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rade med en bildanalys för att få en bättre förståelse för hur bilderna representerar texten. Urvalet bestod av 
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1 Inledning 
Först vill vi redogöra för bakgrunden till uppsatsen och varför vi valde detta ämne. Vidare presenteras en kort 

biografi av Michael Jackson och en kort redogörelse för Aftonbladet och Dagens Nyheter. Uppsatsens disposition 

och våra avgränsningar tas upp i slutet av detta kapitel. 

Den 25 juni 2009 drabbades Michael Jackson av hjärtstillestånd som sedan blev följden till hans 

bortgång. Michael Jackson var en stor artist som bidrog mycket till popmusiken. När nyheten om 
att Michael Jackson hade avlidit berördes varje hem där han lämnat sitt avtryck. Att världens 

största popstjärna hade lämnat världen blev en chock för miljoner fans. Saknaden blev så stor 
efter ”King of Pop” att vissa fans offrade sina liv för honom.  

Hans död sände en sorgvåg över världen. Människor från alla kontinenter deppade över nyheten och 21 fans tog 
sina liv. Hans musik låg åter etta på sajter som Spotify och Youtube. På forum har många uttryckt sin förvåning 

över hur de gripits av Michaels död. Varför så stark sorg för en person som få av oss – om ens någon – kände? 
En förklaring: Massmedia. 

(Därför sörjer vi Michael, Aftonbladet, 2009-07-03) 

När en stor händelse inträffar som berör många blir mediebevakningen intensiv. Michael Jack-

sons bortgång orsakade stora rubriker i massmedierna. Medierapporteringen var massiv under 
första veckan och det var här idén till vårt uppsatsarbete kom upp. Vi ville undersöka hur pressen 

i Sverige framställde och vinklade Michael Jackson under de två första veckorna efter hans hjärt-
stillestånd och bortgång.  

Eftersom nyhetspubliceringen var massiv begränsade vi oss till att undersöka framställningen i 

två svenska tidningar. Valet blev Aftonbladet som representerar kvällstidningen och Dagens Ny-
heter som representerar morgontidningen. Aftonbladet är landets största kvällstidning, Dagens 

Nyheter den största morgontidningen. Förutom att undersöka hur Michael Jacksons bortgång 
vinklas och framställs i tidningarna ville vi dessutom se om och hur framställningen skiljde sig 

mellan dessa. 

Vi inriktade oss alltså på nyhetsrapporteringen i två av Sveriges största tidningar. Eftersom pres-

sen brukar betraktas som Sveriges tredje statsmakt har dess nyhetsrapportering stor auktoritet. 
(Bergström, 2004). Genom massmedier ”lär vi känna” de kända personerna. Pressen bestämmer 

inte alltid vad vi ska tycka men de kan bestämma kring vilka frågor vi ska ha åsikter om (Berg-
ström, 2004). Utifrån detta blev vår vetenskapliga ansats att undersöka hur Michael Jackson, hä-

danefter benämnd Jackson, vinklades och framställdes i morgon- och kvällspressen under de två 
första veckorna efter hans bortgång.  

1.1 Bakgrund 
Jackson började sin musikkarriär vid elva års ålder tillsammans med sina bröder som medlem i 
musikgruppen The Jackson 5. Hans sångröst, stil och dans har inspirerat pop, soul, R & B och hip-

hop artister i flera generationer. Under hans karriär släppte han 13 topplistelåtar och vann 13 
Grammy Awards. Jackson hamnade i Guinness World Records som den mest framgångsrika Enter-

tainer of All Time. Jackson har därför fått namnet King of Pop och har det mest sålda albumet i 
världshistorien, nämligen albumet Thriller.  

Han var en amerikansk dansare, sångare och låtskrivare och hans privatliv omgavs av rykten och 
pedofilanklagelser (Nationalencyklopedin, 2009). Michael Jackson har två barn med Deborah 

”Debbie” Rowe, Prince Michael och Paris Katherine. Han hade även ett tredje barn, Prince M i-
chael II, där modern är okänd.  
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Dagens Nyheter grundades av Rudolf Wall år 1864. Tidningen kännetecknades från början som 
billig och lättillgänglig vilket bidrog till att tidningen nådde en bred publik. Dagens Nyheter var 

den första tidningen som utkom på morgonen till skillnad från konkurrenterna. Den var dessut-
om först med utdelning sju dagar i veckan år 1897. (Hadenius & Weibull, 2005)  

Dagens Nyheter har ett brett innehåll och anser på sin webbplats att de har ett bredare innehåll 

än andra tidningar. De har även en målgrupp som sträcker sig över alla åldrar och över hela lan-
det. De lägger tyngd på att förklara sammanhang och sätta in nyheter i ett bredare perspektiv. 

Dagens Nyheter finns som både papperstidning och som nättidning. Dagens Nyheters politiska 
färg är ”oberoende liberal”. (Dagens Nyheter, 2009) 

Aftonbladet grundades år 1830 av Lars Johan Hierta. Tidningen inspirerades av engelsk och 
fransk press. Aftonbladet hade ett blandat innehåll med politiska kommentarer, personnotiser 

och utrikeshändelser. Tidningen blev en stor framgång och fick snabbt lika stor upplaga som hela 
den övriga Stockholmspressen tillsammans. (Hadenius & Weibull, 2005) 

Sedan 1910 utgavs Aftonbladet sju dagar i veckan och blev en trendig, masspridd tabloid med 

snabba sensationsnyheter, idrott och nöje. Aftonbladet var först med att ha sin tidning på Inter-
net år 1994. Två år senare blev Aftonbladet Sveriges största kvällstidning. Aftonbladet ägs 2009 

av den norska mediekoncernen Schibsted och har den politiska beteckningen ”oberoende socia l-
demokratisk”. (Nationalencyklopedin, 2009)  

1.2 Avgränsningar 
Eftersom Aftonbladet är landets största kvällstidning och Dagens Nyheter landets största mor-

gontidning anser vi att de är mycket representativa för respektive tidningssorter. Eftersom det 
finns stora mängder av artiklar om Jackson bestämde vi oss för att avgränsa analysperioden till 

två veckor. Analysperioden omfattar från dagen när hans dödförklarades i pressen, den 25 juni 
2009 till och med den 9 juli 2009. Vi valde att analysera den först publicerade artikeln under den-

na tidsperiod från respektive tidnings webbplats. Att utsträcka analysen till fler veckor skulle 
knappt ge något mervärde då vi ville se hur Jackson framställdes de första dagarna efter bort-

gången då informationen var som mest aktuell. 

1.3 Disposition 
Det första kapitlet: inledning, tar upp bakgrunden till ämnesvalet. Vi nämner här vilka avgränsning-

ar som gjorts i undersökningen I det andra kapitlet, tidigare forskning, presenterar vi olika veten-
skapliga arbeten. Därefter följer kapitel tre, problematisering, där vi diskuterar vårt problemområde 

och i kapitel fyra tar vi upp syfte och frågeställningar. I kapitel fem, teori, presenteras två teorier som 
ligger till grund för uppsatsen, medielogik och representationsteori. I teorikapitlet behandlas även 

skillnader mellan morgon- och kvällstidningar. Kapitel sex, metod, handlar om den kvalitativa text-
analysen samt bildanalysen som är våra analysverktyg. Bildretorikens grunder för bildanalysen tas 

även upp här. Under kapitel sex redogör vi för vårt urval av tidningar och tidsperiod. Här redovi-
sar vi dessutom vår förförståelse. I kapitel sju, resultat, redogör vi för de resultat vi kommit fram 

till med hjälp av våra analysverktyg. I kapitel åtta, diskussion, svarar vi på våra frågeställningar ge-
nom de resultat som uppkommit. Efter diskussionen följer kapitel nio, förslag till vidare forskning, 

där vi ger exempel på forskning inom problemområdet.   
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras några exempel på tidigare forskning inom vårt problemområde. 

2.1 Slutet på sagan 
Marina Ghersetti och Håkan Hvitfelt undersöker i sin rapport Slutet på sagan hur prinsessan Dia-
nas bortgång beskrevs i den svenska nyhetsbevakningen. Händelsen fick även mycket uppmärk-

samhet i hela världen. En grundläggande fråga som författarna vill analysera är varför prinsessans 
bortgång ledde till en så stor mediebevakning i Sverige och varför bevakningen hade det innehåll 

som den fick. Rapporteringen kring prinsessan Dianas bortgång uppfattas som det senaste ut-
trycket för en förändrad journalistik. En journalistik som tillkommit genom ökad konkurrens 

mellan olika medier. En del medier, framförallt kommersiella, använder sig mer och mer av det 
dramaturgiska. Ghersettis och Hvitfelts rapport syftar till att kartlägga vilken bild de största 

svenska nyhetsmedierna gav av prinsessan Dianas bortgång och omständigheterna kring denna.  

Ghersetti och Hvitfelt får fram i sin analys att ett fåtal enskilda händelser och förlopp får allt stör-

re utrymme i förhållande till andra samtida händelser. Andra mer relevanta händelser riskerar att 
inte alls komma med i nyhetsrapporteringen. Genom TV:s ökande dominans och att medierna 

sätter större tilltro till bilder leder det till att uppmärksamheten hamnar på händelser där tillgång-
en på nyhetsmässiga bilder är god. Resultatet visar även på att kravet på trovärdiga källor är lågt 

som en följd av jakten på dramatiska uppgifter, kravet att på kort tid fylla stora utrymmen i med i-
erna samt ett ökat arbetstempo på nyhetsredaktionerna. Genom att det är brist på trovärdig fakta 

kompenseras detta med spekulationer. Mediernas rapporteringar får allt mer fictionliknande drag 
när det kommer till stora händelser. Även den ”vanliga” människans reaktioner får allt större ut-

rymme i rapporteringen. Här förmedlas dramatik och starka känslor och mindre rena sakliga fak-
ta. Resultatet visar att journalisternas egna tankar och åsikter får större utrymme i nyhetsrapporte-

ringen. De hörs i spekulationer och i kommentarer och journalister blir allt vanligare som källor. 
Olika medier har allt oftare liknande inriktning på sina nyheter. Detta beror på den ständiga jak-

ten på de mest nyhetsmässiga bilderna i kombination med att antalet nationella och internatione l-
la nyhetsförmedlare minskar. Den stora konkurrensen mellan olika medier gör dessutom att få 

redaktioner vågar avvika i sin nyhetsbevakning.  

Prinsessan Dianas bortgång fick mest utrymme i början och slutet av undersökningsperioden, 

alltså vid själva olyckan och den efterföljande begravningen. Omständigheterna kring hennes 
bortgång var dramatiska, både med avseende med olyckan och den oklara skuldfrågan i samband 

med detta. Språket som användes i rapporteringen om prinsessan Dianas bortgång låg långt ifrån 
hur journalister traditionellt skulle ha skrivit. Det byggde inte på saklighet, balans och opartiskhet 

utan värdeladdade ord och associationsrika metaforer användes för att måla upp den tragiska och 
dramatiska bilden av prinsessans bortgång.  

