr att de 

vänskapligt har varit separerade under de senaste månaderna. Efter sex år 

tillsammans har de nyligen beslutat att göra sin separation officiell (Angelica 

Jaako ”Miranda Kerr låg runt i Hollywood!” Nr 24 Hänt Bild 2013: 13) 

 

Det som talespersonen säger ovan visar på att paret skiljer sig och vidhåller samma 

budskap som puffen. Men när den andra källan kommer till tals och förklarar att 

Miranda Kerr har varit otrogen med Justin Bieber är texten otillräcklig och puffen 

ger ett missvisande budskap.  

 
Mina källor bekräftar att det var en pojke, en väldigt ung, väldigt känd 

poppojke med en egen skör kärlekssituation, som hon knullade järnet ur! 

(Angelica Jaako ”Miranda Kerr låg runt i Hollywood!” Nr 24 Hänt Bild 2013: 

13) 

 

Justin Bieber överensstämmer med den information som källan ger. Dock finns det 

inte bara en enda ung, känd poppojke med en skör kärlekssituation och 

informationen är därför inte fullständig. Meningen är för allmän för att konstatera att 

det är exakt Justin Bieber som Miranda Kerr var otrogen med. Det förekommer även 

tvetydliga ord i meningarna som syftar på att Kerr har varit otrogen med DiCaprio. 

Ord som det sägs och ska ha har en osäker laddning till skillnad från om det hade 

skrivits det är eller de har. All text som har med otrohet i artikeln att göra utgår från 

rykten: ”Paret har inte synts ihop sedan i september i år, men nu ger elaka rykten en 

förklaring till saken!” (Angelica Jaako ”Miranda Kerr låg runt i Hollywood!” Nr 24 

Hänt Bild 2013: 13). 

 

4.2.3 Miley Cyrus 

I nummer 6, 12 och 24 (Hänt Bild 2013) förekommer det en puff på respektive 

omslag som handlar om Miley Cyrus. Efter analysen visade det sig att alla puffar är 

missvisande och det är anledningen till varför det finns ett enskilt avsnitt angående 

Cyrus. Den första puffen som kommer att klargöras i detta avsnitt förekommer i 

nummer 24. Rubriken är ”Miley Cyrus blir porrstjärna” och texten tolkas som att hon 

kommer inleda en karriär som porrskådespelare. I artikeln redogörs det för att Miley 

Cyrus har blivit erbjuden en roll i en porrfilm och ingenting om att hon har tackat ja 

till det (se bilaga 25).  

 

Den andra missvisande puffen om Miley Cyrus finns på omslaget av nummer 12 

(Hänt Bild 2013). Analysverktyget paradigm visar att puffen innehåller en bild på 
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henne där hon blottar början på hennes rumpa, samt tre separata texter; ”Miley 

Cyrus viker ut sig!”, ”Hon visar allt!” och ”Chockbilder”. Syntagmet, som är 

helhetsbilden av när dessa tecken kombineras att Cyrus har fotograferats naken 

eftersom det står skrivet att ”Hon visar allt!”.  Vidare i analysen av artikeln står det: 

  
Miley Cyrus, 20, vill inte längre bli förknippad med den barnstjärna hon var 

och rollen som Hannah Montana – det gör hon klar när hon nu kastat 

kläderna för tidningen V (Angelica Jaako ”Miley Cyrus viker ut sig!” Nr 12 

Hänt Bild 2013: 37). 

 

Att Miley Cyrus har kastat kläderna tolkas som att hon inte har några kläder på sig 

när hon fotograferades för tidningen V och detta ger samma budskap som puffen. 

Senare i artikeln står det att hon har blivit fotograferad och poserar utmanande, men 

ingenting om någon nakenhet. Det som beskrivs som utmanande i artikeln är att hon 

kupar sin hand över ett naket bröst och på en annan bild drar ner byxorna så att 

rumpan syns lite lätt. När puffen innehåller effektfulla ord som chockbilder, vika ut 

sig och visar allt tyder detta på att den är både tillspetsad och personifierad eftersom 

artikeln inte ger samma budskap med lika dramatiska ord, samt att intresseväckande 

händelser om enstaka personer engagerar läsaren mer. Teorin om 

sensationsjournalistikens dramaturgi kan klargöra att puffen utgår från dessa verktyg 

om tillspetsning och personifiering för att verka mer intressant och lockande för 

läsaren (Johansson 2004:229; Ghersetti 2004: 257).  

 

Den tredje puffen (2013) kunde inte fullt ut 

analyseras eftersom artikeln saknades i 

tidningen. Efter sju fullständiga genomläsningar 

av nummer 6 bekräftades det att artikeln inte 

fanns med i tidningen. När endast puffen finns 

tillgänglig och inte artikeln kategoriseras den till 

de puffar som är missvisande. Rubriken är ”Miley 

Cyrus bröstchock!” och till den finns en bild på henne när hon tittar ner mot sitt 

bröst. Cyrus håller sin ena hand mot ett tunt linne som nästan visar bröstet och det 

tolkas som att hon justerar till det. Under rubriken förekommer det en pil som pekar 

mot hennes hand och bröst. Utan titeltexten skulle bilden kunna tolkas på ett flertal 

sätt och det är därför kontexten spelar roll för denna puff. Ordet bröstchock 

förankras tillsammans med bilden gör att budskapet är att Cyrus har råkat blotta sitt 

bröst (Bergström 2003: 112f). Som tidigare nämnt finns inte artikeln i tidningen och 
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kan därför inte analyseras, denna brist kan i sig tolkas utifrån två möjliga 

förklaringar. Antingen har det skett ett oavsiktligt fel under tillverkningsprocessen 

eller att saknaden av artikeln var avsiktlig för att göra publiken mer uppmärksam till 

tidningen eftersom sensationella nyheter som representeras på omslagen är det som 

säljs bäst enligt Conboys tidigare forskning (Conboy 2006: 12).  

 

4.2.4 När bilderna bedrar 

Detta avsnitt syftar till de puffar där bilder fungerar som ett sorts ramverktyg för att 

vinkla budskapet ytterligare tillsammans med rubriken. Det som menas med att 

budskapet vinklas ytterligare är att det är bilden som påverkar budskapet mest. För 

att förstå hur bilder påverkar budskapet kommer två exempel redovisas i detta 

avsnitt. 

 

I nummer 18 (2013) av tidningen Hänt Bild 

förekommer en puff med rubriken ”Nu är Jennifer 

Aniston gravid!”. Texten i puffen menar att Jennifer 

Aniston är gravid och under rubriken finns en pil 

som pekar på hennes mage. På bilden syns Aniston 

klädd i en åtsittande sidenklänning. Hennes mage 

buktar ut och intill bilden finns texten ”Kolla 

kulan!”. Om bilden hade varit beskuren från hennes 

huvud till axlar skulle budskapet inte bli lika tydligt 

eftersom rubriken är associerad till hennes 

utbuktade mage (Ekström 2008: 28f).  

 

Majoriteten av texten i artikeln handlar inte om att Aniston bekräftar att hon är 

gravid utan det nämns mer om hennes framtida bröllop tillsammans med sin 

fästman Justin Theroux. I de meningar som det är skrivet om Jennifer Anistons 

graviditet förekommer det för få trovärdiga yttranden som visar på att det är 

bekräftat att hon är gravid. Genom en snabb läsning av meningarna i artikeln som 

handlar om Anistons graviditet, skulle det kunna tänkas att läsaren uppfattar det som 

att hon är gravid men den kvalitativa analysmetoden visar på att dessa är för oklara:  

 
Men dröjsmålet kanske inte bara berör på att de inte kunnat ena om en plats 

för vigseln, utan för att de väntar barn?! På nytagna bilder på Jennifer har 

hon en tydlig liten babykula, och själv eldade hon på gravidryktena 

ytterligare i början av sommaren. Under en lansering av en ny yogabok 
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klappade hon sig själv på magen och sa hemlighetsfullt att träningsformen 

hjälpt henne att förbereda sig: - Yoga hjälper dig att förbereda allt. Ärligt 

talat, det är som meditation! (Angelica Jaako ”Aniston om det inställda 

bröllopet!” Nr 18 Hänt Bild 2013: 23) 

 

Första meningen tolkas som för otydlig för att bekräfta att Jennifer Aniston är gravid 

eftersom det i slutet förekommer ett frågetecken och inte bara ett utropstecken. Om 

det bara hade funnits ett utropstecken i meningen skulle meningen bli otvivelaktig 

och den hade då klarlagt att Aniston är gravid. Metaforen ”själv eldade hon på 

gravidryktena”, där elda på tolkas som att lägga till mer ved i elden vilket gör en 

tankeöverföring om att hon styrkte gravidryktena. De sista meningarna om att 

Aniston klappade sig på magen under en lansering av en yogabok tyder på att 

ingenting är bekräftat om någon graviditet. Det kan även tolkas som att 

artikelförfattaren har skrivit ordet hemlighetsfullt för att vinkla meningen som att 

Aniston kan tänkas vara gravid.  

 

Ytterligare ett tydligt exempel på att bilden i en puff ramar in 

budskapet finns i nummer 24 (2013) och puffens titel är ”Heidi 

Klum och Seal återförenade!”. På bilden syns Heidi Klum och Seal 

tillsammans och båda två är nära ansikte mot ansikte med 

varandra. När analysen av den konnotativa nivån skedde tolkades 

det som att de kysser varandra på grund av närheten. Bilden är 

beskuren ovalt och ger en inbjudande känsla istället för att det 

förekommer blixtar som separerar två bilder vilket förklarats 

tidigare att det syftar mer på skilsmässor.  

 

Ekström förklarar att valet av bildens fotovinkel spelar roll för 

vilket budskap som ges. Bildens fotovinkel till puffen kan 

eventuellt öka föreställningen om att Klum och Seal kysser varandra på munnen, 

medan en annan vinkel hade kunnat ge en annan föreställning om att de kysser 

varandra på kinderna istället vilket tyder på teorin om framing (Ekström 2008: 28f). 

Tillsammans med texten ”Heidi Klum och Seal återförenade!” tolkas denna nyhet 

som att de har blivit tillsammans igen eftersom de har skiljt sig för 1,5 år sedan. 

Texten ”Breaking news!” som även är sammankopplad till notisen visar att denna 

händelse är en stor nyhet vilket upprätthåller tanken av att de har gått tillbaka till 

varandra.  
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I meningen ”Det var länge kyligt mellan ex-makarna Heidi Klum, 40, och Seal, 50, 

men nu 1,5 år efter skilsmässan har de återförenats!” går det att analysera den första 

metaforen som förekommer i texten. Att vara kylig mot någon kan betyda att inte visa 

sina känslor och denna metafor används för att förklara att Heidi Klum och Seal 

tidigare inte hade någon kontakt med varandra. Därefter förklaras att Heidi Klum 

och Seal hade träffats på deras gemensamma dotters kalas och att de ”/---/ såg 

kärvänliga ut och kysste varandra öppet på munnen!” (Angelica Jaako ”Heidi Klum 

och Seal återförenade!” Nr 24 Hänt Bild 2013:9). Det var det enda i denna text som 

kan kopplas samman med det budskap som förekom på omslaget. I denna text 

förekommer det ingen anonym källa, utan det är endast Heidi Klum och Seal som 

kommer till tals. Klum sa ”Jag är kär /---/” och det kan vidare förstås i den meningen 

”Den forna supermodellen är i alla fall upp över öronen förälskad i sin livvakt /---/”. 

Artikeln visar på att hon och Seal inte är tillsammans utan hade bara träffats på 

kalaset.  

 

4.3 Genuina budskap 

I detta avsnitt klarläggs de puffar och relaterade artiklar som har samma budskap.  

 

4.3.1 Dejting och bröllop 

På omslaget av Hänt Bilds nummer 12 

(2013) förekommer puffen ”Mariah Careys 

Disneybröllop!”. På bilden (se sida 24) syns 

Mariah Carey och Nick Cannon hålla hand 

och titta varandra i ögonen. Intill paret syns 

även deras barn och alla har på sig vita 

finkläder. På vänster sida av bilden syns 

även en hand som håller i en pärm vilket 

tolkas som en vigselbibel. Titeltexten till 

puffen är ”Mariah Careys Disneybröllop!” 

och det förekommer även en till text där det står ”Bildextra!”. Båda texterna till 

puffen ramas in i rosa hjärtan. Ett hjärta är en symbol som Fiske förklarade genom C. 