2.2 Flodvågskatastrofen i svensk nyhetspress 
Maria Jonssons magisteruppsats Flodvågskatastrofen i svensk nyhetspress handlar om krishanteringen 
kring tsunamin i Asien 2004. Jonsson använde liksom denna undersökning teorin kring medielo-

gik som stöd för sin analys av nyhetsartiklar. Analysen i denna uppsats är hämtade ur Aftonbladet 
och Dagens Nyheter. Författaren kommer fram till att innehållet i Aftonbladet och Dagens Ny-

heter skiljde sig en del men skillnaderna mellan tidningarna är väldigt små. 
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2.3 En förvrängd verklighet 
Magisteruppsatsen En förvrängd verklighet av Kajsa-Stina Myrstrand behandlar hur morden på Olof 

Palme och Anna Lindh framställs i Dagens Nyheter. Avsikten var att ta reda på om det finns någ-
ra skillnader i hur personerna gestaltas. Både Myrstrands och vår undersökning handlar om hur 

kända personer representeras och framställs i svensk press. Resultatet visar att Dagens Nyheter 
gav en positiv bild av Olof Palme genom att han hyllades för sina stora insatser inom politiken. 

Vidare beskrivs Palme som en god förebild och kämpe för den lilla människan. Anna Lindh be-
skrivs även hon positivt och Myrstrand hittade många likheter mellan hur hon och Palme fram-

ställdes. Myrstrand menar att Lindh gavs en stjärnroll på världsscenen. Bilderna som undersöks i 
Myrstrands uppsats förstärker det intryck som Dagens Nyheter ger av Lindh. (Myrstrand, 2005) 

  



 

5 

 

3 Problematisering 
I detta kapitel redogör vi för vårt problemområde som är grunden för våra frågeställningar. 

Ett problemområde som kommer att behandlas i denna uppsats är de olika skrivsätt som svenska 

morgon- och kvällstidningar använder sig av och hur de vinklar sina artiklar. I detta sammanhang 
kommer teorin kring medielogik in. I medielogiken betonas att det är viktigt för journalister att 

vara först med en nyhet och att bli citerad. Vid en stor händelse som berör hela världen blir detta 
betydelsefullt. Detta till följd av det allt snabbare nyhetsflödet och produktionssättet av nyheter. 

Genom det snabba nyhetsflödet kan källorna i publiceringen vara mindre tillförlitliga, speciellt 
om händelsen inträffar på långt geografiskt avstånd. (Bengtsson, 2001) 

Det finns skillnader mellan de svenska morgon- och kvällstidningarna. De kan vinkla och fram-
ställa en nyhetshändelse på olika sätt på grund av att de har olika principer när det gäller nyhets-

publicering. (Expowera, 2009) 

Ett problem som denna undersökning kommer ta upp är hur de olika tidningarna framställer en 

känd person som har berört många människor runt om i världen. Då vi vill undersöka hur Jack-
son framställs använder vi oss av vår andra teori, representationsteorin. Representationsteorin 

hjälper till att bringa mer klarhet i hur människor framställs i medierna (Lacey, 2009). Den använ-
der sig av stereotyper och genom dessa fås kunskap om hur texter representerar världen.  
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4 Syfte och frågeställningar 
Här förklaras syftet med uppsatsen och de frågeställningar vi har tagit fram. 

Syftet med denna uppsats är att se hur två av Sveriges största morgon- och kvällstidningar fram-

ställer och vinklar en stor händelse som påverkat många människor. Med hjälp av en kvalitativ 
textanalys ska vi se hur Aftonbladet respektive Dagens Nyheter framställde och vinklade Michael 

Jacksons bortgång de närmaste två veckorna efter händelsen.  

Utifrån vårt syfte har vi ställt upp följande frågeställningar: 

1. Hur framställs och vinklas Michael Jacksons bortgång i Aftonbladet respektive Dagens 
Nyheter?  

2. I vad mån skiljer sig framställningen och vinklingen mellan de båda tidningarna? 
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5 Teori 
I detta kapitel utreder och diskuterar vi vad som kännetecknar morgon- och kvällstidningar. Vidare diskuteras 

våra teorier, medielogik och representationsteori, som ligger till grund för vår uppsats.  

5.1 Skillnader mellan morgon- och kvällstidningar 
Flera studier som gjorts visar att allmänheten är mest kritisk till kvällstidningens innehåll medan 

morgontidningar har ett högre förtroende. Dessa två tidningskategorier skiljer sig i viss mån när 
det gäller deras tillvägagångssätt vid förmedling av nyheter. (Hadenius & Weibull, 2005). 

5.1.1 Morgontidningar 
Den svenska dagstidningsutvecklingen har påverkats av internationella förebilder. Det som skiljer 
ut Sverige mot övriga länder är den lokala morgontidningens styrka. I andra länders tidningar 

dominerar det populära och sensationsinriktade. Ett kännetecken för svensk morgontidning har 
varit att försöka finna en redaktionell profil som gör morgontidningen konkurrenskraftig i förhål-

lande till andra medier. De lokala morgontidningarna har visserligen blivit färre men deras inne-
håll har utvecklats och breddats. (Hadenius & Weibull, 2005) 
 
Det som kännetecknar morgontidningarna är att de har en hög utgivningsperiodicitet och högt 

nyhetsvärde. Jämfört med kvälls- och gratistidningar har morgontidningarna hög trovärdighet. De 
är även utsatta för hård konkurrens från andra medier. Morgontidningarna är dessutom ofta 

lokalt förankrade och når en bred målgrupp. En svaghet är att unga människor överger dessa tid-
ningar för andra medier. En annan nackdel är att morgontidningarna snabbt blir inaktuella. (Ex-

powera, 2009) 

5.1.2 Kvällstidningar 
Kvällstidningarna har ofta kritiserats för sin sensationsjournalistik och för att göra hårda 

vinklingar (Hadenius & Weibull, 2005). De karakteriseras av sensationella och underhållande 
händelser (Nationalencyklopedin, 2009).  

 
Detta gör att underhållningsinslag tar en stor plats i tidningen. Intrycket av kvällstidningar är att 

de mer liknar skvallerpress än nyhetsförmedlare. En svaghet med tidningarna är att de har lågt  
förtroende samt kort livslängd. Samtidigt har de stor räckvidd över Sverige och är ett snabbt me-

dium. (Expowera, 2009)  

5.2 Medielogik 
Medielogik består av en form av kommunikation: den process genom vilken medierna presente-

rar och sprider information (Altheide & Snow, 1979). Teorin innefattar dessutom en underför-
stådd tillit till att vi kan kommunicera händelserna i vårt dagliga liv genom olika medieformat. 

Medielogiken har sitt ursprung i etnometodologin och fenomenologin. Begreppet medielogik kan 
delas in i fyra olika huvudtermer. Mediedramaturgi är olika regler för hur medier fångar och behål-

ler mottagarens uppmärksamhet. Medieformat visar hur väl en nyhet passar mediets arbetsform. 

Mediernas arbetsrutiner behandlar vilka rutiner som används kring nyhetsproduktionen. Mediernas 
arbetsmetoder handlar om arbetet kring nyhetsproduktion. (Bengtsson, 2001) 

 

Teorin kring medielogik lägger fokus på nyhetsorganisationen i sig och interaktionen mellan 
journalister och byråkrater. Med detta menas att nyhetsorganisationen styr urvalet av nyheter som 

ska skapas. Som en motverkande faktor till nyhetsorganisationens styrande finns journalisternas 
föreställning om vad som är en bra och intressant nyhet. Kärnan inom medielogik är alltså det 

dagliga journalistiska arbetet. För att budskap i nyheter ska passa in i dagens medier måste de 
uppfylla vissa krav: 
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 Förenkling – materialet måste bearbetas så det passar mediernas krav på utrymme. 

 Stereotyper – förenklingen leder till att undantag ignoreras och stereotyper får 

representera verkligheten. 

 Begriplighet – riktningen går mot en bred publik och materialet måste anpassas så det blir 
begripligt för så många människor som möjligt. 

 Höjdpunkter – genom att skapa höjdpunkter i förmedlingen ökas intresset och gör det 

hela mer lättillgängligt. 

 Personifiering – genom att personifiera det som förmedlas skapas identifikations-
möjligheter, vilket ofta gör att mottagarna uppfattar det som mer angeläget.  

 Vinkling – skildras nyheten ur någons synvinkel? Framställs någon part mer fördelaktigt 

än andra? (ibid.) 

Enligt medielogiken finns det inga klara fakta utan journalisten måste själv hitta fakta för att kun-
na beskriva sin bild av verkligheten för mottagaren. En annan faktor är att nyhetsformatet är en 

”ram” som innebär att vissa nyheter anses vara bättre än andra. Dessa två delar bör sättas i rela-
tion till det allt snabbare nyhetsflödet och produktionen av nyheter. För journalister i dag gäller 

det att vara först med nyheten och vara den som andra medier citerar och förhåller sig till. (ibid.) 

Medielogik är ett användbart verktyg för att beskriva hur det är att arbeta i nyhetsmedierna: att 
vad en journalist gör styrs av olika idéer och faktorer. Medielogik har förändrat den journalistiska 

kulturen, exempelvis hur journalister intervjuar. (Altheide, 2004) 

Kort och gott kan sägas att medielogik kan förklaras på så sätt att den avgör vad som blir en ny-

het och hur denna kommer att representeras. Baksidan är att vissa händelser aldrig kommer att 
bli nyheter. Medielogiken påverkar nyhetsproduktion på nätet på ett lite annorlunda sätt än ny-

hetsproduktionen i tryckta medier. Avståndet mellan idé och publicering är mycket kortare, nät-
nyheter har inga begränsningar i sitt format och publiceringen sker individuellt och inte kollektivt 

som i till exempel en TV-sändning. Journalisten behöver inte vänta in de andra journalisternas 
arbeten utan kan publicera när denne vill. (Hedman, 2006)  

Strömbäck definierar begreppet medielogik enligt följande:  

Medielogiken handlar om vilket medieinnehåll som följer av ett mediums format; dess organisation; interna arbets-

villkor och normer; samt dess behov av uppmärksamhet. 
(Strömbäck, 1998:20) 

Medierna använder sig av olika tekniker för att fånga läsare och uppmärksamhet (Strömbäck, 
1998). Dessa är tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering, konkretisering och personif i-

ering. Senare har ännu en teknik lagts till; stereotypisering. Ju bättre en händelse beskrivs utifrån 
någon av dessa tekniker, desto större chans har händelsen att bli en nyhet. Här vidareutvecklas 

och förklaras teknikerna närmare: 

 Tillspetsning: om nyheten har ett begränsat utrymme måste journalisten fatta sig kort och 
hålla sig till den övergripande handlingen.  

 Förenkling: med ett begränsat utrymme och tidsbrist för mottagaren måste handlingen 
återges kort och enkelt.  

 Polarisering: ska journalisten kunna hålla kvar mottagarens uppmärksamhet i sin nyhet 
måste det finnas kontraster mellan olika synvinklar. Dessa kontraster måste liknande 
handlingen hållas korta och enkla.  
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 Intensifiering: en plötslig händelse skapar mer uppmärksamhet än något stilla och 
försiktigt. Detta gör handlingen mer levande och fängslande för mottagaren.  

 Konkretisering: det är enklare att rapportera kring något som går att ta på än något som 
är ogripbart. Konkreta händelser är dessutom lättare för mottagaren att ta till sig och 

förstå. 

 Personifiering: att personifiera en händelse och få in människor och ansikten i handlingen 
lockar mottagaren. Människor gör det lättare för mottagaren att ta till sig och bry sig. 

 Stereotypisering: att utforma stereotyper förenklas handlingen i en nyhet och det blir 

lättare för mottagaren att förstå. Genom denna generalisering skapas igenkänning för 
mottagaren och associationer till handlingen. 

Dessa tekniker är de uttryck som medielogiken frambringar i ett medieinnehåll och hur denna 

teori väljer ut vad som ska bli nyheter. (Hedman, 2006) 

Medieformatet är i huvudsak rutiner för att kunna hantera särskilda teman i en nyhetshändelse. 

Innehållet i en händelse ska vara skräddarsytt för att passa i det format som finns för just det me-
dium som händelsen ska återges i. (McQuail, 2005) 

5.3 Representationsteori 
Genom att koncentrera sig på analysverktygen och genom att tillämpa dessa kan textens repre-
sentation bättre förstås. Ett exempel kan vara att associera den amerikanska presidenten med 

makt och ledarskap. Genom att associera till detta skapas en representation av hur en amerikansk 
president framställs. President förknippas med olika begrepp som i sin tur förenklar ordet presi-

dent och detta skapar en stereotyp. (Lacey, 1998) 

5.3.1 Lippmans definition av stereotyper 
Stereotyper tjänar till att förenkla verkligheten så att det blir lättare att förstå världen och samhäl-

let. Genom att ha en stereotyp kunskap om exempelvis New York, blir det enklare för mottaga-
ren att ta del av en nyhetsartikel om staden. Stereotyper är förenklingar och fungerar som genvä-

gar till mening. Trots att stereotyper används som genvägar kan de fortfarande ge oss mer än bara 
grundläggande kunskap. New York kan karakteriseras i många ord, vilket är tillräckligt för de fles-

ta för att förstå begreppet. Det behöver inte finnas fördjupade kunskaper kring New York för att 
förstå hur staden framställs och upplevs. Stereotyper har sitt ursprung i den verkliga världen och 

är något som de flesta människor känner till. I exemplet New York känner många till gula taxibi-
lar och skyskrapor. Medierna är en av de viktigaste källorna till information och har ett viktigt 

inflytande för att forma stereotyper. Det faktum att stereotyper är ett uttryck för värderingar för-
klarar även att om de hänvisar till världen, ger de nödvändigtvis inte en korrekt bild av den. I vi l-

ken grad en stereotyp är accepterad som sann eller inte är beroende av individens kunskap om 
begreppet i fråga. (Lacey 2009) 

5.3.2 Tre representationsstrategier  
Stuart Hall arbetade fram tre strategier för att förstå hur mening är skapad genom representation. 
Den första strategin reflekterande förhållningssätt där föreställningar helt enkelt avspeglar verklighe-

ten. Vidare följer avsiktlig strategi där vår förståelse av verkligheten skapas genom föreställningar. 
Slutligen finns konstruktiv strategi där föreställningar skapar och konstruerar mening men detta 

bygger på den materiella verkligheten. Mediestudier arbetar vanligtvis med det tredje förhållnings-
sättet eftersom det undviker det naiva antagandet att texterna erbjuder ett enkelt sätt att se värl-

den utan undviker dessutom fällan att anta att världen inte har någon effekt på mening. (Lacey, 
2009) 
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5.4 Sammanfattning 
Medielogiken baseras på hur olika medier vinklar och framställer olika medietexter. Teorin be-

skriver även hur det journalistiska arbetet går till samt vilka händelser som blir nyheter. Det jour-
nalistiska arbetet kring hur nyheter framställs och vinklas beskrivs genom olika tekniker som til l-

spetsning, höjdpunkter med mera. För uppsatsens syfte att se hur Jackson framställs i två olika 
tidningar är medielogik en stödjande teori. Bengtsson (2001) påpekar att budskapet i medietexter 

har vissa krav på sig och detta är något som är relevant i denna undersökning. Kärnan i under-
sökningen är hur en händelse framställs och vinklas i olika tidningar.  

Representationsteorin stödjer undersökningens syfte genom att den visar på hur medierna för-

enklar den verklighet vi lever i. Några exempel på hur medierna förenklar den verklighet vi lever i 
är stereotyper och olika föreställningar kring verkligheten och den riktiga världen. Även genom 

att associera olika fenomen till andra begrepp skapas representationer.  

Detta kan i vår undersökning exemplifieras med begreppet popkung som beskriver Jackson. De 
två orden pop och kung blir en genväg till en mer komplex uppsättning antaganden som speglar 

samhällets värderingar. Dessa två ord är värdeladdade i sig och tillsammans blir de en genväg för 
att beskriva Jacksons musikkarriär. Jackson representeras genom många olika associationer, ex-

empelvis dansstilen, den vita högerhandsken vid uppträdanden och hans unika sångröst. (Lacey, 
2009) 
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6 Metod 
Här presenteras de analysredskap som används i vår undersökning, kvalitativ textanalys och kvalitativ bildana-

lys. Vi tar även uppsatsens validitet och reliabilitet, urvalet av artiklar samt vår förförståelse.  

Vid en kvantitativ analys analyseras materialet i form av siffror. Detta för att hitta samband och 
strukturer i materialet. I kvantitativ analys går det oftast att generalisera resultatet. Det är viktigt 

att tänka på att slutresultatet aldrig blir bättre än vad grundmaterialet tillåter. I en kvalitativ analys 
förekommer det oftast en nära koppling mellan teori och analysmetod. Genom att göra en kval i-

tativ analys görs djupgående tolkningar av materialet vilket inte går att generalisera. (Østbye et al, 
2004) 

Utgångspunkten i denna uppsats blir därför en kvalitativ textanalys. Detta analysredskap är lämp-
ligt då det tillåter djupare tolkningar i materialet. För att komplettera textanalysen görs en bildana-

lys för att få en tydligare bild av hur fotografierna representerar artiklarna.  

6.1 Kvalitativ textanalys 
Vid en kvalitativ textanalys görs en noggrann läsning av artiklarnas delar, helhet och kontext . Den 
kvalitativa textanalysen hjälper till att se helheten i artiklarna och om det finns några underliggan-

de betydelser. Detta kan enbart tas fram genom att göra en intensiv läsning av medietexter. Mats 
Furberg har tagit upp centrala tillvägagångssätt vid kvalitativ textanalys. Dessa är att läsa aktivt, 

ställa frågor till texten och se om dessa frågor kan besvaras. (Esaiasson et al, 2007) 

Frågorna som ställs till texten fungerar som byggstenar. Att ta hjälp av kategorier vid en kvalitativ 
textanalys ger en god grund för att kunna besvara frågeställningarna. Det som kännetecknar kate-

gorierna är att de ska ha en relation till varandra, utgöra en helhet och vara användbara för resul-
tatet i undersökningen. (Esaiasson et al, 2007) 

Tolkning handlar om att uppfatta och förstå vad en text säger i förhållande till frågan som ställts. 
För att kunna tolka en text är fyra faktorer viktiga:  

 Frågans karaktär handlar om textens tydliga eller möjliga budskap. Tydliga budskap kan ut-

läsas relativt snabbt i en text medan möjliga budskap handlar om sådant som ligger under 
ytan och som behöver lite mer tolkningsarbete för att kunna utläsas.  

 Tankens klarhet behandlar hur författaren till texten inte alltid uttrycker sig klart och tyd-
ligt. Det är inte heller helt säkert att författaren till texten tar ställning till ämnet i texten. 

 Valet av tolkningsperspektiv tar upp två perspektiv som är viktigt att tänka på vid en tolk-

ningsprocess. Det första är vad texten betyder för forskaren som mottagare och det andra 
är vad texten betyder för avsändaren.   

 Avståndet mellan text och uttolkare handlar om hur bekant forskaren är med den miljö som 
texten producerades i. Det är lättast att förstå meningen i en text som står forskaren nära 

tidsmässigt, socialt och kulturellt. (Esaiasson et al, 2007) 

6.1.1 Sammanfattning  

Furbergs tillvägagångssätt vid kvalitativ textanalys har varit grundläggande för undersökningens 

uppläggning och för formuleringen av frågorna till analysen (Esaiasson et al, 2007).  I denna upp-
sats har följande frågor ställts till artiklarna: 

 Vad är fokus i artikeln? Beskrivs fokus positivt, negativt eller neutralt? 

 Finns det värdeladdade ord och hur beskrivs de?  

 Var kommer källorna ifrån? 

 Finns det någon underliggande betydelse i artikeln? 
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Med hjälp av frågorna kan vi se hur de olika tidningarna framställer och vinklar händelsen om 
Jacksons bortgång. Under analysens gång kommer texten att indelas i olika kategorier för att ta 

fram vad pressen lägger för fokus i sina artiklar om Jackson. 

Tolkningsarbetet kommer bygga på de fyra viktiga faktorer som togs upp under rubriken kvalitativ 
textanalys. Första faktorn, frågans karaktär, bidrar till att två olika budskap kommer fram, det ytliga 

och det underliggande under tolkningsarbetet. Genom att identifiera ett ytligt respektive ett un-
derliggande budskap fås en djupare förståelse för vad som förmedlas i texterna.  

Nästa faktor är tankens klarhet där texten inte alltid framstår så tydligt. Detta gör att vi måste läsa 
mellan raderna för att nå det djupare budskapet. Den tredje faktorn, valet av tolkningsperspektiv, be-

handlar vad texten betyder för oss som mottagare. Budskap i en text kan tolkas olika utifrån vad 
avsändaren och mottagaren uppfattar det. I vårt fall, hur Jackson framställs, kan budskapet tolkas 

från olika perspektiv. Sista fasen, avståndet mellan text och uttolkare, handlar om att förstå att en texts 
budskap blir enklare om den produceras i en närbekant miljö. 

6.2 Kvalitativ bildanalys  
Efter att den kvalitativa textanalysen är gjord kompletteras uppsatsen med en kvalitativ bildana-
lys. Det för att ännu bättre förstå artiklarnas vinkling och framställning. I många artiklar före-

kommer text och bild tillsammans och därför undersöks detta för att se hur de representerar var-
andra. För att lättare förstå vad bilden kommunicerar används bildretorik som hjälpmedel. 