S. Pierces teckenkategorier. För att förstå vad ett hjärta ger för budskap måste 

läsaren ha lärt sig vad tecknet betyder utifrån de bestämda reglerna som finns inom 

kulturen denne lever i. Symbolen av ett hjärta står för kärlek eftersom kulturens 

konventioner är att det ska stå för precis kärlek (Fiske 1997: 71). Ordet Disneybröllop 

tolkas som antingen att deras bröllop är lika sagolikt som en Disneysaga eller att 
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bröllopet omfattar rekvisita som existerar i Disneyfilmer. Bildens och titeltexternas 

budskap är att Mariah Carey och Nick Cannon gifter sig.  

 

När artikeln analyserades visade det sig att den har samma budskap som puffen på 

omslaget. Ett exempel ur artikeln är meningen ”Det var som en saga, berättade Nick” 

(Mikaela Råberg ”Mariah och Nicks drömbröllop!” Nr 12 Hänt Bild 2013: 48). När 

det står om ett Disneybröllop i puffens titel upprätthålls samma budskap i artikeln. 

Att vara som en saga tolkas som någonting magiskt och perfekt vilket kännetecknar 

en majoritet av de Disneyfilmer som finns. Det som visar mest på att puffens budskap 

är detsamma som artikelns är meningen ”På deras femte bröllopsdag abonnerade 

paret hela Disneyland och bjöd in 250 utvalda gäster som fick ta del av ett 

sagobröllop utan dess like” (Ibid, nr 12 Hänt Bild 2013: 47) och detta eftersom det 

står om ett Disneybröllop i puffen på omslaget och att meningen förklarar att paret 

abonnerade Disneyland.  

 

Puffen ”Katie Holmes dejtar George Clooney!” som finns på omslaget av nummer 24 

(2013) är ett exempel på att artikeln har samma budskap som puffen. Puffens bilder 

ger inget direkt budskap eftersom det är en bild på respektive person artikeln handlar 

om. På ena bilden syns Katie Holmes och på den andra bilden syns George Clooney. 

Anledningen till varför bilderna inte ger något direkt budskap kan bero på att puffen 

har ett begränsat utrymme på omslaget. Bilderna används endast för att visa de två 

aktörer som det skrivs om i artikeln och budskapet blir mest tydligt då titeltexten 

läses. Till denna puff är det ordet dejtar som ger den en mening och C. S. Pierces 

teckensystem kan förklara tolkningen. Ordet dejta (tecknet) är i förhållande till det 

fysiska (objekt) och tillsammans med avläsarens erfarenheter av vad dejting innebär 

skapas det en mening (interprenant) (Fiske 1997: 64). Dejting tyder på att två 

personer träffas för att de är intresserade av varandra och kan till exempel äta på 

restaurang eller att bara träffas. I artikeln går det att tolka modaliteten och metaforen 

som finns i meningarna 

 
Katie har varit kär i George i flera år. De är båda singlar och har träffats 

några gånger sedan middagspartyt. Katie har verkligen siktet inställt på 

honom. De har ett starkt band till varandra, säger en källa med insyn till 

tidningen Grazia (Elisabeth Andersson ”Katie Holmes dejtar George 

Clooney!” Nr 24 Hänt Bild 2013: 17).  

 

Det förekommer ingen osäkerhet i uttalandet om Katie Holmes. Med osäkerhet 

menas till exempel att källan hade sagt att Holmes och Clooney kan ha träffats några 
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gånger eller att hon verkar vara kär i Clooney. Metaforen om att ha siktet inställt på 

honom kan tolkas som en jägare som siktar på sitt byte. Jägaren är besluten att få sin 

fångst och metaforen gör en tankemässig överföring om att Holmes vill ha Clooney. 

 

I artikeln förekommer det fler säkra uttalanden från samma källa och som ovan är 

modaliteten lika hög:  

 
Katie och George har kul ihop. De njuter av sin flirt. Han är en rolig kille 

med massor av karisma och Katie älskar hans sällskap /…/ Katie och 

George har känt varandra i många år. De träffades genom hennes exman, 

Tom Cruise, och har alltid kommit bra överens, säger uppgiftslämnaren 

(Elisabeth Andersson ”Katie Holmes dejtar George Clooney!” Nr 24 Hänt 

Bild 2013: 17). 

 

4.3.2 Enskilda kändisar på diet 

I detta avsnitt redovisas de puffar som handlar om enskilda kända personer som går 

på diet eller har varit på diet. Anledningen till varför detta avsnitt heter ”Enskilda 

kändisar på diet” är för att det förekommer andra puffar som också handlar om 

dieter men berör flera personer.  

 

Puffen ”Aguileras Chockbantning!” som finns på 

omslaget av nummer 18 (Hänt Bild 2013) visar att 

budskapet är detsamma som i artikeln. 

Paradigmverktyget visar att det finns två bilder på 

Christina Aguilera med två texter på var sin sida där 

det står Då och Nu i puffen. På den ena bilden är 

Aguilera mer kraftigt byggd och på den andra bilden är 

hon smal. När bilderna, titeln och texten ”Rasat 20 

kilo!” kombineras via syntagm tolkas budskapet som 

att är att Christina Aguilera har snabbt gått ner 20 kilo. 

Hade bildtexterna bytt plats med varandra skulle 

bildernas budskap skiftas på så sätt att Aguilera istället hade gått upp i vikt. 

Förankringen till texten är det som påverkar puffens budskap (Bergström 2003: 

112f).  

 

Under analysen av artikeln nämns nedan ett citat som antyder på att det är samma 

budskap för både puff och artikel: 
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När sångerskan träffade pojkvännen Matthew Rutler, 28, under 

inspelningen av Burlesque 2010, bestämde hon sig för att en gång för alla 

få tillbaka sin forna form och de senaste månaderna har hon rent ut sagt 

jobbat arslet av sig (Mikaela Råberg ”Aguileras nya viktchock!” Nr 18 

Hänt Bild 2013: 29). 

 

Att jobba arslet av sig innebär att en person arbetar hårt och kämpar för/med något. 

Metaforen i meningen ovan tolkas som att Christina Aguilera har kämpat med att gå 

ner i vikt. Sista metaforen som finns i meningen ”När Xtina nyligen visade upp sig på 

en pressturné var närmare tjugo kilo puts väck!”. Puts väck betyder att någonting är 

försvunnet och finns inte längre kvar, vilket i detta fall tolkas som att hon har gått ner 

tjugo kilo. 

 

I artikeln kommer en källa till tals och talar om att Christina Aguilera prioriterar sig 

själv mer och testar roligare träningsövningar. Källans modalitet är hög eftersom det 

inte förekommer några osäkra uttalanden. ”Hon har börjat prioritera sig själv och 

vågar testa nya träningsövningar som hon tycker är roliga snarare än att bara göra 

saker som bränner fett” (Mikaela Råberg ”Aguileras nya viktchock!” Nr 18 Hänt Bild 

2013: 29). 

 

Artikeln förklarar att Aguilera tidigare var överviktig på grund av hennes tidigare 

graviditet och att hon bestämde sig för att träna och gå ner i vikt under 2010. Puffens 

budskap är att Aguilera har chockbantat vilket inte tydligt stämmer överens med 

tanke på att det var från och med 2010 som hon började träna. Det står dock att 

Aguilera har gått ner 20 kilo när hon visade upp sig på en pressturné och därför 

bedöms puffens budskap vara genuint till det som står skrivet i artikeln. Det kan 

tänkas förekomma en typ av tillspetsning i puffen för att göra den mer intressant 

genom att säga att Aguilera har gått ner 20 kilo snabbt istället för att hon har tränat 

under en treårsperiod (Johansson 2004:229). 

 

En annan puff vars budskap är detsamma som artikeln 

förmedlar är ”Gravida Jessica Simpson på diet!” och den 

förekommer på omslaget i nummer 6 (Se bilaga 1) (Hänt Bild 

2013). Paradigmverktyget visar att det finns en titeltext, en 

pratbubbla och en bild på Jessica Simpson. I pratbubblan 
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citeras det ”Den här gången ska jag inte bli enorm”. Syntagmet visar på att puffens 

budskap är att Jessica Simpson är gravid för andra gången och att hon, under denna 

graviditet, inte ska gå upp lika mycket i vikt som under hennes förra graviditet. 

 

I meningen ”Visst kan det slinka ner en pizzaslice då och då, men det är helt 

annorlunda mot förra gången” (Anna Johansson ”Den här gången ska jag inte bli 

enorm” nr 6 Hänt Bild 2013: 29) finns metaforen slinka ner vilket tolkas som att 

något glider eller smyger och i detta fall är det att hon kan fuska med sin diet. I 

artikeln kommer artisten själv till tals och berättar att hon inte tänker gå upp lika 

mycket i vikt som under hennes förra graviditet. Modaliteten är hög eftersom hon 

nämner sig själv i sina uttalanden ”Den här gången ska jag klara det!”.  Det står även 

att Jessica Simpson har ersätt ohälsosam kost till en mer nyttigare kost, samt att hon 

tränar regelbundet. Puffens budskap på omslaget är detsamma som det budskap 

artikeln ger. Resultatet av Volgstens forskning om citat på löpsedlar var att publiken 

får möjlighet till att känna beröring och igenkänning när en nyhet handlar om en 

specifik människa som uttalar sig på omslag. Dessa citat kan även kopplas samman 

till det som kallas för personifiering (Volgsten 2010: 23f; Johansson 2004: 230).  

 

4.4 Dubbla budskap 

I avsnittet redovisas resultatet av de puffars budskap som varken kunde kategoriseras 

som missvisande eller genuina till de relaterade artiklarnas budskap. Anledningen till 

varför puffarna kategoriserades till avsnittet ”Dubbla budskap” förklaras tillsammans 

med resultatet av analysen nedan.  

 

4.4.1 Största puffarna på omslagen 

I de fyra numren av Hänt Bild som valdes för analys har varje omslag var sin puff 

som tar större plats än de resterande puffarna. Med större plats menas att puffarna 

omfattar cirka en tredjedel av omslaget, samt att det förekommer ett flertal bilder och 

större text till dessa. I tre av de fyra omslagen kategoriserades puffarna till avsnittet 

”Dubbla budskap”. 

 

I nummer 6 på Hänt Bilds omslag (2013) finns puffen ”Den livsfarliga Victoria’s 

secret-dieten”. Paradigmverktyget visar att det finns sju bilder på sju olika modeller i 

denna puff. Alla går catwalk i underkläder och är smala. Modellernas namn syns 

också vid varje bild och ovanför rubriken förekommer citatet ’Till och med vatten är 
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förbjudet’ ”. När alla tecken kombineras med hjälp av analysverktyget syntagm blir 

puffens budskap att modellerna på bilderna går på en diet som är livshotande. 