6.2.1 Bildretorik  

Tidningsdesignen vill få fram tydlig och stark relation mellan budskap och bild. Inom bildkom-

munikationen finns tre funktioner: den presentativa visar, den metonymiska bevisar och den meta-
foriska jämför. I denna uppsats är det den presentativa funktionen som stödjer bildanalysen och 

gör att vi förstår bildernas budskap och syfte. Inom bildkommunikation används den presentativa 
funktionen när exempelvis innehållet i en artikeltext ska presenteras. De bilder som tillhör den 

presentativa gruppen är porträttbilder och miljöbilder, som utgör en stor del av bilderna i artik-
larna. Vid en retorikanalys sönderdelas ett objekt, en helhet, i syfte att förstå och beskriva delarna 

och deras relationer med varandra och till helheten. Genom att göra en bildanalys införskaffas 
kunskap för att se om bilden är användbar eller oanvändbar för artikelns syfte. (Bergström, 2004)  

Bildanalysen blir därför väldigt viktig i all bildkommunikation och följande frågeställningar har 
ställts i analysen: 

 Vad föreställer bilden? 

 Vilka känslor väcker bilden? 

 Vilket syfte har bilden? 

6.3 Källkritik 
Hur tillförlitliga källor är beror på om läsaren är källkritisk till vad som skrivs. Källkritik är till för 
att bedöma hur sanna olika påståenden är. Genom att vara källkritisk bedöms trovärdigheten i 

händelsen. Som mottagare är det viktigt att inte tro på allt som medierna förmedlar. För att kunna 
ha en källkritisk synvinkel är det viktigt att kunna uppmärksamma små saker i en händelse, kunna 

tänka efter och vara medveten om sina egna fördomar. Primärkällor, såsom ögonvittnesskildring-
ar, anses som mycket goda källor till skillnad från sekundärkällor. Medier kan avsiktligt eller 

omedvetet använda sig av bilder som kommer från ett helt annat sammanhang i en nyhet. Följ-
den av detta kan bli att bilden ger en missvisande uppfattning av nyheten. Fyra principer bör fö l-

jas för att kunna ha en källkritisk attityd. Den första är äkthet där källan inte är förfalskad. Den 
andra är tid vilket behandlar hur minnet förändras under en viss tid. Vidare följer beroende som 
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tar upp rykten och påverkan av olika slag. Den sista principen är tendens där opartiska källor är 
mer pålitliga än partiska. (Thurén, 2003)  

6.4 Begreppsdefinitioner 
Trovärdiga källor – här syftar vi till källor som vi upplever trovärdiga genom våra källkritiska krite-
rier. Exempel på detta är större tidningar, nyhetsbyråer samt intervjuer på plats.  

Mindre trovärdiga källor – exempel här är kändis- och skvallersajter och anonyma källor. Dessa käl-
lor baseras oftast på rykten. 

Skildringen av Jackson har vi grupperat enligt följande: 

Negativt beskriven – här syftar vi på när Jackson gestaltas på ett mindre bra eller kritiskt sätt. 

Neutralt beskriven – när Jackson varken skildras positivt eller negativt. 

Positivt beskriven – när artikeln framställer Jackson på ett fördelaktigt sätt. 

6.5 Förförståelse 
Problemet med att forskaren har en förförståelse kring ett ämne kan påverka slutsatserna. Men 

detta behöver inte ses som ett hinder vid en kvalitativ analys. Ibland har forskarens tidigare erfa-
renheter betydelse för valet av forskningsproblem. (Esaisasson et al, 2007) 

Att objektivt kunna analysera och se på vår undersökning är väldigt svårt. För att kunna göra det-

ta i så stor utsträckning som möjligt presenterar vi vår förförståelse så att vi senare ska kunna 
bortse från den. Grunden i vår förförståelse är att vi tror och tycker att medierna, särskilt pressen, 

ger en snedvriden bild av en händelse och förstorar upp den. Framförallt när en situation upp-
kommer där en känd person står i händelsernas centrum och händelsen är av stort intresse runt 

om i världen. Tidningarna kan framställa en händelse eller person hur de vill utan att ta hänsyn. 
Detta tycker vi är något som ska undvikas i publiceringen av en känd person. Det kan vara un-

derhållande att läsa om kändisarnas privatliv och ta del av deras vardag, men samtidigt ska inte 
tidningarna gå för långt vid en negativ händelse utan att ta hänsyn till personens familj. Vi tror 

dessutom att kvällstidningarna vinklar och snedvrider händelser mer än morgontidningarna. Det-
ta för att vi har erfarenheter av kvällstidningens skrivsätt då vi själva har tagit del av denna under 

en lång period innan vi började vårt uppsatsarbete. Även kvällstidningarnas löpsedlar brukar an-
vända sig att lite djärvare rubriker än vad morgontidningarna gör. Vi hoppas att genom denna 

undersökning kunna fastställa om kvällstidningen skiljer sig åt från morgontidningen när det gäll-
er framställningen av Jacksons bortgång. 

6.6 Urval och material 
De tidningar som analyserats är Aftonbladet och Dagens Nyheter. De artiklar som valdes publi-

cerades från och med den 25 juni till och med den 9 juli 2009. Vi valde att ta den första artikeln 
som publicerades varje dag på respektive tidnings webbplats. I slutändan blev det 27 artiklar att 

analysera. För att underlätta tolkningsarbetet valde vi att skriva ut alla artiklar. Detta för att enkelt 
kunna gå fram och tillbaka i materialet under analysen samt för att kunna göra anteckningar. 

6.7 Tillvägagångssätt 
I början av undersökningen ville vi inrikta oss på att granska artiklar från de tryckta tidningarna. 
Vi skickade e-post till respektive tidnings nyhetschef om de kunde skicka papperstidningarna till 

oss. Detta kunde de inte hjälpa oss med utan vi fick hitta andra tillvägagångssätt. Vi tog kontakt 
med Högskolebiblioteket för att få hjälp med att hitta de tryckta tidningarna. Personalen erbjöd 

oss Dagens Nyheter i pappersform. Däremot fanns inte Aftonbladet sparat i deras arkiv och inte 
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heller på mikrofilm. Efter detta valde vi att används oss av respektive tidnings webbplats för vår 
materialinhämtning. De valda artiklarna delade vi upp i sex kategorier. Vi utgick sedan från dessa 

kategorier när vi utförde vår analys. 

6.8 Validitet och reliabilitet  
Validitet innebär giltighet eller trovärdighet. Validitet handlar om hur relevanta data är för den 

problemformulering som finns för undersökningen. Definitionsmässig validitet handlar om hur 
väl de teoretiska perspektiven knyts samman med analysen. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och 

handlar om kvaliteten av analysmaterial. (Østbye et al, 2004) 

Validiteten och reliabiliteten kan i undersökningen stärkas genom att vara noggrann vid insam-

lingen, analyseringen och tolkningen av informationen. Inre validitet berör i vilken mån ens resul-
tat stämmer överens med verkligheten. Vid bedömning av uppsatsens validitet måste alltid tolk-

ningar av forskarnas erfarenheter vägas in. Begreppet validitet kan bara uppfattas genom tolk-
ningar. Att endast se en sida av validiteten gör att risken finns att metoderna blir begränsade som 

i sin tur kan leda till att uppsatsen tar sig an ett ointressant problem. Reliabilitet behandlar i vilken 
mån undersökningen kan upprepas av andra. Fås samma resultat igen om undersökningen upp-

repas? Reliabiliteten och validiteten går hand i hand under ett uppsatsarbete. (Merriam, 1994)  

Genom vår förförståelse får uppsatsen en större trovärdighet då våra fördomar inom ämnet är 
beskrivna. Denna uppsats bygger på en kvalitativ textanalys vilket bidrar till att resultaten från 

analysprocessen enbart är tolkningar utifrån de frågor som ställts till texten. Analysen görs utifrån 
två olika tidningars synvinklar vilket innebär att uppsatsens validitet ökar. Det innebär även att 

reliabiliteten ökar. Detta för att vi använder oss av två mätinstrument som kompletterar varandra, 
kvalitativ text- och bildanalys. Dessa mätinstrument orsakar inga tekniska problem som kan 

minska tillförlitligheten. Då uppsatsen använder sig av dessa mätinstrument ställs kvaliteten på 
oss forskare att granska och tolka texterna på ett objektivt sätt. (Infovoice, 2009)  

  



 

15 

 

7 Resultat 
I detta kapitel presenterar vi våra resultat. De kategoriseringar av artiklarna som vi har tagit fram redovisas i 

egna kapitel med början i en översikt.  

7.1 Översikt 
Analysen har gått till på så sätt att artiklar kring Jacksons bortgång under tidsperioden från den 25 

juni till och med den 9 juli 2009 har valts ut från Aftonbladets och Dagens Nyheters webbplatser 
(Aftonbladet och Dagens Nyheter, 2009). Utifrån dessa artiklar har vi valt ut sex kategorier som 

behandlar det övergripande fokuset. Kategoriseringarna valdes ut för att vi ville få en struktur i 
materialet.    

Nedan i tabell 7.1.1 visas spridningen av de 27 artiklar som valts ut i respektive tidning. Här ser vi 
även hur fördelningen ser ut mellan de olika kategorierna och vad tidningarna har valt att fokuse-

ra på. 

Tabell 7.1 - Fördelning av kategorier 

 
I denna tabell visas antalet artiklar och hur de är fördelade mellan kategorierna. 
 

På Aftonbladets webbplats fanns det artiklar publicerade varje dag under vår bestämda tidsperi-
od. Sammanlagt fick vi 15 artiklar att analysera. Under de valda kategorierna presenterar vi resul-

tatet vi har fått fram utifrån våra frågeställningar som användes vid den kvalitativa textanalysen. 
Vi har dessutom citerat olika exempel på det som vi anser är värdeladdade meningar. 

Dagens Nyheter hade publicerat artiklar varje dag förutom under tre dagar på sin webbplats un-
der vår tidsperiod. Sammanlagt fick vi tolv artiklar att analysera från Dagens Nyheter. Vi delade 

in artiklarna i samma kategorier som dem från Aftonbladet. Under de valda kategorierna presen-
terar vi resultatet vi har fått fram utifrån våra frågeställningar. Vi kommer även här att citera ex-

empel på det som vi tycker är värdeladdade meningar och som är representativa för kategorin.  
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7.2 Dödsorsak 
I de tre artiklarna, Obduktionen klar i natt (Aftonbladet, 2009-06-27), Rättsläkare: Delar av protokollet 

falska (Aftonbladet, 2009-06-30)och Hade elva starka preparat i hemmet (Aftonbladet, 2009-07-04), 
försöker läkare klargöra vad som är den möjliga orsaken till artistens bortgång. Fokus i alla tre 

artiklarna är spekulationer kring Jacksons mediciner som har hittats i hans hem. Många av medi-
cinerna är receptbelagda och flera av dem behöver injiceras eller ges med dropp. Speciellt i arti-

keln, Hade elva starka preparat i hemmet, tas det upp en lista över alla 20 mediciner som hittades i 
hans hem. De har även förklarat vad varje medicin innehåller och används till. Artiklarna tar även 

upp obduktionen som rättsläkaren utförde. Trots obduktion kan dödsorsaken fortfarande inte 
fastställas. Denna kategori är en av de fyra dominerande i de undersökta artiklarna i Aftonbladet. 

Sammanlagt hittade vi två artiklar under denna kategori från Dagens Nyheters webbplats. Fokus i 

artiklarna Inga klara besked om Jacksons död (Dagens Nyheter, 2009-06-27)och Läkaren förnekar Jack-
son-injektion (Dagens Nyheter, 2009-06-29) är att läkarna ännu inte har hittat någon orsak till Jack-

sons bortgång.  I Inga klara besked om Jacksons död står det att det kan dröja upp till sex veckor in-
nan en definitiv dödsorsak kan fastställas. I artikeln skrivs även om de läkemedel som Jackson 

hade i hemmet och troligtvis använde. Läkemedlen tros bidra till att han kollapsade och att hjärtat 
stannade.  

7.2.1 Fokus 
Artiklarna Rättsläkare: Delar av protokollet falska (Aftonbladet, 2009-06-30)och Hade elva starka pre-
parat i hemmet (Aftonbladet, 2009-07-04) har en negativ ton eftersom rättsläkaren fortfarande inte 

kan fastställa Jacksons dödsorsak. Två exempel på hur texterna är negativt beskrivna:  

 – Starka smärtstillande medel av alla sorter hittades. Det finns ingen rimlig anledning till att alla skul-

le finnas där. Att använda mer än en sort av den här typen av mediciner kan vara dödligt. Men det 
fanns tio olika i huset – det är otroligt, säger en källa till The Sun. 

(Aftonbladet, 2009- 07-04) 
 

På söndagen släpptes uppgifter som uppgavs komma från protokollet från första obduktionen. Enligt des-
sa var Michael Jackson undernärd, hade brutna revben och hade fyra sticksår i hjärtat.  

(Aftonbladet, 2009-06-30) 

Enligt dessa två citerade texter är dödsorsaken otydlig och väldigt diskutabel. I Rättsläkare: Delar 
av protokollet falska (Aftonbladet, 2009-06-30), skrivs det att Jackson hade brutna revben och hade 

fyra sticksår i hjärtat vilket kan tolkas som kännetecken på yttre våld mot honom. Däremot har 
artikeln, Obduktionen klar i natt, som publicerades tre dagar tidigare än Rättsläkare: Delar av protokol-

let falska, kommit fram till det motsatta: 

Enligt rättsläkaren finns inga tecken på oegentligheter eller yttre våld i samband med popstjärnan Michael Jack-

sons död.  
(Aftonbladet, 2009-06-27) 

Artikeln Läkaren förnekar Jackson-injektion (Dagens Nyheter, 2009-06-29) beskriver att Jackson fick 

hjärtstillestånd och att hans privatläkare ska ha gett honom smärtlindrande medicin i form av en 
injektion. Detta ska ha skett strax innan han dog. Denna artikel har en negativ ton genom att 

andra kända personer anklagar medierapporteringen som de anser fylld av beskyllningar mot 
Jackson. Beskyllningarna bemöts i artikeln av rapartisten Sean ”Diddy” Combs: 

 – Han är en av våra hjältar, och vi afroamerikaner låter dem inte klå honom, sade rapartisten Sean ”Diddy” 
Combs. Combs menade att den avlidne popstjärnan är en av orsakerna till att Barack Obama nu är president.

  (Dagens Nyheter, 2009-06-29) 
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Den andra artikeln Inga klara besked om Jacksons död har även den en negativ ton. Ett exempel på 
detta är ett uttalande från Jacksons tidigare producent Tarak Ben Ammar: 

 – Det är tydligt att de kriminella i den här affären är doktorerna som behandlade honom under hela hans karri-

är, som förstörde hans ansikte, som gav honom medicin för att lindra hans smärtor.  
 (Dagens Nyheter, 2009-06-27) 

7.2.2 Värdeladdade begrepp 
Utifrån hur artiklarna är skrivna och med tanke på deras innehåll om alla mediciner som har hit-
tats i Jacksons hem framställs han som drogberoende i negativ bemärkelse. I artikeln, Hade elva 

starka preparat i hemmet (Aftonbladet, 2009-07-04), förekommer två värdeladdade ord som tydliga-
re visar hur Jackson framställs. De båda exemplen nedan är hämtade från ovannämnda artikel. 

De ord som vi anser värdeladdade har vi här och i fortsättningen markerat med fet stil. 

Elva superstarka mediciner, inklusive Metadon, Demerol och Propofol, hittades i Michael Jacksons hem. 

Men förråden fylldes snabbt på med hjälp av skrupelfria läkare. 

Artiklarna handlar mycket om kring hur Jackson dog och vad som kan ha varit orsak till detta. I 
artikeln Inga klara besked om Jacksons död (Dagens Nyheter, 2009-06-27) beskrivs detta tydligare ge-

nom två värdeladdade meningar: 

Spekulationerna om vad den 50-årige Jackson egentligen dött av växte lavinartat under fredagen. 

Andra trodde att boven i dramat kunde vara en kombination av Demerol och smärtstillaren Oxycontin. 

7.2.3 Underliggande betydelser 
Artikeln Hade elva starka preparat i hemmet (Aftonbladet, 2009-07-04) tar upp att Jackson hade me-
diciner i hemmet som var utskrivna på kända alias som han använde sig av. Detta kan ha bidragit 

till att Jackson hade så många mediciner hemma och att olika läkare inte hade full koll på all farlig 
medicin som han använde sig av. Medicinerna framställer Jackson som en drogmissbrukare och 

detta är negativt för honom.  

Obduktionen klar i natt (Aftonbladet, 2009-06-27) informerar om att inget yttre våld finns på Jack-
sons kropp vid obduktionen. Men i artikeln Rättsläkare: Delar av protokollet falska (Aftonbladet, 

2009-06-30) som publicerades tre dagar senare står det att Jackson hade fyra sticksår i hjärtat. 
Dessa båda artiklar lämnar motsatta fakta om obduktionsresultatet. Den senare artikeln antyder 

att Jackson blev mördad eller att räddningspersonalen stack adrenalin rakt i hjärtat för att försöka 
återuppliva honom. Även med tanke på att Jackson skulle ha haft brutna revben tyder på att åter-

upplivningsförsök kan ha skett genom försök att ge hjärtmassage.   

Artikeln Inga klara besked om Jacksons död (Dagens Nyheter, 2009-06-27) antyder underliggande or-

saker till hur Jackson dog. Men även att det pågår ett bråk mellan olika läkare där varje läkare har 
skrivit ut mediciner till Jackson. Detta utan att de pratat med varandra. Jackson hade många olika 

mediciner hemma som kunde vara farliga för hans hälsa. Även hans privatläkare har gett Jackson 
mediciner. Frågan är om detta har bidragit till hans hjärtstillestånd. Jacksons producent fördömer 

läkarna och detta kan tolkas som att hans läkare inte hade någon kontroll på vilka läkemedel Jack-
son använde sig av. Detta leder till att Jackson framställs som en drogmissbrukare.  

7.2.4 Bildanalys 
I de tre artiklarna i Aftonbladet fanns inga bilder som vi kunde analysera. 
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I artikeln Läkaren förnekar Jackson-injektion (Dagens Nyheter, 2009-06-29) finns en bild (se bilaga 
7.2.5.1). Detta är ett porträtt av Jacksons privatläkare. Han ser glad ut och är klädd i en mörk kos-

tym mot en neutral bakgrund. Bilden väcker inga direkta känslor om den inte relateras till arti-
keln. Där nekar han till att ha gett Jackson en injektion med smärtlindrande medicin strax innan 

hjärtstilleståndet. Då kommer frågan in varför Dagens Nyheter väljer att använda sig av denna 
positivt laddade porträttbild av läkaren när han framställs negativt i artikeln.  

7.3 Minnesstund 
Under denna kategori fann vi tre stycken artiklar där Jacksons minnesstund tas upp. De tre artik-
larna är Michael Jackson begravs på tisdag (Aftonbladet, 2009-07-02), Fans måste betala – för att få sörja 

(Aftonbladet, 2009-07-03) och Jackson skyddas ännu – från fansens kärlek (Aftonbladet, 2009-07-07). 
Fokus i dessa artiklar är att Jackson ska begravas och i samband med detta så anordnas en min-

nesstund för fans, familj och vänner.  

Denna kategori är bland de två största bland Dagens Nyheters undersökta artiklar. Vi fann tre 

stycken som berörde minnesstunden för Jackson. I de tre artiklarna Jacksons minnesstund i Los 
Angeles (Dagens Nyheter, 2009-07-03), Minnesstund kostsam för Los Angeles (Dagens Nyheter, 2009-

07-07) och Jacksons sista viloplats ännu oklar (Dagens Nyheter, 2009-07-09) behandlar minnesstun-
den som hålls för Jackson i Los Angeles ungefär två veckor efter hans bortgång. Staden Los Ang-

eles befarar att det kommer bli kostsamt och att det kommer vara mycket folk på plats så säker-
hetsfrågan diskuteras.  

7.3.1 Fokus 
Artikeln Michael Jackson begravs på tisdag (Aftonbladet, 2009-07-02) har en neutral ton och innehål-
ler till största delen fakta om den kommande minnesstunden. De andra två artiklarna är mer 

djupgående kring minnesstunden och har en negativ ton. Ett exempel från artikeln Fans måste be-
tala – för att få sörja (Aftonbladet, 2009-07-03) visar detta: 

 – Har världen blivit galen? Det är vulgärt, säger en person på ett Jacksonforum på nätet.  

– När blev man tvungen att betala för att få sörja? frågar en annan. 
(Aftonbladet, 2009-07-03) 

Citatet ovan visar hur fansen är upprörda över att de måste betala för att få se sin idol. I den 
andra artikeln Jackson skyddas ännu - från fansens kärlek (Aftonbladet, 2009-07-07) ligger fokus på 

säkerheten och förberedelserna inför minnesstunden. Ett exempel på detta är följande: 

Förberedelserna är sorgliga och inget är mer deprimerande än vägspärrarna och staketen som fortfarande inte har 
placerats ut. 

 (Aftonbladet, 2009-07-07) 

Första artikeln publicerades några dagar innan minnesstunden. Dagens Nyheter tog upp att det 

kommer att finnas gratisbiljetter tillgängliga, till skillnad från Aftonbladet som samma dag då 
minnesstunden hölls menar att det kommer kosta. 