 

Artikeln är utformad på sättet att texten är inramad i rutor som tillhör vardera 

modell. Det totala antalet textrutor i artikeln räknades till åtta och efter analysen 

visade det på att tre av dessa inte handlade om livsfarliga dieter utan om träning och 

sömn. Nedan ges fem exempel på de textrutor som behandlar dieter: 

 
Änglarna lever endast på proteinpulver den sista månaden. Och så lite 

vatten emellan åt, då (Emma Barrstrand ”Den livsfarliga Victoria’s secret-

dieten!” Nr 6 Hänt Bild 2013: 4) 

 

Gisele Bündchen undviker alkohol och berättar att modellerna äter kött 

högst en gång i månaden. – Ditt resultat visar hur mycket energi du 

lägger ner för att bli så bra du kan. Jag är inte rädd för att ta i, jag vill 

alltid vara på topp! (Ibid 2013: 5) 

 

Tolv timmar innan catwalken varken äter eller dricker modellerna. Sjukt 

att inte fler svimmar däruppe! – Man kan gå ner två kilo på den tiden 

bara av att sluta dricka, hävdar Adriana Lima (Ibid 2013: 6) 

 

Modellerna har en regel om att äta nyttigt 80 procent av veckan, och 

skämma bort sig 20 procent. Fast vi antar att deras version av att skämma 

bort sig snarare handlar om en extra fettfri youghurt än ett godisberg 

toppat med kladdkaka och läsk… (Ibid 2013: 7) 

 

På kvällen är förbränningen långsammare än på dagen och tjejerna har 

totalt matförbud efter klockan åtta! (Ibid 2013: 7) 
 

Det andra citatet som handlar om att Gisele Bündchen äter kött en gång i månaden 

tolkas inte som någonting livsfarligt eftersom det finns människor som är 

vegetarianer och inte dör av att vara det. Det tredje citatet om Adriana Lima tolkas 

som en farlig diet eftersom modellerna inte äter eller dricker någonting tolv timmar 

innan catwalken. De tre återstående textrutorna om sömn och träning i artikeln 

tolkas som missvisande till puffens budskap eftersom dieter handlar om matvanor 

och inte om träning.  
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I nummer tolv (Hänt Bild 2013) finns puffen 

uppkallad ”Stjärnorna som tränar ihjäl sig” och 

denne liknar den ovanstående puffen eftersom 

paradigmverktyget visar att den innehåller flera 

bilder på olika kändisar och tillhörande 

textrutor med deras namn på. Fyra kända 

kvinnor syns på bilderna och alla är smala, samt 

lättklädda. Syntagmverktyget gör att bilderna 

tillsammans med titeltexten, samt en listad ruta 

där det står ” Dubbla pass!, ’ det är ett tvång! ’, 

ingen mat!” ger budskapet om att kvinnorna 

tränar mer än vad som är hälsosamt för dem.  

 

Artikeln är indelad i två olika delar där den första texten handlar om de kvinnor som 

tränar för mycket. Texten i den andra delen förklarar vilka kända kvinnor som 

tidigare har tränat för mycket men har förbättrat sig och mår numera bra. 

Anledningen till varför puffen ”Stjärnorna som tränar ihjäl sig” kategoriserades in i 

detta avsnitt är för att två av bilderna på omslaget berör den andra delen av texten i 

artikeln. Madonna och Heidi Montag syns på två bilder på omslaget men vidare i 

artikeln förklaras det att dessa två har slutat med den ohälsosamma träningen och 

mår bättre:  

 
Heidi Montag, 26. Realitytjärnan är glad över att hon inte längre tränar 

mellan fem på morgonen och sju på kvällen som hon brukade göra, 

berättar hon för touch. Istället har hon en sundare inställning till träning 

idag (Angelica Jaako ”Besatta av träning!” Nr 12 Hänt Bild 2013: 22) 

 

Likt de flesta puffar som finns på omslagen förekommer det någon typ att 

tillspetsning för att göra nyheterna mer intresseväckande (Johansson 2004: 229). 

Puffen om livsfarliga Victoria’s secret-dieten tolkas som mer intressant till skillnad 

från om den hade handlat om modellernas kost och olika träningsscheman. Madonna 

har tidigare varit känd för sin vältränade kropp med synliga ådror och genom att ta 

med bilden på henne på omslaget istället för någon annan person tolkas detta som att 

puffen ska verka mer intressant för publiken. 
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 4.4.2 Mindre puffar utan bilder 

Högst upp på omslaget av nummer 6 (Hänt Bild 2013) finns en puff som knappt 

uppmärksammades eftersom den enbart innehåller titeltexten ”Vi har bilderna som 

Beyoncé vill stoppa”.  

 

 
 

När puffen inte omfattar några bilder är det texten som utgör puffens budskap. 

Texten förklarar att det är Hänt Bild som har fått tag på bilder på Beyoncé som hon 

inte vill att folk ska se. Vilken typ av bilder det är får publiken först reda på när 

artikeln läses. Puffen är svår att tyda och det är efter ens egna upplevelser av tecknen 

bilder och stoppa som påverkar tolkningen för vad det kan vara för bilder som 

Beyoncé vill stoppa (Fiske 1997: 64). Hänt Bild är en tabloidtidning och denna typ av 

tidning innefattar bland annat artiklar om sex och skandaler (Allern 2012: 246) vilket 

gör att bilderna tolkas handla om antingen sex eller droger.  

 

I artikeln framkommer det att bilderna som Beyoncé vill stoppa var tagna under ett 

framträdande under Super Bowl: 

 
- Tack för att ni tog emot mitt samtal. Som vi diskuterade finns det några 

mindre smickrande bilder hos er som vi respektfullt ber er ta bort. Jag är 

säker på att ni kan hitta bättre bilder, skriver talespersonen och anger 

sedan vilka foton hon vill ska raderas från sajten (Angelica Jaako ”Här är 

bilderna Beyonce vill stoppa!” Nr 6 Hänt Bild 2013: 29) 

 

Puffen och artikeln ger samma budskap eftersom citatet ovan förklarar att Beyoncé 

vill att bilderna ska tas bort. Skälet till varför denna puff klassas till ”Mellan sant och 

falskt” är för att titeltexten på omslaget inte förklarar vad det är för typ av bilder utan 

låter läsaren tolka själv.  

 

Ytterligare en puff som ger dubbla budskap finns på 

omslaget av Hänt Bilds nummer 18 (2013). Titeltexten är 

”Wtf?! Kardashians baby har sexig bikini!” och likt puffen 

om Beyoncé saknas det bilder även till denna puff. Det är tre 

systrar som heter Kardashian och under perioden som Hänt 

Bild publicerade nummer 18 var det två av systrarna som har 

fött var sin baby. När titeltexten i puffen inte förklarar vem 
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av systrarna det är som klär sin dotter i en bikini blir budskapet dubbelt och bedöms 

tillhöra det tredje temat ”Mellan sant och falskt”. I artikeln förtydligas det om att det 

är Kourtney Kardashian som har klätt sin dotter i bikini utifrån meningen ”Mamma 

Kourtney bar inte ens bikini själv utan en heltäckande (nåja) svart baddräkt” 

(Angelica Jaako ”Kardashians baby har bikini!” Nr 18 Hänt Bild 2013: 59). Teorin om 

framing kan tolkas vara orsaken till varför det enbart är skrivet Kardashian i 

titeltexten till puffen. Genom att utelämna förnamnet väcks det mer intresse i tron 

om att det är Kim Kardashians dotter som är klädd i bikini eller Kourtney 

Kardashians. Dessutom är ordet baby mer passande för att det ska vara Kim 

Kardashians dotter eftersom hon nyligen hade fött henne till skillnad från Kourtney 

Kardashians dotter som är något äldre och till och med kan gå, vilket inte tolkas som 

någon baby (McQuail 2010: 380).   
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5. Slutdiskussion  
I kapitlet slutdiskussion förklaras de slutsatser och tankegångar som skapats utifrån 

analysens resultat. Uppsatsens syfte är att undersöka vad puffarna på Hänt Bilds 

omslag förmedlar under året 2013 och jämföra med vad som förmedlas i artiklarna 

till de relaterade puffarna utifrån frågeställningarna: 
 

• Vilka budskap ger Hänt Bilds puffar utifrån hur bilderna på omslagen är 

utformade i det utvalda materialet? 

• Vilka budskap ger Hänt Bilds puffar på omslagen när bild kombineras med 

rubriktexterna och andra eventuella tecken? 

• Hur skildras nyheterna i de artiklar som är relaterade till puffarna? 
 
 
Analysen delades in i tre olika teman för att se vad de olika puffarna hade gemensamt 

inom varje tema för att sedan komma fram till de slutsatser och eventuella 

konsekvenser resultatet ger. Undersökningens resultat visade att 14 av 28 puffar på 

de fyra utvalda omslagen gav ett missvisande budskap när de sedan jämfördes med 

vad de relaterade artiklarna förmedlade.  Under analysen gång uppmärksammades 

det även att 8 av 28 puffar gav ett genuint budskap till de relaterade artiklarna och de 

resterande 6 puffar gav dubbla budskap.  

 

Majoriteten av de missvisande puffarna handlar bland annat om otrohet och 

skilsmässor och gemensamt för dessa är att de anonyma källor som kommer till tals i 

artiklarna uttalar sig för osäkert för att nyheten ska tolkas som sann. Ord som tror, 

ska ha, det sägs och det verkar som tolkas som osäkra till skillnad från säkra 

uttalanden som det är, de har, kan konstatera och så vidare. Det som de missvisande 

puffarna har gemensamt till varandra är att titeltexterna ger direkta budskap om att 

olika par skiljer sig, att enstaka människor är otrogna eller andra sensationella 

nyheter om chockbilder, utvikelser och graviditeter. När titeltexterna ger direkta 

budskap kan detta klarläggas med de teorier om sensationsjournalistiken och dess 

dramaturgi där Ghersetti menar att journalistiken innehåller överdrifter och 

vinklingar av skandalinriktade nyheter (Ghersetti 2004:241ff). Titeltexten till puffen 

”Mariah Carey och Nick Cannon skiljer sig” är ett exempel på 

sensationsjournalistikens tekniker om tillspetsning för att göra nyheten mer 

dramatisk genom att använda de direkta orden ”de skiljer sig!” (Johansson 2004: 

229). Om puffens budskap hade varit genuint till det som artikeln förmedlar skulle 

titeltexten varit utformad förslagsvis som ”Mariah Carey funderar på att skilja sig” 



 34 

och med detta inte bli lika intressant för läsaren. Det är inte lika dramatiskt när det 

står skrivet på omslaget att någon funderar på att skilja sig eller att en källa antar att 

skilsmässa är den enda utvägen. I Fifics och Perssons kandidatuppsats 

”Kvällspressens nyhetsvärdering på förstasidan – en sensationell utveckling” kom de 

fram till att brödtexten på omslaget har minskat den senaste tiden för att göra läsaren 

mer intresserad på innehållet. Trots att Fific och Persson analyserade kvällspress går 

det att dra likartade slutsatser till denna studie om att mindre ord på omslaget gör 

publiken mer intresserad till innehållet i tidningen (2013: 27, 30).   

 

Under analysens gång upptäcktes det även att en majoritet artiklarna till de 

missvisande puffarna var skrivna av samma författare. Det går dock inte att dra 

slutsatsen om att denne författare har gjort detta med avsikt eftersom det kan lika väl 

vara en annan person som formger omslagen och puffarna.  

 

Kopplingen som de genuina puffarna har till varandra är att de inte tolkas som lika 

tillspetsade som de missvisande puffarna eftersom de handlade mest om bröllop eller 

att någon hade gått ner i vikt och att bilderna har en direkt anknytning till artiklarna. 

Det har inte uppstått några nya reflektioner över vilka konsekvenser de genuina 

puffarna kan tänkas ha inverkan på för publiken.  

 

Det är dessutom intressant att diskutera de puffar som gav dubbla budskap eftersom 

dessa räknas också till att vara vilseledande för publiken trots att det finns en del 

sanning i dem. Gemensamt för puffarna är att de ska vara intresseväckande för 

publiken men upprätthåller problemet om att föra dem på fel spår som informerades 

i början av studien. Det kan tänkas att publiken antar att puffarnas budskap är 

genuint till artiklarna eftersom de delvis är det och att publiken inte märker att de är 

trots allt är delvis missvisande.  

 

Bilderna som har analyserats gav olika resultat. Det första resultatet visade på att 

bilderna har en stor roll för vilka föreställningar och tolkningar som skapas för 

puffen. Bilderna fungerar som ett komplement för titeltexten och ramar in budskapet 

ytterligare (Ekström 2008: 28f). Det andra resultatet från analysen pekade på att 

bildernas syfte endast var att förklara vilka kändisar puffarna berörde vilket inte har 

lett till några fortsatta tankar om vilka konsekvenser detta kan ge. Under analysens 

gång har det uppstått tankar om att journalisterna till Hänt Bild avsiktligt har 

utformat texten till de puffar som inte innehåller några bilder för att på så sätt 
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vilseleda publikens tolkningar av puffarna. Även om titeltexterna ger samma budskap 

som artiklarna förstås inte det korrekta budskapet till puffen förrän artiklarna läses.  