De tre artiklarna har olika tonfall. Positivt beskriven är Jacksons minnesstund i Los Angeles (Dagens 

Nyheter, 2009-07-03) där källan anger att fansen får en plats där de kan sörja sin idol och minnas 
honom: 

Fastigheten […] där Michael Jackson levde fram till sin död kommer att bli offentlig minnesplats […]  
(Dagens Nyheter, 2009-07-03) 
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En artikel med negativ ton är Minnesstund kostsam för Los Angeles (Dagens Nyheter, 2009-07-07). 
Den framställer minnesstunden som något som bara ställer till problem med säkerheten och 

kostnaderna för detta. Ett exempel på hur detta beskrivs är följande: 

Polisen har spärrat av flera kvarter runt arenaområdet för att skydda det mot insyn och enligt en lokal radiosta-
tion uppges 1.400 poliser vara i tjänst för att undvika upplopp. 

(Dagens Nyheter, 2009-07-07) 

Jacksons sista viloplats ännu oklar (Dagens Nyheter, 2009-07-09) gestaltar Jackson varken i positiv 

eller i negativ dager. Däremot tar artikeln upp väldigt många spekulationer kring begravningen 
och var han ska få sin sista viloplats. Följande citat exemplifierar detta:  

Familjens tystnad har tolkats öppet för spekulationer om att kroppen kanske ska kremeras, kanske ska Michael 

Jackson ändå begravas på sin tidigare ranch Neverland. 
(Dagens Nyheter, 2009-07-09) 

7.3.2 Värdeladdade ord 
Aftonbladet använder sig av en hel del värdeladdade ord även i dessa artiklar om minnesstunden. 
Det finns exempel från alla tre artiklar på hur detta ser ut: 

[…] myndigheterna i staden planerar för ett massivt polispådrag på tisdag morgon. 
(Aftonbladet, 2009-07-02) 

Det är ännu inte bestämt om kistan kommer vara öppen under jippot. 
(Aftonbladet, 2009-07-03) 

[…] verkar det inte som att polisen, myndigheterna och media planerar en minnesstund. […] de 

förbereder sig för en attack. 
(Aftonbladet, 2009-07-07) 

Artikeln Minnesstund kostsam för Los Angeles (Dagens Nyheter, 2009-07-07) innehåller flera värde-

laddade ord och meningar. Dessa ord och meningar tas upp för att visa på hur stor händelse detta 
är. Här följer de exempel som vi hittat: 

Staden Los Angeles fruktar kostnaderna för de enorma säkerhetspådrag kring Michael Jacksons minneshög-
tid […]  

(Dagens Nyheter, 2009-07-07) 

[…] 1.400 poliser vara i tjänst för att undvika upplopp.  
(ibid.) 

7.3.3 Underliggande betydelser 
Artikeln Fans måste betala – för att få sörja (Aftonbladet, 2009-07-03) beskriver den kommande 
minnesstunden som en konsert och ett spektakel. Detta är något som arrangörerna av minnes-

stunden kan tjäna pengar på och de ser mer till att gå med vinst än att fans ska få sörja sin bort-
gångne idol. Som allt annat vill människor tjäna pengar på arrangemang, även när någon har dött. 

Speciellt då det är en mycket känd person som har gått bort.  

Den artikel som har underliggande betydelser i sig är Minnesstund kostsam för Los Angeles (Dagens 

Nyheter, 2009-07-07). Artikeln kan tolkas på så sätt att fansen demonstrerar mot att artisten inte 
finns i livet. Ett värdeladdat ord som används är upplopp. Det beskriver den massiva påtryck-

ningen av fans.  
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7.3.4 Bildanalys 
Bilden (se bilaga 7.3.5.1) från artikeln Jackson skyddas ännu – från fansens kärlek (Aftonbladet, 2009-
07-07) visar två kvinnliga fans som skriver en hälsning till Jackson på en minnestavla. Fansen är i 

färg och bakgrunden (minnestavlan) är i gråskala. Bilden är beskuren på ett sådant sätt att Jackson 
syns tillsammans med namnet där fansen skriver sin hälsning. Bilden visar dessutom att minnes-

tavlan är väldigt stor genom ytan ovanför fansens huvud. Känslor som väcks i samband med bil-
den är sorg, saknad och hyllning från fans. I bilden syns många hälsningar vilket visar att han har 

många sörjande fans. Bilden syftar till att visa att Jackson berört många människor samt att han är 
saknad. 

Bilden från artikeln Fans måste betala – för att få sörja (Aftonbladet, 2009-07-03) visar den kista som 

Jackson kommer begravas i (se bilaga 7.3.5.2). Kistan är i guld med blå sammet på insidan. Bak-
grunden är ljusblå så kistan hamnar i fokus. Kistan väcker en lyxig känsla med guld och sammet. 

Bilden är sorglig eftersom det är en begravningskista och att det är denna kista som Jackson 
kommer begravas i. Bilden syftar till att visa kistan som Jackson kommer ligga i och att han bara 

förtjänar det bästa och lyxigaste även efter sin bortgång.  

Artikeln Minnesstund kostsam för Los Angeles (Dagens Nyheter, 2009-07-07) har en bild som visar en 

familj som skriver en sista hälsning till Jackson på en minnestavla (se bilaga 7.3.5.3). Det är för-
äldrar med barn som skriver på tavlan. Jacksons namn och födelse- och dödsdatum syns tydligt i 

bilden. Känslor som upplevs kring bilden är att Jackson har fans i alla åldrar och sörjs av många. 
Tavlan är full av hälsningar som tyder på detta. Bilden syftar till att visa hur folk väljer att visa en 

sista gång hur mycket Jackson har betytt för dem. 

7.4 Reflektioner  
Inom den här kategorin fann vi tre stycken artiklar. Kategorin är lite speciell på så sätt att det är 
journalisternas egna reflektioner kring Jacksons bortgång. De beskriver sina egna erfarenheter 

och tankar kring vad som har hänt och drar paralleller till andra stora artisters bortgång. 

Från Dagens Nyheter fick vi fram tre s artiklar i denna kategori. De liknar Aftonbladets rapporte-
ring. Fokus ligger på journalisternas egna åsikter kring Jacksons bortgång. Artiklarnas rubriker är 

Axel Björklund: ”Kungen av pop är död” (Dagens Nyheter, 2009-06-26), Säregen sorg efter stjärnor (Da-
gens Nyheter, 2009-07-02) och Jackson var som en minnesfigur (Dagens Nyheter, 2009-07-08).  

7.4.1 Fokus 
Artiklarna Han var den störste (Aftonbladet, 2009-06-26), Svårt att inte känna sorg för underbarnet (Af-
tonbladet, 2009-06-28) och Halvgudarna går igen (Aftonbladet, 2009-07-05) fokuserar på Jacksons 

bortgång men de skiljer sig åt genom att de tar upp olika aspekter av hans liv. Han var den störste 
(Aftonbladet, 2009-06-26) inriktar sig på Jacksons musikkarriär. Aftonbladets musikredaktör be-

skriver från tiden i Jackson 5 till dess att Jackson dog. Även avskedskonserterna i London redo-
görs det för. Texten är positivt skriven och ett exempel på detta är:  

Han som var en oöverträffad och maximal entertainer, som inspirerat otaliga efterföljare genom sina melodier, sina 

hits, sina scenshower och sin koreografi. 

Artikeln Svårt att inte känna sorg för underbarnet (Aftonbladet, 2009-06-28) tar upp Jacksons tänkta 

avskedskonserter i London. Journalisten beskriver sina egna tankar kring när denne fick beskedet 
att Jackson hade dött. Tonen i denna artikel är positiv: 

[…] i min värld är det omöjligt att inte känna sympati för det exploaterade underbarnet, den jagade celebriteten , 
den drogberoende multimiljardären […] 
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Den tredje artikeln Halvgudarna går igen (Aftonbladet, 2009-07-05) handlar om hur journalisten 
jämför Jackson med en gud i den grekiska mytologin. Hur fansen idoliserade Jackson så att han 

blev som en gud för dem. Denna artikel har en både positiv och negativ ton, nedanstående citat 
är ett exempel på det sistnämnda: 

Några fans har till och med tagit livet av sig efter Jacksons död, på samma sätt som människor alltid låtit sig 

offras för att kunna följa en högreståndsperson in i dödsriket […] 

I den reflekterande artikeln Axel Björklund: ”Kungen av pop är död” (Dagens Nyheter, 2009-06-26) 

fokuseras det på Jacksons musikkarriär och skriverierna kring hans skandaler. Journalisten vinklar 
artikeln positivt eftersom Jackson har bidragit så mycket med sin musik. Men det som utmärks 

mest är journalistens negativa definition av bilden av Jackson: 

[…] mer lik den av en sagofigur, en Willy Wonka som liksom velat stå utanför världen som visat sig vara kall 
och hård. 

Den andra artikeln Säregen sorg efter stjärnor (Dagens Nyheter, 2009-07-02) handlar om kända per-
soners bortgång och kändisskapets nackdelar. Journalisten jämför sorgen efter Jacksons bortgång 

med publiciteten kring en annan känd persons bortgång, Kurt Cobain från Nirvana. Fokus ligger 
dessutom på att det är synd om stjärnor, de lever ett tufft liv och har många ögon på sig. Texten 

är negativt skriven och exempel på detta är: 

Att vara idol är att vara offer, att krönas till första offerlamm i känslornas kyrka. Idolen offrar sin hälsa, sin 
integritet och slutligen sitt liv. 

Jackson var som en minnesfigur (Dagens Nyheter, 2009-07-08) är den tredje artikeln och den inriktar 
sig på minnet av Jackson. Journalisten jämför i denna artikel Jacksons bortgång med Elvis Pres-

leys bortgång. Överlag har artikeln en positiv ton: 

[…] de flesta som köpte biljett gjorde det för att de verkligen ville se honom livs levande […] Denna gestalt som 
verkade så osannolik att man alltid var en smula osäker på om han fanns på riktigt.  

7.4.2 Värdeladdade ord 
Två av artiklarna har många värdeladdade ord i sig. Detta för att journalisterna skriver med egna 
ord, använder sina egna erfarenheter och kan trycka på vissa bitar i texten som de anser viktigare 

än andra.  

[…] minnet av den unge Jackson som upphävde tyngdlagen genom att göra en moonwalk […] 

(Aftonbladet, 2009-06-26) 

Michael Jackson blev ett legendariskt underbarn […]  
(ibid) 

Michael Jacksons talang har helt uppenbart upphöjt honom till en hero […]  
(Aftonbladet, 2009-07-05) 

Eftersom artiklarna är skrivna på så sätt att de utgår från journalisternas egna åsikter och erfaren-

heter. Detta medför att många värdeladdade ord och metaforer används för att förstärka fram-
ställningen av Jackson.  