 

Sammanfattningsvis har resultatet av analysen lett till tankar om hur accepterande 

publiken är för de missvisande puffarna. Det kan antas att publiken inte besväras av 

hur missvisande vissa puffar egentligen är utformade eftersom de vet att Hänt Bild är 

en tabloidtidning som grundar sig i sensationsjournalistik och är utmärkande för att 

dramatisera olika nyheter (Allern 2012: 246). Ett annat antagande är att publiken 

inte uppmärksammar att en del puffars budskap inte stämmer överens med 

innehållet i de relaterade artiklarna. Ghersetti förklarade även att den sensationella 

journalistiken har lett till att gränsen mellan det informativa och underhållande 

minskat i syfte för att nå fler läsare som köper tidningarna (Ghersetti 2004:241ff). 

Resultatet av analysen visar på att det finns missvisande puffar och vidmakthåller det 

befintliga problemet om att vilseleda publiken för att fler ska köpa tidningarna.  

 

Förslag på vidare forskning 
Denna studie har utgått från en kvalitativ metod och undersökt endast fyra tidningar 

av Hänt Bild. Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka Hänt Bilds puffar och 

artiklar med en kvantitativ metod för att räkna hur många som är missvisande, 

genuina och ger dubba budskap i en större omfattning.  

 

Ett annat förslag är att studera tidningen Hänt Extra eftersom det är samma förlag 

som publicerar Hänt Bild.  Hänt Extra är också en tabloidtidning men inriktas mer 

mot svenska kändisar och når dessutom en större publik med 402000 läsare till 

skillnad från Hänt Bild som har cirka 202000 (aller.se).  
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Bilaga 4 – Omslag Hänt Bild nr 24 

 

 
  



 5 

Bilaga 5 - ”Kristen Stewart påkommen med Taylor 

Launter!” ”När ska Rob få nog?” 

Nr 6 Hänt Bild 2013:9 
Budskap puff: Stewart otrogen med Launter 

Budskap artikel: Stewart festade med Launter 

 

Denotation 
I puffen förekommer två bilder som är placerade bredvid varandra. På den vänstra bilden går 

det att se att en tjej och en kille står bredvid varandra och tittar in i kameran. Tjejen håller 

runt sin arm på killens axlar. Den vänstra bilden är på en kille som håller sin ena hand mot 

huvudet och rör tinningen med ett finger. Han höjer lätt på sina ögonbryn. 

Konnotation 
På den första bilden går det att avläsa att Kristen Stewart håller om Taylor Launter, men när 

de inte ser kärleksfulla ut tolkas det som att bilden är tagen på ett event. Robert Pattinson 

som är på den andra bilden ser förvånad ut utifrån den kroppshållning han har. 

Paradigm 
I rubriken ”Kristen Stewart påkommen med Taylor Launter!” är påkommen med Taylor 

Launter kursiverad och i ett fetare typsnitt. Bilderna är placerade så att Stewart är arrangerad 

i mitten av alla tre personer. 

Syntagm 

Bilden där Stewart och Launter håller om varandra ökar då budskapet om att de har varit med 

varandra eftersom den andra bilden på Pattinson står ensam och ser fundersam ut. 

Påkommen med Taylor Launter i kursiv och fet stil drar mer uppmärksamhet till ögat. 

Metaforer 
”Kristen Stewart har ju svårt att hålla tassarna ifrån andra killar” är en metafor som ger 

bilden av att hon har svårt att inte vara trofast till sin partner utan är otrogen istället. 

Modalitet 
”Hon och Taylor var väldigt fysiska och flirtiga med varandra” detta uttalande visar på att 

källan inte visar någon otydlighet i uttalandet, men meningen i sig förklarar inget om att hon 

är påkommen av Rob. 

Transitivitet 
Artikeln handlar om att Kristen Stewart var en av de få utvalda som festade i den privata 

avdelningen med Taylor Launter när han fyllde år. I artikeln står det att hon var glad och 

pratade mycket, men ingenting om att hon kysste honom eller på något sätt var otrogen eller 

påkommen. 
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Bilaga 6 - ”Miley Cyrus bröstchock” 

Nr 6 Hänt Bild 2013: x 

Budskap puff: Miley Cyrus råkade visa brösten 

Budskap artikel: Artikeln finns inte alls i tidningen. 

Granskade allting fem gånger och lät en utomstående 

söka igenom tidningen två gånger, utan resultat. 

 
Denotation 
Det är en bild på en tjej som tittar ner på sina bröst. Hon håller ena handen mot ett litet linne. 

Konnotation 
Miley Cyrus rättar till sitt linne.  

Paradigm 
Under texten ”Miley Cyrus bröstchock” finns en pil som riktar sig mot hennes hand som är 

nära bröstet. 

Syntagm 
När pilen pekar mot hennes bröst tolkas det som att det har hänt något med hennes linne och 

att hon råkade visa sitt bröst.  
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Bilaga 7 - ”Gravida Jessica Simpson på diet!” ” 

’Den här gången ska jag inte bli enorm’ ” 

Nr 6 Hänt bild 2013: 49 

Budskap puff: Jessica Simpson är på en diet när hon är 

gravid för att inte gå upp lika mycket i vikt som hon gjorde 

i sin förra graviditet. 

Budskap artikel: Samma som ovan 
 

Denotation 
En kvinna i blont hår sitter ner och tittar leendes in i kameran. 

Konnotation 
Jessica Simpson kan tolkas som glad, men annars finns det inte mycket mer att utläsa. 

Metaforer 
”Visst kan det slinka ner en pizzaslice då och då, men det är helt annorlunda mot förra 

gången” det som menas med att slinka ner är att maten åker ner från munnen till magsäcken. 

Slinka är dessutom något som glider eller smyger, vilket i detta sammanhang menas att hon 

kan fuska med sin diet. 

Modalitet 
I denna artikel kommer Jessica Simpson till tals och förklarar att hon inte tänker gå upp lika 

mycket i vikt som förra gången. ”Den här gången ska jag klara det!” Utifrån det som sägs i 

artikeln tyder detta på en hög modalitet och budskapet blir detsamma som vad som 

framkommer i puffen.   

Transitivitet 
I artikeln står det om hur Jessica Simpson gick upp i vikt under sin förra graviditet och att 

hon nu har ersatt ohälsosam kost till en nyttig kost. ”Hon rör numera på sig regelbundet /…/” 

visar på att artikeln har samma budskap som puffen. 
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Bilaga 8 - ”Hon är Britneys nya kärlek”  

Nr 6 Hänt Bild 2013: 12 

Budskap puff: Britney Spears nya kärlek är en tjej 

Budskap artikel: Hon har köpt en hund. Dock 

stämmer rubriken i puffen överens med innehållet i 

artikeln. 
 

Denotation 
Det är en bild på en blond kvinna som tittar åt sidan och ler lätt med öppen mun. 

Konnotation 
Det enda som går att läsa av bilden är att det är Britney Spears och att hon ser ut att vara glad. 

Paradigm 
Det finns en del tecken som använda till denna puff. ”Hon är Britneys nya kärlek” där hon är 

understruket och nya kärlek har en mer fetare stil, samt är kursiverad. Under titeln finns två 

hjärtan. 

Syntagm 
När tecknet hon är understruket tolkas det som att det är viktigt att veta att det är en tjej som 

Britney är kär i. När det förekommer två hjärtan under titels blir budskapet att Britney är kär 

i en tjej. 

Metaforer 
Metaforen som finns i meningen ”Verkar som att Brittan tänker dränka sina sorger efter 

Jason i hundar” betyder att hon försöker glömma bort det dåliga som hänt och detta genom 

att köpa hundar. 

Modalitet 
Britney Spears kommer till tals i artikeln genom en tweet på Twitter där hon säger ”Säg god 

morgon till min nya bebis” vilket i detta sammanhang visar på att hon har köpt sig en hund.  

Transitivitet 
I artikeln framkommer det att Britney Spears och Jason Trawick har separerat och att hon har 

köpt en hundvalp som i detta sammanhang enligt puffen skulle vara hennes nya kärlek. Det 

som står skrivet i puffen är dock sant till det som står skrivet i artikeln ”Men Brittan deppar 

inte för det, istället har hon en ny kärlek i sitt liv!”. Puffen gav ett annat budskap, men i detta 

sammanhang överensstämmer rubriken med innehållet i artikeln och därför kommer denna 

kategoriseras som ”mellan sant och falskt”. 
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Bilaga 9 - ”Den livsfarliga Victoria’s secret-dieten!” ” ’Till och med 

vatten är förbjudet’ ”  

Nr 6 Hänt Bild 2013: 4-7 

Budskap puff: Modellernas kost är farlig 

Budskap bild: Dieten förekommer i artikeln, men 

hälften av texten handlar om träning. Därför 

räknas denna puff som ”Sant och falskt” 

 
Denotation 
I denna puff förekommer det sju bilder på sju kvinnor. 

Alla är klädda underkläder och är smala till deras 

kroppsbyggnad.  

Konnotation 
Alla sju kvinnor är modeller, dels för att de är smala och dels för att de går catwalk och visar 

upp underkläderna som tillhör klädmärket Victoria’s secret.  

Paradigm 
Vid varje bild finns det en text som nämner modellens namn. Ovanför rubriken finns ett citat 

med där det står ”Till och med vatten är förbjudet” och är omsluten i en spetsig ram. I 

rubriken är texten ”Victoria’s secret-dieten” med gul färg till skillnad från ”Den livsfarliga” 

som har vit färg. 
Syntagm 

Varje modell på bilderna äter en farlig diet. Den gula texten i rubriken tilltalar ögat och gör 

puffen mer dramatisk. 

Metaforer 
”Sjukt att inte fler svimmar däruppe” är ett uttalande från journalisten och i detta fall betyder 

sjukt att det är häpnadsväckande att inte fler modeller som svimmar på catwalken eftersom 

Adriana Limas diet är att inte äta tolv timmar innan showen börjar.  

”Modellerna har en regel om att äta nyttigt 80 procent av veckan, och skämma bort sig 20 

procent”. Att skämma bort sig betyder att det inte är lika strikt för modellerna att äta viktigt 

och därför får de äta onyttigt 20 procent av veckan.  

Modalitet 
I en textruta säger Miranda Kerr ”Jag tränar yoga minst en och en halv timme varje morgon” 

och detta tyder på hög modalitet. Meningen stämmer dock inte överens med puffens budskap 

eftersom det handlar om en viss diet och textrutan om Miranda Kerr handlar om att hon 

tränar yoga.  

I en annan textruta förklarar Adriana Lima att hon inte äter något på tolv timmar innan 

catwalken och säger ”Man kan gå ner två kilo på den tiden bara av att sluta dricka”… 

Transitivitet 
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Totalt finns det åtta textrutor och efter en snabb räkning är det fyra som handlar om mat 

vilket håller sig till puffens budskap. Tre av de åtta textrutorna handlar om träning och sömn 

vilket inte håller sig till puffens budskap. I en textruta står det om att modellerna har som 

regel att äta nyttigt 80 procent av veckan och 20 procent onyttigt och detta tolkas inte som 

någon livsfarlig diet. De textrutor som handlar om diet i artikeln tolkas som farliga eftersom 

det handlar om att modellerna bland annat äter endast flytande föda eller ingen mat efter 

klockan 20:00.  
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Bilaga 10 - ”Nicole Richie och Joel Madden skiljer 

sig!” ”Hollywood i chock!” 

Nr 6 Hänt Bild 2013:21 

Budskap puff: Paret skiljer sig 

Budskap artikel: Richie funderar på att skilja sig. 
 

Denotation 
Det är två olika bilder. På den ena finns en kvinna som tittar in i 

kameran och på den andra bilden finns en man som tittar ner. 

Både kvinnan och mannen ler inte. 

Konnotation 
När ingen av personerna på bilderna ler tolkas det som att de är allt annat än glada. Mer om 

detta i paradigm och syntagm. 

Paradigm 
Mellan de två bilderna förekommer en blixt. Precis under blixten står det ”Hollywood i 

chock!” och ramen runt den texten är spetsig. Under bilderna finns texten ”Nicole Richie och 

Joel Madden skiljer sig” där skiljer sig är i en fetare och större text. 

Syntagm 
När puffen innehåller två bilder och en blixt som skiljer dessa emellan tolkas det, tillsammans 

med texten, att människorna skiljer sig. Det som tolkas med ”skiljer sig” är att det är bekräftat 

från Richie och Madden att de ska skriva under skilsmässopapperna.  

Metaforer 

”Nicole Richie, 33, och Joel Madden, 31, gifte ju sig för bara två år sedan, men redan nu börjar 

det storma i den äktenskapliga hamnen”. Metaforer om stormar är bildligt, orkaner, hård 

vint och okontrollerbart. I meningen tolkas det som att deras äktenskap inte är stadigt.  

”Enligt flera vänner till paret är det småbarnslivet som tagit stryk på förhållandet, och 

makarna bråkar jämt om hur de ska uppfostra Harlow, 4, och Sparrow, 3”. Att ta stryk av 

någonting eller något är fysiskt, men metaforen i meningen ovan ses som ett sätt att berätta 

att det är småbarnslivet som har gjort att Richies och Maddens förhållande mellan varandra 

inte längre är bra. 

Modalitet 
Källan i texten förklarar att det förekommer konflikter mellan Richie och Madden, men 

kändisarna själva kommer inte till tals i texten.  

Transitivitet 
I slutet av artikeln nämner en källa: ”Hon har till och med sagt att han är en dålig pappa och 

funderar på att skilja sig, hon känner sig ändå redan som en ensamstående mamma…”. 

Meningen ovan visar på att paret tillsammans inte har bestämt och bekräftat att paret ska 

skilja sig utan att det endast är Nicole Richie som funderar på det. 
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Bilaga 11- ”Angelina Jolie gravid igen!”, ”Nu 

kommer 7:an!”, ”’Jag har opererat bort 

brösten!’”  

Nr 12 Hänt Bild 2013:44-45 

Budskap puff: Hon är gravid 

Budskap artikel: Hon är gravid 

 
Denotation 
Det är en kvinna som är klädd i en grön klänning. Klänningen är urringad och sitter tight vid 

bysten. Under bysten är klänningen vid och hennes mage putar utåt. Hon ler. 

Konnotation 
Det är Angelina Jolie på bilden. Då hennes mage är stor tolkas det som att hon är gravid. 

Hennes ansiktsuttryck tolkas som att hon är glad. 

Paradigm 
De tecken som förekommer på bilden är tre olika texter. Under texten ”Angelina Jolie gravid 

igen!” finns en pil som pekar på hennes mage. Texten ”Jag har opererat bort brösten!” finns i 

en tecknad pratbubbla som riskas mot hennes mun.  

Syntagm 

Efter en utläsning av det konnotativa i bilden tillsammans med texten och pilen tolkas det 

som att budskapet är att hon är gravid. När pilen pekar på hennes mage blir budskapet 

tydligare eftersom ögat dras dit. Texten ”Jag har opererat bort brösten!” var svårläst. Det kan 

hända att det var en relativt ny nyhet om bröstcancern då. 

Metaforer 
”De är så upprymda över att få ett nytt tillskott i familjen” – Denna mening visar på att 

Angelina Jolie och Brad Pitt är glada över att få en till familjemedlem. ”Enligt uppgift är 

skådespelerskan i fjärde månaden och gömmer den lilla, lilla begynnelsen till mage på sin 

smala kropp under bylsiga kläder” (Vet inte om det är en liknelse kanske) en begynnelse är 

början på något, som i detta fall en bebis.  

Modalitet 
I denna text förekommer det endast källor som står för det som är skrivet och tidningen tar 

inget ansvar. Källan framställs som säker i alla uttalanden och artikelns budskap är detsamma 

som i puffen.  

Transitivitet 
”Enligt uppgift är skådespelerskan i fjärde månaden och gömmer den lilla, lilla…”. De första 

månaderna ska hon även ha hållit sig inomhus eftersom hon varit gravt illamående” – denna 

mening är mer som ett antagande.  
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Bilaga 12 - ”Därför blev Justin Bieber galen”, ”Dokument, då, nu”, ”Bye 

bye helylle”  

Nr 12 Hänt Bild 2013:6-9 

Budskap puff: Därför gick han från ordentlig till obehärskad, en 

anledning 

Budskap artikel: Bara om att han gått från ordentlig till 

obehärskad, inte anledningen 

 
Denotation 
Det förekommer två bilder. Den första bilden är på en kille där hela 

kroppen syns. Han har på sig ett mörkt linne och byxor. Accessoarerna 

han bär är en keps och ett långt halsband. Han rör sig framåt och 

ansiktet är avslappnat. Den andra bilden är på samma person men bilden 

är beskuren strax nedanför axlarna. Han har längre hår, mer kläder på 

sig och ler. 

Konnotation 
Det som går att avläsa utifrån de två bilderna är att den första bilden är tagen på Justin Bieber 

nyligen och att den andra bilden är tagen för några år sedan. Det går också att tolka att Bieber 

var gladare på den andra bilden till skillnad från den första. 

Paradigm 
Det förekommer mycket text i det utrymme som puffen har tillgång till. Läs rubriken i denna 

bilaga. 

Syntagm 
Det är svårt att veta när det står dokument ovanför och sedan visar två bilder med några års 

mellanrum. ”Därför blev Justin Bieber galen” ger budskapet om att han har förändrats. ”Bye 

bye helylle” visar också på att han har gått från att ha varit ordentlig till obehärskad. 

Metaforer 
”Det började som en riktig askungesaga för den då 14-årige kanadensiske Justin Bieber”  

”Helyllekillen med kristen bakgrund tog världen med storm och småtjejerna jublade” Dessa 

två meningar visar att det tidigare gick bra för Bieber.  

”/…/ tog slut, i januari 2013, som det började gå åt helvete för Justin” – gå mindre bra för 

honom, mer skandaler. ”Kritiken haglade över flickidolen efter ett besök i Amsterdam och 

Anne Frank-museet” – hagel är väldigt intensivt och så vidare, kritiken blev intensiv och 

budskapet blir att han har gått från duktig till dålig. 

Modalitet 
Väldigt glest. 

Transitivitet 
Nu kommer det roliga! Artikeln förklarar först hur intresserad Bieber var i musik, hur hans 

mamma lade upp videoklipp på internet, samt hur snabbt han blev känd. Det enda som 
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förklarar varför det gick utför för Bieber var om Selena Gomez. ”Det var när förhållandet med 

Selena tog slut, i januari 2013, som det började gå åt helvete för Justin”. Detta var det enda 

som förklarade varför det gick utför. Annars förklarar hela artikeln vad som gick bra innan 

2013 och sedan tas flera olika exempel på skandaler som han har varit med om.  
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Bilaga 13 - ”Sluta pilla dig mellan benen 

Rihanna!”, ”Dumpad efter sexskandalen”  

Nr 12 Hänt Bild 2013:4 

Budskap puff: Någon av dem har blivit dumpad efter en 

sexskandal 

Budskap artikel: Chris Brown dumpade Rihanna, men 

inte på grund av någon sexskandal 

 
Denotation 
Det är en kvinna klädd i endast en svart klänning och hon står med benen isär. Hennes 

händer är riktade mot det intima stället och samtidigt håller hon i en mikrofon. Det går att 

avläsa på bilden att hon ler och räcker ut tungan, men diskret. På den andra bilden finns det 

en man med en röd huva. Hans händer är riktade mot huvudet och han ler. 

Konnotation 
När Rihanna håller i mikrofonen kan det tolkas som att hon uppträder. I sitt uppträdande 

dansar hon provocerande. Killen på den andra bilden tolkas som hennes kille. 

Paradigm 

Det finns två texter, läs rubrikerna. Bilden på killen är beskuren så att endast ansiktet syns 

eftersom bilden på Rihanna tar större plats. 

Syntagm 
Två bilder har valts till puffen för att nyheten handlar om deras förhållande. Texten kan tolkas 

på två sätt: att Rihanna har gjort slut med sin kille, eller tvärtom. Det sistnämnda är mer 

sannolikt eftersom bilden på Rihanna passar mer in på den text som finns bredvid. ”Dumpad 

efter sexskandalen” – nyhetsvärdering 

Metaforer 
”Men enligt ihärdiga rykten var det Rihannas ekivoka beteende som krossade relationen” att 

krossa är att någonting förstörs, i detta fall deras förhållande.  

Modalitet 
Chris Brown förklarar varför han gjorde slut med Rihanna vilket visar på att budskapet är 

likadant som puffens budskap. ”Hon gör sin grej och jag min. Jag är för ung för att ha en 

blivande ’fru’ i mitt liv. Jag vill istället fokusera på mig själv. Nu vill jag dansa med så många 

heta tjejer som möjligt” 

Transitivitet 
Chris bekräftade ryktet under sitt födelsedagsparty i Los Angeles om att han har gjort slut 

med Rihanna, vilket stärker puffens budskap. I puffen står det dock om en sexskandal, men 

ingenting nämns i texten förutom att hon lägger upp utmanande bilder på instagram med 

flaskor och fingrar i munnen, samt hennes provocerande scenshower. Detta visar ingenting på 

någon sexskandal. 
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Bilaga 14 - ”Miley Cyrus viker ut sig!”, ”Hon visar 

allt!”, ”Chockbilder!”  

Nr 12 Hänt Bild 2013:37 

Budskap puff: Miley Cyrus är naken på fotografier 

Budskap artikel: Utmanande bilder, dock inte fullt naken. 

Mest skrivet om huruvida hon fortfarande är tillsammans 

med sin kille. 

 
Denotation 
En korthårig kvinna står med ryggen mot kameran. Hon har på sig en kort top och ett par 

byxor, men på bilden syns mer hud än kläder. Hon har sina händer på byxkanten och har 

dragit ner dem så att kanten på hennes rumpa syns.  

Konnotation 
Bilden säger inte så mycket förutom att det är Miley Cyrus som är utmanade i sig. 

Paradigm 
Det förekommer tre texter, vara två är inramade i en taggig ruta.  

Syntagm 
De taggiga rutorna gör att ögat söker sig till dem och därefter läser vad texten säger. 

Huvudsakliga budskapet är att Miley Cyrus har blivit fotograferad och ”visar allt”. Att visa allt 

menas att det förekommer nakenhet på bilderna och att hon kanske är fullkomligt naken. 

Metaforer 
”Miley Cyrus, 20, vill inte längre bli förknippad med den barnstjärna hon var och rollen som 

Hannah Montana – det gör hon klar när hon nu kastat kläderna för tidningen V”. Det som 

menas med att ha kastat kläderna är att hon inte har några kläder på sig när hon 

fotograferades för tidningen V.  

Modalitet 
I artikeln nämns det att Miley har twittrat ”Vem ser fram emot bilderna i tidningen V?” vilket 

visar på att hon har fotograferats, men ingenting om hur utmanande de är. 

Transitivitet 
Artikeln förklarar att Miley Cyrus har blivit fotograferad och poserar utmanande. Det som 

förklaras med utmanande är att hon kupar sin hand över ett naket bröst och på en annan bild 

drar ner byxorna så att rumpan syns lite lätt. Det står ingenting mer om att hon ”visar allt”. 

Resten av artikeln förklarar om att bilderna har fått medierna att spekulera om hon nu är 

singel och vidare står det endast om hennes förhållande istället för de utmanande bilderna.  
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Bilaga 15 - ”Mariah Careys disneybröllop!”, 

”Bildextra!”  

Nr 12 Hänt Bild 2013:47-48 

Budskap puff: Mariah Careys disneybröllop 

Budskap artikel: Mariah Careys disneybröllop 

 
Denotation 
På bilden finns en kvinna klädd i en vit klänning, en man i en vit kostym, samt två barn som 

matchar kläderna som de vuxna har på sig. Kvinnan tittar på mannen och ler, de håller även 

varandras händer. På vänster sida finns det en hand som håller i en bok eller i en pärm 

Konnotation 
Den vita klänningen, samt handen som håller i pärmen tolkas som att det är ett brudpar som 

gifter sig.  

Paradigm 
Till båda texterna som förekommer i puffen är dessa inramade i hjärtan. 