[…] elva år och redan superstjärna. 
(Dagens Nyheter, 2009-06-26) 
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Att vara idol är att vara offer […] 
(Dagens Nyheter, 2009-07-02) 

[…] ett musikaliskt geni. 
(Dagens Nyheter, 2009-07-08) 

7.4.3 Underliggande betydelser 
Artikeln Han var den störste (Aftonbladet, 2009-06-26) förstärker intrycket av att Jackson kommer 

att leva vidare tack vare sin storhet inom musiken. Han kommer likt Elvis Presley alltid att finnas 
kvar. Jackson var ovanlig i den mån att han var först med mycket. till exempel sin moonwalk. Ar-

tikeln Halvgudarna går igen (Aftonbladet, 2009-07-05) tar steget ännu längre och jämför Jackson 
med stora grekiska gudar. Detta stärker ännu mer att Jackson var oerhört stor och att folk dyrka-

de marken där han gick, att han var ett musikaliskt geni. Att fans är villiga att begå självmord för 
en idol anses som den största uppoffringen en människa kan göra. Att fans begår självmord visar 

på att de fick psykiska besvär efter Jacksons bortgång. Det visar i sin tur på hur Jacksons musik-
karriär har berört fans i hela världen. 

I artikeln Jackson var som en minnesfigur (Dagens Nyheter, 2009-07-08) framställs Jackson som en 

hjälte och hjältar är något att se upp till och försöka efterlikna. Medierna bidrar till detta genom 
deras påverkan på människor samt genom framställningen av Jackson. De hyllar Jackson som en 

gud och detta gör att människor ser upp till honom även om de inte känner honom som person.  

7.4.4 Bildanalys 
Bilderna från artikeln Han var den störste (Aftonbladet, 2009-06-26) visar Jackson när han uppträ-

der (se bilaga 7.4.5.1). Den övre bilden visar en äldre Jackson och den undre från början av karri-
ären. Båda bilderna har Jackson i fokus när han uppträder. Det finns inga störande föremål runt 

omkring som kan finnas under en konsert. Den undre bilden väcker känslor om en ung och oför-
störd Jackson medan den övre bilden tydligt visar konsekvenserna av de operationer han har gjort 

och en förstörd Jackson.  Bilderna syftar till att visa Jackson från början till slutet. Rubriken är 
Han var den störste och artikeln handlar om att Jackson var den störste inom musikbranschen. De 

ensamma porträtten av Jackson förstärker bilden av att han var störst.  

I artikeln Svårt att inte känna sorg för underbarnet (Aftonbladet, 2009-06-28) visar en helfigursbild av 

en sjungande och dansande Jackson (se bilaga 7.4.5.2). Han har svarta och vita scenkläder på sig 
och står på en vit platta bland en massa svarta plattor. En tidning syns dessutom i bilden. Känslor 

som väcks är att Jackson här är i sitt esse och gör det han älskar. Med tanke på rubriken Svårt att 
inte känna sorg för underbarnet lämpar sig bilden eftersom det var att sjunga och dansa som Jackson 

var bäst på. Rubriken kallar honom underbarn och Jackson var först med sin speciella dansstil 
och bilden visar ett exempel på detta. 

Säregen sorg efter stjärnor (Dagens Nyheter, 2009-07-02) illustrerar en bild av Jackson under ett fram-

trädande (se bilaga 7.4.5.3). Han har guldglittrig jacka och handske som syns i bild. Detta är något 
som är representativt för Jackson. Handen som hålls upp i boxningsposition ger bilden av en 

kämpe. Han har kämpat sig fram genom hela sitt liv och ändå nått sådana framgångar. Bilden syf-
tar till att illustrera en artikel och inte mycket mer än det. Visar en elegant bild av Jackson när han 

är i sitt esse.  

7.5 Nära och kära 
Under den här kategorin hittade vi två stycken artiklar; King of Pop har lämnat oss (Aftonbladet, 
2009-06-25) och Här föddes en stjärna (Aftonbladet, 2009-07-09). Artiklarna handlar främst om 

Jacksons familj och deras känslor kring hans bortgång.  
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Från Dagens Nyheter hittades två stycken artiklar i denna kategori. De är Michael Jackson död (Da-
gens Nyheter, 2009-06-25) och Jacksons familj talar ut (Dagens Nyheter, 2009-06-28). Dessa båda 

artiklar är koncentrerade på Jacksons familj och deras sorg efter hans bortgång.  

7.5.1 Fokus 
King of Pop har lämnat oss (Aftonbladet, 2009-06-25) är den första artikeln som publicerades i Af-
tonbladet efter att det kommit ut att Jackson hade dött. I artikeln finns många uttalanden från 

familj, vänner och kollegor. Den innehåller dessutom fakta kring de allra första timmarna efter 
larmsamtal från Jacksons hem. Artikeln har en negativ grundton och följande exempel är ett utta-

lande från Jacksons ex-fru Lisa Marie Presley:  

– Jag är så ledsen för hans barns skull, som jag vet var allting för honom och för hans familj […] 

Den andra artikeln i denna kategori, Här föddes en stjärna (Aftonbladet, 2009-07-09), är den sista 

som publicerades i Aftonbladet inom vår tidsperiod. Den handlar om Jacksons dotter Paris och 
sorgen över att hennes far har dött. Den tar även upp hennes och syskonens skyddade liv. Inne-

hållet är sorgligt men ändå beskrivs Paris Jackson positivt i artikeln: 

Paris och sönerna blev den punkt hela Michael Jacksons tillvaro kretsade kring. Han ville ge dem allt han själv 

inte fått. Kärlek. Trygghet. Ett normalt liv. 

Artikeln Michael Jackson död (Dagens Nyheter, 2009-06-25) är den första som publicerades på Da-

gens Nyheters webbplats efter Jacksons bortgång. Den innehåller mest fakta kring de första tim-
marna efter larmsamtalet från hans hem. Familjen ska ha funnits vid Jacksons sida när det tragis-

ka inträffade. Texten är neutralt skriven och ett exempel på detta är:  

Hjärt- och lungräddning utfördes av familjemedlemmar innan han fördes till sjukhus.  

Den andra artikeln Jacksons familj talar ut (Dagens Nyheter, 2009-06-28) tar upp familjens saknad 

efter Jackson. Det finns flera uttalanden från familjen till fansen i texten. Den är dessutom neut-
ralt skriven: 

 – […] Michael skulle inte ha velat att vi ska ge upp nu. Så vi vill tacka alla hans trogna anhängare och lojala 

fans […]  

7.5.2 Värdeladdade ord 
Båda artiklarna innehåller värdeladdade ord. Dessa ord förstärker framställningen av Jackson och 

hans familj. Här nedan följer ett antal exempel: 

Människor i Los Angeles, London, Stockholm, Kairo, Tokyo – över en hel planet – grät med henne.  

(Aftonbladet, 2009-07-09)  

En superstjärna var död – en annan hade just fötts. 
(Ibid.) 

Även Dagens Nyheters båda artiklar innehåller flera värdeladdade ord som skildrar familjens sorg 
och saknad: 

Michael Jacksons sörjande familj har gjort ett första känsloladdat uttalande efter superstjärnans död. 

(Dagens Nyheter, 2009-06-28) 

Familjen att berättar att den är så förkrossad och förstummad att det nästan varit omöjligt att ha kontakt 

med omvärlden.  
(Ibid.) 
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Poplegenden hade planerat att den 13 juli inleda en serie konserter […]  
(Dagens Nyheter, 2009-06-25) 

7.5.3 Underliggande betydelser 
Artikeln Här föddes en stjärna (Aftonbladet, 2009-07-09) visar hur Jackson försökte skydda sina 

barn från kändisskapet. Nu skyddas barnen inte längre av sin far utan kastas ut i rampljuset. Hur 
detta kommer att påverka dem går inte att förutse men eftersom de var hårt bevakade kommer de 

troligtvis få stora problem med all publicitet i framtiden. Artikeln beskriver även hur de två äldsta 
barnens mamma, Debbie Rowe, endast fick träffa dem ibland och då fick de inte kalla henne 

mamma. Detta tyder även på att Jackson inbillade sig att även barnens egen mamma kunde skada 
dem på något sätt. 

I artikeln Michael Jackson död (Dagens Nyheter, 2009-06-25) är Jacksons bror Jermaine Jackson 
familjens talesperson vid presskonferensen sedan det bekräftats att Jackson har dött. Fadern, Joe 

Jackson, nämns inte i artikeln vilket tyder på att han inte stod sin son nära så som resten av fami l-
jen. Tre dagar senare talar Jacksons far ut i artikeln Jacksons familj talar ut (Dagens Nyheter, 2009-

06-28). Frågan är då varför inte fadern gjorde ett uttalande när sonen dött utan väntade till tre 
dagar senare. Han kan ha varit helt förkrossad men det kan dessutom vara så att resten av famil-

jen inte ville ha med honom vid den första presskonferensen.  

7.5.4 Bildanalys 
Bilderna från artikeln King of Pop har lämnat oss (Aftonbladet, 2009-06-25) visar sörjande fans som 

lämnar gåvor till sin idol (se bilaga 7.5.5.1). På den övre bilden står fans vid hans stjärna på Walk 
of Fame i Los Angeles. De lämnar blommor och kort och visar sin kärlek. Den undre bilden visar 

ett hav av fans utanför sjukhuset dit Jackson togs. Den visar affischer med händer uppsträckta i 
luften. Båda bilderna väcker känslor kring hur saknad Jackson är efter sin bortgång. Att folk sam-

las, stöttar varandra och tillsammans visar sin sorg och kärlek över idolen. Bilderna syftar till att 
förstärka saknaden efter Jackson och hur stor han var. 

Här föddes en stjärna (Aftonbladet, 2009-07-09) illustreras med en bild av Jackson med sin dotter 

Paris (se bilaga 7.5.5.2). Hon håller honom i armen och går väldigt nära sin far. Hon är dessutom 
täckt över ansiktet. Det är många människor runt omkring dem och Jackson skriver en autograf. 

Bilden väcker många olika känslor men främst frågan varför Paris har ansiktet täckt. Det ger 
känslan av att Jackson ville beskydda sin dotter från omvärlden. Jackson går och skriver samtidigt 

vilket tyder på att han vill bort därifrån så fort som möjligt. Han trivs inte med situationen, speci-
ellt inte när dottern hamnar i rampljuset. Bilden syftar till att visa hur beskyddande Jackson var 

som far.  

Artikeln Jacksons familj talar ut (Dagens Nyheter 2009-06-28) har en bild som visar Jacksons far Joe 

Jackson (se bilaga 7.5.5.3). Bakgrunden är suddig och Joe Jacksons ansikte är i fokus. Han har en 
svart keps på sig och svart jacka. Känslan bilder ger är att fadern är ser ledsen ut och troligtvis 

sörjer sin sons bortgång. En känsla av att det är synd om Joe Jackson väcks när bilden betraktas. 
Syftet med bilden är att visa att Joe Jackson är ledsen över att sonen är död samt att få människor 

att förstå att familjen behöver vara ifred i sin sorg. 
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7.6 Fans 
Detta är den minsta kategorin i båda tidningarna med enbart en artikel var. Rubrikerna på dessa 

artiklar är Fans i sorg: Jag vill dö med Michael (Aftonbladet, 2009-07-08) och Ström av fans till Jacksons 
ranch (Dagens Nyheter, 2009-07-06).  