Syntagm 
Då texterna är inramade i hjärtan ger det ett budskap om kärlek, vilket är budskapet för 

denna puff. Ett Disneybröllop kan tolkas som något sagolikt. 

Metaforer 
Inte så många relevanta. Bara ”Det var många som höjde ögonbrynen när de tu gifte sig den 

30:e april 2008 – efter bara sex veckors dejtande” vilket menas att människor blev förvånade 

över att de gifte sig så snabbt. ”/…/ den romantiska ceremonin ackompanjerades av pampiga 

fyrverkerier” – denna mening har samma budskap som puffen. 

Modalitet 
”Det var som en saga, berättade Nick” denna mening visar ytterligare på att budskapet är 

detsamma som puffens budskap. 

Transitivitet 
Meningen ”På deras femte bröllopsdag abonnerade paret hela Disneyland och bjöd in 250 

utvalda gäster som fick ta del av ett sagobröllop utan dess like” (47) visar även här på att 

budskapet är samma som puffen. Det finns mer meningar. 

 

  



 18 

Bilaga 16 - ”Stjärnorna som tränar ihjäl sig”, 

”Dubbla pass, ’det är ett tvång’, ingen mat”  

Nr 12 Hänt Bild 2013:20-22 

Budskap puff: De kändisar som tränar för mycket 

Budskap artikel: Kändisar som tränar för mycket, 

dock är två av kändisarna på bilderna inte längre 

relevanta 

 

 
Denotation 
Det förekommer fyra bilder på fyra olika kvinnor. Två av dem är klädda i bikinis och de andra 

två har tröjor som inte täcker armarna. Alla kvinnorna på bilderna är smala och deras 

muskler syns även. 

Konnotation 
Vet inte förrän texten läses 

Paradigm 
För varje bild finns en text där det står vad kändisen heter. Första personen är Kelly Ripa, den 

andra är Denise Richards, den tredje är Madonna och den sista är Heidi Montag. Det finns 

även en ruta med en listad text: dubbla pass, ”Det är ett tvång” och ingen mat. 

Syntagm 
När texten kopplas samman till bilderna blir budskapet då att artikeln handlar om bland 

annat dessa fyra kvinnorna och att de tränar för mycket, samt hur deras träningsschema ser 

ut eftersom det finns en ruta med en listad text. 

Metaforer 
 ”De där armarna får man inte gratis”, ”Biffat till sig” (Sarah Jessica Parker: 20), budskapet är 

att hon tränar.  

”Efter att hon födde dottern Harper 2011 blev hon av med mammahullet rekordsnabbt och på 

sociala medier skojades det friskt: ’Babyn väger mer än vad hon gör!’ sa elaka tungor” om 

Victoria Beckham. Elaka tungor är egentligen bara att människor har skojat på ett elakt sätt 

om att hon är väldigt smal (21).  

”/…/ men hon har blivit något bättre efter sin värsta he-man period som inträffade härom 

året” om Madonna. He-man är en fiktiv actionfigur och hans mest karaktäristiska egenskaper 

är hans styrka. Då Madonna nämns ha varit i en he-man period menas det att hon tränade så 

pass mycket att hon liknande he-man med hans muskler (22). 

Modalitet 
Sarah Jessica Parker säger ”Jag gillar att vara i form” vilket visar på att hon tränar. I samma 

text säger en källa: ”Hon tränar tvångsmässigt och får ångest om hon skippar gymmet” i 

denna mening antar källan ingenting som gör att modaliteten minskar, utan källan gör att 

artikeln håller sig till samma budskap som puffen (20).  
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Denise Richards säger ”jag har alltid förespråkat för att man ska träna och vara hälsosam – 

med måtta. Alltså vi äter glass hela tiden och jag åt grillad ost nyss”. Hon står för det hon 

säger, men denna mening stämmer dock inte överens med puffens budskap eftersom hon 

säger att hon äter glass och grillad ost (21). 

Transitivitet 
Till den här artikeln förekommer det olika textrutor som berör olika kändisar. All text ger 

samma budskap som puffen ger. På två bilder i puffen syns Madonna och Heidi Montag men 

dessa nämns i en annan text i artikeln som handlar om olika kändisar som inte längre tränar 

för mycket. Rubriken till den texten är ”Men vi är inte längre besatta!” och där nämns både 

bland annat Heidi Montag: ”Realitytjärnan är glad över att gon inte längre tränar mellan fem 

på morgonen och sju på kvällen som hon brukade göra /---/”. När både Madonna och Heidi 

Montag nämns i det stycket av artikeln tolkas puffen som att den ger dubbla budskap. 
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Bilaga 17 - ”Aguileras chockbantning” ”Rasat 20 

kilo!”  

Nr 18 Hänt Bild 2013: 29 

Budskap puff: Christina Aguilera har bantat och gått ner 20 

kilo mycket snabbt 

Budskap artikel: Samma som ovan 

 

 
Denotation 
Tvi olika bilder men på samma tjej. Ena bilden är hon större byggd och på den andra bilden är 

hon smal. 

Konnotation 
Att Christina Aguilera har antingen varit överviktig och gått ner i vik eller att hon har blivit 

överviktig. 

Paradigm 
På den första bilden som visar den övervikta Aguilera finns det en text ”Då” och på den andra 

bilden där hon är smal finns texten ”Nu”. Under bilderna finns två texter: ”Rasat 20 kilo!” och 

”Aguileras chockbantning!” 

Syntagm 
När ”Då” och ”Nu” är satta på var sin bild blir budskapet att hon tidigare var överviktig och 

har nu gått ner i vikt. Hade ”Då” och ”Nu” bytt plats skulle det då ge budskapet att hon 

tidigare var smal och har på senare tiden gått upp i vikt. Puffens budskap är att Aguilera har 

gått ner väldigt snabbt i vikt då ordet rasat finns i texten ”Rasat 20 kilo!” och ordet 

chockbantning nämns i puffens titel. 

Metaforer 
”I flera intervjuer har hon sagt sig vara nöjd med sin kropp, men i själva verket vantrivdes hon 

med sina bullkinder och fylliga bak” bullkinder betyder att hon hade stora kinder = tjock. 

”/…/ bestämde hon sig för att en gång för alla få tillbaka sin forna form och de senaste 

månaderna har hon rent ut sagt jobbat arslet av sig”. Att jobba arslet av sig är en metafor 

som betyder att hon har kämpat för att gå ner i vikt.  

”När Xtina nyligen isade upp sig på en pressturné var närmare tjugo kilo puts väck!” Puts 

väck betyder att någonting är borta och i detta fall blir tankeöverföringen att hon har gått ner 

tjugo kilo. 

Modalitet 
Det är en källa som får komma till tals och nämner att Christina Aguilera prioriterar sig själv 

mer och testar roligare träningsövningar. Modaliteten är hög och artikelns budskap är 

detsamma som puffens budskap. 

Transitivitet 
I artikeln förklaras det att Christina Aguilera först var överviktig på grund av hennes tidigare 

graviditet och att hon kring 2010 har bestämt sig för att träna och gå ner i vikt. På en 
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pressturné hade hon gått ner 20 kilo och artikeln stämmer överens med puffen, även om 

chockbantning inte riktigt stämmer överens och är mest till för att uppmärksamma läsaren 

mer.  
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Bilaga 18 - ”Här spottar Justin Bieber på fansen!” 

”Dum i huvudet?”  

Nr 18 Hänt Bild 2013: 32 

Budskap puff: Justin Bieber spottar på sina fans från en 

balkong 

Budskap artikel: Justin Bieber spottar på sina fans från en 

balkong 

 
Denotation 
En kille syns på bilden. Hans överkropp lutar sig över ett räcke och han tittar ner. Han formar 

munnen på ett sätt att det syns en vit substans runt läpparna 

Konnotation 
Justin Bieber befinner sig på en balkong och är precis på väg att spotta 

Paradigm 
Det förekommer två texter; titeltexten ”Här spottar Justin Bieber på fansen!” och en spetsig 

ram som innehåller orden ”Dum i huvudet?” 

Syntagm 
Det slutgiltiga resultatet är att Justin Bieber spottar på sina fans, dock syns dem inte till i 

bilden men när texten kombineras med bilden blir budskapet tydligt. 

Metaforer 
Metaforen ”har hamnat i blåsväder” betyder att Bieber har gjort någonting dramatiskt och fel. 

Ett blåsväder betyder att vinden blåser och att det är kaos istället för det motsatta vilket är 

lugn och behärskad. 

Modalitet 
Ett ögonvittne förklarar att Bieber såg påverkad ut av antingen alkohol eller narkotika och 

modaliteten är hög. 

Transitivitet 
I artikeln framkommer det att Justin Bieber var på besök i Toronto och att han var ute på 

balkongen och spottade. Det förklaras även att under balkongen fanns ett hundratal fans 

samlade: ”Under balkongen hade ett hundratal beliebers samlats för att få en skymt av 

stjärnan. Justin tog sig fram till räcket, tittade ut över alla som hade samlats, drog upp allt 

snor i halsen och spottade mot den väntade skaran” 
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Bilaga 19 - ”Wtf?! Kardashians baby har sexig 

bikini!”  

Nr 18 Hänt Bild 2013: 59 

Budskap puff: Antingen är det Kim eller Kourtney 

Kardashians baby, mest troligtvis Kims, som har på sig en 

utmanande bikini 

Budskap artikel: Det är Kourtney Kardashians dotter som 

har på sig en utmanande bikini 

 
Denotation 
Det förekommer endast en text till denna puff 

Konnotation 
Läs syntagm 

Paradigm 
Texten ”Wtf?! Kardashians baby har sexig bikini!” förekommer i en spetsig ruta 

Syntagm 
När det endast är text som puffen innehåller är det orden som ger den betydelse. Ordet 

”Kardashians” tolkas som att det är någon av de tre systrarna nyheten handlar om. Vid 

tillfället som numret publicerades hade Kim Kardashian fött sin dotter. När det dessutom står 

”baby” tolkas det som att det är Kims dotter som har på sin en bikini. 

Metaforer 
Inga relevanta 

Modalitet 
Inga relevanta 

Transitivitet 
I artikeln står det att det är Kourtney Kardashians dotter som har på sin en trekantsbikini: 

”Den leopardfärgade trekantsbikinin måste ha varit iväg när lilla Penelope skulle plaska i 

poolen på lyxhotellet under semestern i Miami”. 
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Bilaga 20 - ”Vi duger som vi är!” 

”Struntar i Hollywoods sjuka ideal!”  

Nr 18 Hänt Bild 2013: 4-9 

Budskap puff: Kändisarna bryr sig inte om 

skönhetsidealen och är sig själva. 

Budskap artikel: Samma som ovan 

 
Denotation 

Det förekommer ett flertal bilder på olika kvinnor. 

Alla kvinnorna är klädda i badkläder. 

Konnotation 
Kvinnorna på bilderna är olika kända personer. 

Paradigm 
Till varje bild syns en text varpå kändisarnas namn är skrivet. 

Syntagm 
När alla tecken kombineras blir budskapet att kändisarna som syns på bild inte bryr sig om 

hur de ser ut, utan är nöjda med deras kroppar som de är. 

Metaforer 
”Men självsäker som hon är rinner påhoppen bara av henne” är en metafor som förklarar att 

Adele blir utsatt av kritik mot hur hennes kropp ser ut och att de ”rinner av” betyder att de 

någonting försvinner.  

Modalitet 
Eva Longoria säger: ”Jag älskar salta saker som chips, oliver och nötter – och det finns 

ingenting på min kropp som jag skulle vilja förändra!” Vilket tyder på hög modalitet och 

budskapet är detsamma som puffens budskap. Det förekommer även andra uttalanden som 

visar på samma sak som ovan. 

Transitivitet 
För varje kändis finns en text där det står skrivet att de är nöjda med sina kroppar. Några 

exempel:  

”Sedan Drew Barrymore fick barn har hon slutat stressa upp sig över sitt utseende och lägger 

istället sin energi på dottern Olive” 

”Trebarnsmamma Jennie Garth bantade ner sig rejält förra året och visar gärna upp sin nya, 

slimmade kropp i en teenie weenie bikini trots att huden inte riktigt har hängt med överallt” 
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Bilaga 21 - ”Megan Fox gravid igen!” 

”Babylycka 1”  

Nr 18 Hänt Bild 2013: 16 

Budskap puff: Megan Fox är gravid igen 

Budskap artikel: Megan Fox är gravid igen 

 

 
Denotation 

På bilden syns en man och en kvinna. Mannen står bakom kvinnan och har händer på hennes 

mage. Han tittar framåt och kvinnan tittar bak mot mannen. Hon är klädd i en bikini och 

magen putar utåt 

Konnotation 
Paret väntar ett barn eftersom kvinnans mage är för stor för att anta att hon bara är 

överviktig. 

Paradigm 
Under titelrubriken ”Megan Fox gravid igen!” syns en pil som pekar på hennes mage 

Syntagm 
Budskapet blir tydligt när bild, textrubriken och pilen kombineras. Budskapet är att Megan 

Fox är gravid en till gång. 

Metaforer 
Inga relevanta 

Modalitet 
I texten får en talesperson till Megan Fox komma till tals och bekräfta att de väntar sitt andra 

barn, modaliteten är hög och detta visar på att det är samma budskap i puffen som i artikeln: 

”Jag kan bekräfta att Megan väntar sitt andra barn med sin make Brian och de är båda väldigt 

lyckliga” 

Transitivitet 
Hela artikeln handlar om att de väntar sitt andra barn vilket också visar på att det är samma 

budskap för puff som för artikeln. 

  



 26 

Bilaga 22  - ”Nu är Jennifer Aniston gravid!” 

”Babylycka 2” ”Kolla kulan” 

Nr 18 Hänt Bild 2013: 23 

Budskap puff: Jennifer Aniston är gravid 

Budskap artikel: Ingenting är bekräftat att hon är gravid 

 

Denotation 

En kvinna syns på bilden. Hon är klädd i en tight 

sidenklänning och hennes mage putar utåt 

Konnotation 

Kvinnan på bilden är Jennifer Aniston 

Paradigm 
Titeltexten är ”Nu är Jennifer Aniston gravid!” och under rubriken finns en pil som pekar på 

hennes mage. 
Syntagm 

Pilen spelar stor roll eftersom den pekar på hennes mage som putar utåt. Magen är 

inte så stor och det kan tolkas som att hon nyligen har bekräftat att hon är gravid. I 

andra fall brukar magen puta utåt lite. Budskapet är att Jennifer Aniston är gravid. 

Metaforer 
Metaforen ”själv eldade hon på gravidryktena”, där elda på tolkas som att lägga till mer ved i 

elden vilket gör en tankeöverföring om att hon styrkte gravidryktena. 
Modalitet 
”Under en lansering av en ny yogabok klappade hon sig själv på magen och sa hemlighetsfullt 

att träningsformen hjälpt henne att förbereda sig: - Yoga hjälper dig att förbereda allt. Ärligt 

talat, det är som meditation!” meningen visar ingenting på att hon bekräftar att hon är gravid. 

Endast att yoga hjälper en att förbereda sig för till exempel en graviditet. 

Transitivitet 

Stora delar av texten i artikeln handlar mer om hennes framtida bröllop tillsammans med sin 

fästman Justin Theroux. I de meningar som det är skrivet om Jennifer Anistons graviditet 

förekommer det för få trovärdiga yttranden som visar på att det är bekräftat att hon är gravid.  

Meningen ”Men dröjsmålet kanske inte bara berör på att de inte kunnat ena om en plats för 

vigseln, utan för att de väntar barn?!” tolkas vara för otydlig för att bekräfta att Jennifer 

Aniston är gravid eftersom förekommer ett frågetecken och inte bara ett utropstecken. Om det 

bara hade funnits ett utropstecken i meningen skulle meningen bli mer trovärdig att Aniston 

är gravid.  
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Bilaga 23 - ”Vi har alla detaljer!” ”Brangelinas superbröllop”  

Nr 18 Hänt Bild 2013: 55 

Budskap puff: Hänt Bild förklarar detaljerat hur Brad Pitts och Angelina Jolies 

bröllop 

Budskap artikel: Endast antaganden om att paret eventuellt kommer hyra en båt. 

Inte ”alla detljer” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Denotation 
Bilden visar en man och en kvinna som tittar in i kameran. 

Konnotation 
Mannen och kvinnan på bilden är Angelina Jolie och Brad Pitt 

Paradigm 
I puffen förekommer två texter varav en är markerad i rosa färg. Den rosamarkerade texten är 

”Vi har alla detaljer!” och den andra texten är ”Brangelinas superbröllop!” 

Syntagm 
Brangelina är ett sammansatt ord som står för Angelina och Brad. Bilden ger inget speciellt 

budskap förutom att det är Angelina Jolie och Brad Pitt som puffen handlar om. Det 

slutgiltiga budskapet för puffen är att i artikeln står det om parets stora bröllop och att alla 

detaljer om hur det kommer vara finns skrivet i texten. 

Metaforer 
Inga relevanta 

Modalitet 
En källa kommer till tals och förklarar att Angelina Jolie och Brad Pitt vill ha ett bröllop i 

avskildhet genom att hyra en lyxbåt att gifta sig på: ” – Det är precis vad de letar efter. En 

traditionell, romantisk miljö, helt i avskildhet”. Meningen visar på att paret är ute efter en båt 

men samtidigt säger inte källan någonting om att det är bekräftat att de ska hyra en lyxbåt. 

Transitivitet 
Första halvan av artikeltexten handlar inte om hur Jolies och Pitts bröllop kommer vara utan 

handlar istället om att Angelina Jolie inte gillade den ring som Brad Pitt köpte till henne. Det 

som gör att artikeln inte ger samma budskap som puffen är att det förekommer för lite text 

om bröllopet. Det står endast skrivet att det är rykten om att paret ska hyra en lyxbåt. I slutet 

av artikeln står det även att det har tidigare ryktats om att bröllopet kommer inträffa i 

Frankrike. 
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”Det ryktas nämligen att paret tänkt hyra en lyxbåt uppemot 3 miljoner kronor. De vill 

nämligen gifta sig till havs!”  

 

”Tidigare har det spekulerats i om att bröllopet kommer att ske i södra Frankrike där paret 

har ett palats tillsammans, eller på Hawaii.” 

 

”Och om de väljer att säga ja till varandra på lyxbåten Hebridean prencess, återstår att se…”  
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Bilaga 24 - ” ’Harry Styles ligger med killar!’ ” ”Sorry tjejer…”  

Nr 18 Hänt Bild 2013: 37 

Budskap puff: Harry Styles är homosexuell 

Budskap artikel: Ingenting är bekräftat att han ligger med killar eller att han är 

homosexuell 

 
 
 
 
 
 
 
 
Denotation 
På bilden syns två killar. Det går även att se att den ena killen håller om den andre på axeln. 

Konnotation 
Ena killen på bilden är en artist i pojkbandet One Direction 

Paradigm 
Puffens huvudrubrik är ” ’Harry Styles liger med killar!’ ” och den andra texten har mindre 

textstorlek och det står ”Sorry tjejer…” 

Syntagm 
”Sorry tjejer” tolkas som att tjejer som är intresserade av honom inte har någon chans efter att 

huvudrubriken läses då budskapet tolkas som att Harry Styles är homosexuell. När det finns 

en bild på honom och en till kille blir budskapet dessutom tydligare till skillnad från om han 

antingen hade stått själv eller med en tjej. 

Metaforer 
Inga relevanta  

Modalitet 
Harry Styles kommer till tals i artikeln och svarar på en fråga om han är bisexuell: ” – 

Bisexuell? Jag? Jag tror inte jag är det. Jag är ganska så säker på att jag inte är det”. För det 

första handlade frågan om han har en bisexuell läggning och inte en homosexuell läggning 

vilket motsäger i så fall texten ”Sorry tjejer…”. För det andra tyder Styles uttalande på en hög 

modalitet då han nämner sig själv men ordet ”tror” är mer osäkert än om han hade sagt ” jag 

vet”.  

Transitivitet 
I denna artikel står det ingenting om att det är berkäftat att Harry Styles har en homosexuellt 

läggning. Det står att han umgås mycket med radioprataren Nick Grimshaw som är officiellt 

homosexuell men det tolkas inte som att Styles är homosexuell bara för att han umgås med 

Grimshaw. Hade det stått att de har kysst varandra offentligt eller att de har haft sex skulle 

artikeln ha samma budskap som puffen men i inte i detta fall.   
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Bilaga 25 - ”Miley Cyrus blir porrstjärna!” 

”Extra!”  

Nr 24 Hänt Bild 2013:27 

Budskap puff: Hon kommer inleda en karriär som 

porrskådespelare 

Budskap artikel: Hon har blivit erbjuden en roll i en 

porrfilm, men har inte tackat ja 

 
Denotation 
En kvinna står med benen brett isär och räcker ut tungan. Hon har på sig en röd body som 

inte täcker axlarna eller benen. I ena handen håller kvinnan en burk som är riktad mot hennes 

intima delar.  

Konnotation 
Bilden visar att det är Miley Cyrus. Under 2013 började hon vika ut sig och hennes 

kännetecken är att bland annat räcka ut tungan, samt ta utmanande bilder. Burken hon riktar 

mellan benen kan tolkas som erotiskt och utmanande i provocerande syfte. 

Paradigm 
Bilden är beskuren på ett sätt där Miley Cyrus är utklippt från den ursprungliga bilden. Den 

enda bakgrunden är tidningens bakgrundsfärg. Ett annat tecken som finns med i puffen är 

rubriken Miley Cyrus blir porrstjärna!  

Syntagm 
Rubriken ger budskapet om att Miley Cyrus ska inleda en karriär som porrskådespelare och 

tillsammans med vad bilden förmedlar tolkas det som att hon ska bli det.  

Metaforer 
Inga relevanta 

Modalitet 
I denna text förekommer det knappt några yttranden som är relevanta. Ett exempel är ”med 

tanke på att de är både sexiga och ungdomliga tror vi att det kommer bli detta kan bli den 

mest nerladdade videon genom tiderna”. Denna mening i sig visar att Miley Cyrus endast har 

fått ett erbjudande.  

Artikeln avslutas med att hennes vänner är oroliga för att hon ska tacka ja: ”hon gör allt för att 

provocera”. Detta indikerar på att det finns en chans att hon kommer tacka ja, men artikeln i 

helhet stämmer inte överens med innehållet. 

Transitivitet 
”Efter att Sinead kallade Miley för prostituerad har nu Miley Cyrus, 20, erbjudits att regissera 

och medverka i en mjukporrfilm på porrsajten sex.com”. Texten fortsätter om att berätta om 

medverkare, men ingenting mer om huruvida hon har sagt ja eller nej. I stora drag handlar 

texten om erbjudandet, men inte hur hon har tagit ställning till det.  
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Bilaga 26 - ”Katie Holmes dejtar George Clooney!”  

Nr 24 Hänt Bild 2013:17 

Budskap puff: Katie Homes dejtar George Clooney 

Budskap artikel: Katie Homes dejtar George Clooney 
 

 
 
 
 
Denotation 
Det är två separata bilder. Första bilden är på en kvinna med uppsatt hår och så vidare. Hon 

tittar rakt fram. Andra bilden är på en man, han tittar åt det håll där den andra bilden finns.  

Konnotation 
Bilderna säger inte så mycket, det kan bero på det begränsade utrymme som puffen har 

tillgång till. När Clooney tittar åt det håll som den andra bilden finns kan det tolkas som att 

han är intresserad av Holmes, men det är lite långsökt då det är två separata bilder. 

Paradigm 
Bilderna i sig ger inget direkt budskap. Texten finns där. Bilderna är vinklade snett mot 

varandra. 

Syntagm 
Då bilderna lutar mot varandra tolkas det som närhet. Bildens budskap förstås först när dessa 

kombineras med texten. Budskapet blir då att dessa två personer dejtar varandra. 

Metaforer 
” /…/ Katie har verkligen siktet inställt på honom” – denna metafor visar på att hon är 

intresserad av Clooney och vill bli tillsammans med honom.  

Modalitet 
I artikeln kommer en källa till tals som även togs upp ovan: ”Katie har varit kär i George i flera 

år. De är båda singlar och har träffats några gånger sedan middagspartyt”. Budskapet är att 

Katie Holmes har varit och är intresserad av George Clooney och att de har träffats några 

gånger vilket tolkas som att de dejtar varandra. När källan säger: ”Katie och George har kul 

ihop. De njuter av sin flirt. Han är en rolig kille med massor av karisma och Katie älskar hans 

sällskap” tyder detta på att de har en flirt vilket också kan tolkas som att de dejtar. 

Transitivitet  
Meningen ”Nyligen sågs de på ett middagsparty och tillsammans och sedan dess ska de ha ätit 

flera romantiska middagar tillsammans” ger lite av dubbla budskap eftersom orden ”ska de 

ha” tolkas som opålitligare än om det hade stått ”har de”. Översiktligt är det mer meningar i 

artikel som tyder på att den ger samma budskap som puffen.   
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Bilaga 27 - ”Heidi Klum och Seal återförenade!” ”Breaking news”  

Nr 24 Hänt Bild 2013: 9 

Budskap puff: Heidi Klum och Seal är tillsammans igen 

Budskap artikel: Heidi Klum och Seal träffades på ett kalas, men de är 

inte tillsammans 

 
Denotation 
Det är en man och en kvinna som förekommer på bilden. Kvinnans ansikte 

syns halvt då mannen skymmer resten av det. Mannens ansikte syns inte, det 

är riktat bort från kameran. Båda två är nära varandra och det går att se att 

kvinnans hand tar på mannens axel.  

Konnotation 
Bilden kan tolkas som att Heidi Klum och Seal kysser varandra eftersom de är väldigt nära 

varandra och att Klum har handens på hans axel.  

Paradigm 
Bilden är beskuren till en oval ram. 

Syntagm 
Bildens fotovinkel kan eventuellt öka föreställningen om att Klum och Seal kysser varandra på 

munnen medan en annan vinkel hade kunnat ge en annan föreställning om att de kysser 

varandra på kinderna istället. Tillsammans med texten ”Heidi Klum och Seal återförenade!” 

tolkas denna nyhet som att de har blivit tillsammans igen eftersom de har skiljt sig för 1,5 år 

sedan. Texten ”Breaking news!” som även är sammankopplad till notisen visar att denna 

händelse är en stor nyhet vilket upprätthåller tanken av att de har gått tillbaka till varandra.  

Metaforer 

I meningen ”Det var länge kyligt mellan ex-makarna Heidi Klum, 40, och Seal, 50, men nu 1,5 

år efter skilsmässan har de återförenats!” går det att analysera den första metaforen som 

förekommer i texten. Att vara kylig mot någon kan betyda att inte visa sina känslor och denna 

metafor används för att förklara att Heidi Klum och Seal tidigare inte hade någon kontakt 

med varandra.  

Modalitet 
I denna text förekommer det ingen anonym källa, utan det är endast Heidi Klum och Seal som 

kommer till tals. Klum sa ”Jag är kär” och det kan vidare förstås i den mening där hon är ”upp 

över öronen förälskad i sin livvakt”.  

Transitivitet 
Artikeln förklarar att Heidi Klum och Seal hade träffats på deras gemensamma dotters kalas 

och att de ”/…/ såg kärvänliga ut och kysste varandra öppet på munnen!”. Det var det enda i 

denna text som kan kopplas samman med det budskap som förekom på omslaget. Texten i 

denna artikel visar på att hon och Seal inte är tillsammans utan hade bara träffats på kalaset.  
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Bilaga 28 - ”Mariah Carey och Nick Cannon skiljer sig”  

Nr 24 Hänt Bild 2013: 55 

Budskap puff: Mariah Carey och Nick Cannon skiljer sig 

Budskap artikel: Ingenting som är bekräftat 

 
Denotation 
Puffen innehåller två bilder. På den ena bilden syns en kvinna och på den 

andra bilden syns en man.  

Konnotation 
Kvinnan är Mariah Carey och mannen är Nick Cannon. De är gifta 

tillsammans. 

Paradigm 
Det är två separata bilder och mellan dessa finns en blixt som skiljer dem åt. Under bilden 

finns titeltexten ”Mariah Carey och Nick Cannon skiljer sig!” 

Syntagm 
När en blixt slår ner i till exempel ett träd går det sönder. Blixten i detta sammanhang står för 

att deras äktenskap är ”förstört”- När alla tecken kombineras bildas en helhet och budskapet 

är att paret skiljer sig.  

Metaforer 
Metaforen ”Det ryktas också om att Nick har rumlat runt i sänghalmen” visar på att det är 

rykten om att Nick har varit otrogen.  

Modalitet 
Källan som får komma till tals i artikeln är en vän till Carey och Cannon. Vännen säger ”snart 

är skilsmässa enda utvägen” och denna mening tolkas som att paret inte än har skrivit på 

några papper på att de ska skilja sig utan är endast ett antagande. Snart betyder inte nu. 

Transitivitet 
I artikeln framkommer det att Mariah Carey har tagit av sig sin vigselring, men ingenting om 

att paret har eller kommer skilja sig: ”Sångerskan har tagit av sig vigselringen och för bara 

några veckor sedan sågs hon flirta helt öppet med rapparen Nas på hans 40-årsfest”. En 

annan mening i artikeln som visar på att puffen ger ett missvisande budskap är ”När Nick 

fyllde 33 den 8 oktober lade Mariah ut en bild på sin klyfta på Twitter med orden: - Grattis på 

födelsedagen Nick Cannon. Jag väntar på dig, hahaha!” och meningen tolkas som att paret 

inte är på väg att skilja sig. 
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Bilaga 29 - ”Alla hemliga hångelbilder!” ”Här är Gwyneth Paltrow 

otrogen!”  

Nr 24 Hänt Bild 2013: 59-60 

Budskap puff: Gwyneth Paltrow är otrogen 

Budskap artikel: Gwyneth Paltrow är otrogen 

 
Denotation 
En man och en kvinna syns på bilden. Kvinnans ansikte syns inte och 

båda är nära varandra. Mannens arm är ovanför kvinnans rygg. 

Konnotation 
Kvinnan och mannen kysser varandra, men det är svårt att se om det 

är Paltrow. 

Paradigm 
Bilden är runt beskuren och ramar in de två människorna som syns på bilden. Titeltextens 

färg är svart men ordet ”otrogen!” är ceriserosa.  

Syntagm 
När ordet ”otrogen!” är i en annan färg till skillnad från resten av titeltexten ger det mer 

uppmärksamhet till ögat. När alla tecken kombineras blir puffens budskap att Paltrow är 

otrogen och kysser någon annan än sin man. 

Metaforer 
Metaforen blottas som finns i meningen ”Tidningen Vanity Fair håller dessutom på med ett 

reportage om Gwyneth Paltrow där hennes ’riktiga’ sidor blottas” tolkas som att sanningen 

hur Paltrow är och vad hon har gjort offentliggörs i reportaget. 

Modalitet 
Paltrow kommer till tals i artikeln där hon pratar om att hon hade kunnat förlåta/bli förlåten 

gällande otrohet. Dock nämner hon ingenting om att hon har varit det: ”Jag är en extremt 

öppen person och vid en sån här situation, där jag vet vad jag ger mig in på, skulle jag inte 

hindra mig från att utforska i förhållanden, sa hon kryptiskt /…/”.  

Transitivitet 
I artikeln nämns det om att Paltrow har varit otrogen med ett flertal människor men i 

meningarna förekommer orden ”det sägs” och ”det ryktas” vilket tolkas som osäkra 

förklaringar. Meningen ”I september sågs hon gosa lite väl närgånget med sitt exkex, skådisen 

Donovan Leitch, 46, som hon var ihop med i början på 90-talet. Paret kysstes under en 

basebollmatch i Los Angeles, och Donovans fru Victoria’s Secret-modellen och Gwyneth-

kopian Kirsty Hume, 37, uppges vara hjärtekrossad” visar på att det finns två tydliga aktörer 

som kysstes. Otrohet kan tolkas olika från person till person och i detta fall tolkas kyssar som 

otrohet.  
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Bilaga 30 - ”Miranda Kerr otrogen med Leo 

DiCaprio & Justin Bieber!” ”Därför skiljer sig 

Orlando Bloom!”  

Nr 24 Hänt Bild 2013: 37 

Budskap puff: Anledningen till varför Orlando Bloom 

skiljer sig är för att Miranda Kerr var otrogen med 

Leonardo DiCaprio och Justin Bieber 

Budskap artikel: Ingen förklaring utan endast osäkra 

antaganden från en anonym källa 

 
Denotation 
Det ät två bilder. På den första syns en man och på den andra bilden syns en kvinna i 

underkläder. 

Konnotation 
Mannen är Orlando Bloom och kvinnan är Victoria’s secret-modellen Miranda Kerr. De har 

barn tillsammans och har tidigare varit ett par 

Paradigm 
Det finns två texter: den första är ”Därför skiljer sig Orlando Bloom!” och den andra texten är 

” ’Miranda Kerr otrogen med Leo DiCaprio & Justin Bieber!’ ”. Mellan bilderna förekommer 

även en blixt som skiljer åt dem. 

Syntagm 
Blixten spelar stor roll för vilket budskap puffen ger. Som tidigare förklarat i bilaga 28 (sidan 

33) står blixten för att det är slut mellan de två personerna. Ordet ”därför” spelar roll för 

vilket budskap puffen ger. Puffens budskap är att artikeln handlar om att Orlando Bloom 

skiljer sig för att Miranda Kerr har varit otrogen med Leonardo DiCaprio och Justin Bieber. 

Metaforer 
Inga relevanta 

Modalitet 
Två källor kommer till tals. Den första källan, som är Orlando Blooms talesperson förklarar 

att paret skiljer sig vilket ger samma budskap som puffen och modaliteten är hög. Den andra 

källan nämner inga namn på vem Miranda Kerr har varit otrogen med och uttalandet är för 

generellt: ”Mina källor bekräftar att det var en pojke, en väldigt ung, väldigt känd poppojke 

med en egen skör kärlekssituation /---/” 

Transitivitet 
I de meningar som det förs fram att Kerr har varit otrogen med Leonardo DiCaprio 
förekommer det för osäkra ord som ”det sägs” och ”rykten” som visar på att ingenting är 
bekräftat.   
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Bilaga 31 - ” ’Min rumpa är utom kontroll!’ ” 

”Kim Kardashians bröllopspanik!”  

Nr 24 Hänt Bild 2013: 37 

Budskap puff: Kardashian har panik över bröllopet 

och kan inte kontrollera sin växande rumpa 

Budskap artikel: Hon kan inte kontrollera sin 

växande rumpa, men ingenting om någon 

bröllopspanik  

 

 

 
Denotation 
Det finns fyra bilder som tillhör puffen. Alla fyra bilder 

visar samma person. På tre bilder är kvinnan klädd i badkläder och på den fjärde bilden håller 

hon i någonting som är ätbart.  

Konnotation 
Den stora rumpan är Kim Kardashians kännetecken. 

Paradigm 
Utöver de fyra bilderna finns även titeltexten: ” ’Min rumpa är utom kontroll’ ” och ”Kim 

Kardashians bröllopspanik!” 

Syntagm 
När alla tecken kombineras blir budskapet att Kim Kardashian har panik över sitt framtida 

bröllop och kan inte rå för att hennes rumpa växer. Dessutom tolkas den fjärde bilden som att 

hon inte kan kontrollera sina matvanor på grund av paniken över bröllopet och att det är 

därför hennes rumpa ser ut som den gör. 

Metaforer 
Inga relevanta 

Modalitet 
Kim Kardashian kommer till tals i artikeln och förklarar att hon inte har någon kontroll över 

hur hennes rumpa ser ut och budskapet är detsamma som puffen: ”Min rumpa är utom 

kontroll. Det spelar ingen roll hur mycket jag tränar. Den blir inte mindre /---/”. 

Transitivitet 
Det står ingenting i artikeln om att Kardashian har någon bröllopspanik och därför räknas 

puffen ge ett dubbelt budskap. 

 

 