7.6.1 Fokus 
Fokus i denna artikel är svenska fans i Stockholm som sörjer sin stora idol Jackson. Artikeln föl-

jer ett ungt fan som berättar om sina känslor. Ett exempel på detta är:  

– Jag skulle vilja följa med honom i kistan. Jag önskar att dom begravde mig med honom […]  

Detta fan berättar dessutom att hela hennes liv försvann och är förkrossad över det som hänt. 
Detta är en positiv framställning av Jackson då fans är villiga att offra sina liv för honom.  

Rubriken på artikeln är Ström av fans till Jacksons ranch (Dagens Nyheter, 2009-07-06) och fokuserar 

på en svensk familj som finns på plats utanför Neverland. Journalisten intervjuar familjen och alla 
berättar att de är fans av Jackson. Texten har en positiv ton: 

Live forever! skriver de på en av de skärmar som byts ut kontinuerligt allteftersom de blir fyllda.  

7.6.2 Värdeladdade ord 
Det finns en värdeladdad mening som trycker på framställningen kring fansens sorg:  

För dem har sorgen och chocken ingen gräns. 

Artikeln innehåller dessutom några värdeladdade ord som beskriver hur familjen känner kring det 
som Jackson har bidragit med till musikvärlden. Ett exempel hur detta är formulerat: 

[…] de tror att Michael Jackson kommer att bli större än Elvis eller Beatles. 

7.6.3 Underliggande betydelser 
Artikeln Fans i sorg: Jag vill dö med Michael (Aftonbladet, 2009-07-08) visar på hysterin bland fansen 
efter Jacksons bortgång. De får tankar om att ta sitt liv för att vara i himlen med honom. Detta 

förstärker att Jackson har lämnat ett stort avtryck på eftervärlden och vilken stor påverkan medi-
erna har på människor.  

Artikeln Ström av fans till Jacksons ranch (Dagens Nyheter, 2009-07-06) tar upp hur Jackson kom-
mer att leva vidare genom sina fans. Alla i familjen som intervjuas i denna artikel har Jackson som 

idol och alla är i olika åldrar. Detta visar då att Jackson har påverkat många generationer och det-
ta hjälper till att förstärka hans fortlevnad genom sin musik.  

7.6.4 Bildanalys 
Bilden från artikeln Fans i sorg: Jag vill dö med Michael (Aftonbladet, 2009-07-08) visar en grupp fans 

i Stockholm där det går att läsa av sorg i deras ansiktsuttryck (se bilaga 7.6.5.1). I centrum står en 
kille i blå kofta som ledde allsång bland de samlade fansen. Känslor som väcks i samband med 

bilden är att Jackson har berört många generationer. Känslan av att han var väldigt stor förstärks 
ytterligare genom att även i Sverige samlas många människor för att sörja honom. Bilden syftar 

till att visa hur saknad Jackson är även utanför sitt hemland. 

Artikeln Ström av fans till Jacksons ranch (Dagens Nyheter, 2009-07-06) innehåller en bild som före-

ställer en svensk familj som står utanför Neverland (se bilaga 7.6.5.2). En känsla som väcks i 
samband med bilden är att familjemedlemmarna är glada över att de fått möjlighet att  vara på 

plats vid en stor händelse. Bilden syftar till att visa att Jackson berör hela världen och alla åldrar 
genom sin musik. 
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7.7 Ekonomi 
Under denna kategori fann vi tre artiklar från Aftonbladet. Dessa är Lämnade miljardskuld efter sig 

(Aftonbladet, 2009-06-29), Jacksons testamente inlämnat till domstol (Aftonbladet, 2009-07-01) och 
Kan ta strid om Jacksons egendom (Aftonbladet, 2009-07-06). De tre artiklarna tar upp Jacksons tes-

tamente och familjens bråk kring detta. En artikel, Lämnade miljardskuld efter sig, behandlar även att 
Jackson ska ha haft en stor skuld vid sin bortgång.  

I denna kategori fann vi endast en artikel där Jacksons tillgångar och tillhörigheter tas upp. Arti-

kelns rubrik är Jacksons far kan bli utan arv (Dagens Nyheter, 2009-06-30). 

7.7.1 Fokus 
Den första artikeln, Lämnade miljardskuld efter sig (Aftonbladet, 2009-06-29), fokuserar på Jacksons 

ekonomi och hur den såg ut efter hans bortgång. Tonen i denna text är negativ därför att den tar 
upp att Jackson ska ha haft stora skulder. Ett exempel på hur texten kan se ut är:  

Michael Jacksons ekonomi är svåröverblickbar […] förmodligen att ta åratal att reda ut.  
(Aftonbladet, 2009-06-29) 

Andra artikeln Jacksons testamente inlämnat till domstol (Aftonbladet, 2009-07-01) tar upp Jacksons 

testamente. Den lägger fokus på vem och vad tillgångarna ska gå till. Som den ovanstående arti-
keln sägs det att Jacksons far inte kommer få ärva något. I det stora hela är det barnen och vad de 

kommer att få ärva som är centrum i artikeln. Den är neutralt beskriven och ett exempel på detta 
är: 

Michael vill att sångerskan Diana Ross ska ta hand om de tre barnen om mamman Katherine skulle dö.   
(Aftonbladet, 2009-07-01) 

Den sista artikeln Kan ta strid om Jacksons egendom (Aftonbladet, 2009-07-06) handlar om vem som 

ska förvalta Jacksons egendom och tillhörigheter. Just nu är det Jacksons mamma Katherine som 
är tillfällig förvaltare av arvet. Denna artikel är neutralt skriven: 

I dag avgörs om Michael Jacksons mamma Katherine kommer ta strid över sonens testamente. 
(Aftonbladet, 2009-07-06) 

Artikeln Jacksons far kan bli utan arv (Dagens Nyheter, 2009-06-30) fokuserar på Jacksons sista tes-

tamente där det presenteras hur hans tillgångar ska delas upp inom familjen. I artikeln spekuleras 
det mest om att testamentet visar att Jacksons far, Joe Jackson, inte ska få ta del av sin sons till-

hörigheter. Texten är neutralt beskriven och tar mest upp fakta kring testamentet: 

Jacksons pappa uppges inte finnas med i testamentet […]  

(Dagens Nyheter, 2009-06-30) 

7.7.2 Värdeladdade ord 
Det fanns enbart en värdeladdad mening i artikeln Lämnade miljardskuld efter sig (Aftonbladet, 

2009-06-29) som beskriver framställningen av Jackson som en stor stjärna: 

Nu börjar det mödosamma arbetet som ska reda ut megastjärnans ekonomiska eftermäle. 

I artikeln fanns några värdeladdade ord i samma mening som kan tolkas som en orsak till att Joe 

Jackson inte står med i sonens testamente. Detta exempel är:  

[…] det spekuleras i om det beror på den psykiska och fysiska misshandel Michael som liten utsattes för 
av sin far.  

(Dagens Nyheter, 2009-06-30) 
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7.7.3 Underliggande betydelser 
Artikeln Jacksons testamente inlämnat till domstol (Aftonbladet, 2009-07-01) tar upp hatet mellan Jack-
son och fadern Joe Jackson. Fadern finns inte med i testamentet och det kan bero på den miss-

handel som han utsatte sin son för som liten. Även Debbie Rowe, mamma till de två äldsta bar-
nen, finns inte med i testamentet. Detta kan tolkas som att Jackson försökte in i det sista avskär-

ma Rowe från barnen och att de ska vara så säkra som möjligt från det som Jackson tror är ett 
hot mot barnen. 

Jacksons far kan bli utan arv (Dagens Nyheter, 2009-06-30) tar upp att Jacksons far misshandlade 

sin son i barndomen. Detta kan tolkas som en bakomliggande orsak till att Joe Jackson inte får 
någon del av arvet och inte står med i testamentet. Detta visar på att det finns en fiendskap mel-

lan Jackson och hans far. Det som inte riktigt framgår är om resten av familjen känner samma 
avsky för fadern som Jackson gjorde. 

7.7.4 Bildanalys 
Bilden i artikeln Lämnade miljardskuld efter sig (Aftonbladet, 2009-06-29) föreställer Jackson under 
ett paraply en solig dag tillsammans med tre livvakter (se bilaga 7.7.5.1). I bakgrunden syns en 

massa fans som vill få en skymt av sin idol. Livvakten längst fram hamnar i fokus och represente-
rar Jacksons beskydd. Bilden väcker känslor kring att Jackson är oerhört populär och behöver 

mycket skydd. Att ha ett paraply en solig dag kan tyda på att han vill skydda sig mot fotografer 
eller liknande. Artikeln handlar om Jacksons miljardskuld och då kommer frågan upp varför den-

na bild finns med.  

Det fanns det inga bilder till artikeln Jacksons far kan bli utan arv (Dagens Nyheter, 2009-06-30).  

7.8 Källor från Aftonbladet 
Aftonbladet använder enligt våra källkritiska kriterier både mer och mindre tillförlitliga källor. De 
källor som vi anser som mindre trovärdiga kommer från diskussionsforum på nätet, kändissajter, 

som tmz.com och radaronline.com, där skvaller samt uttalanden från anonyma källor ofta före-
kommer. De använder sig även av flera anonyma källor. Som mer tillförlitliga källor betraktar vi 

Reuters, AFP, The Mirror, amerikanska nyhetskanalen CNN och Los Angeles Times. Dessa käl-
lor känns mer trovärdiga eftersom de består av nyhetsbyråer och stora tidningar. Under kategorin 

reflektioner utgår journalisterna från sig själva, sina egna erfarenheter och åsikter. Flera av Afton-
bladets källor är utländska medier och framförallt amerikanska. Journalisten till artikeln Fans i sorg: 

Jag vill dö med Michael (Aftonbladet, 2009-07-08) har varit på plats på Sergels Torg och intervjuat 
fansen. Detta gör att de blir primärkällor och på så sätt mer trovärdiga som källor.  

7.9 Källor från Dagens Nyheter 
Dagens Nyheter använder sig av till stor del av TT och Reuters. Dessa två anser vi som trovärdi-

ga källor. Tidningen använde också källor från några skvaller- och kändissajter, tmz.com och hol-
lywoodreporter.com. Då dessa bygger på rykten anser vi att de är mindre trovärdiga källor. Da-

gens Nyheter hämtar även fakta från nyhetsbyrån AP och brittiska tidningen The Guardian. Des-
sa tycker vi känns trovärdiga då de är stora, kända och många medier använder sig av dem. Som i 

Aftonbladet i kategorin reflektioner är det journalisternas egna tankar, åsikter, värderingar och erfa-
renheter som utgör källorna. Dagens Nyheter har en journalist på plats som intervjuar en familj 

vilket vi anser som en trovärdig och primär källa. 

7.10 Resultatsammanfattning 
Det som främst behandlas i artiklarna i Aftonbladet och Dagens Nyheter enligt vår kategorisering 
är följande: När det gäller avsikterna om kategorin dödsorsak i Aftonbladet visar dessa att läkarna 

som obducerade Jackson inte kunde fastställa orsaken till hans bortgång. I alla tre artiklarna ligger 
fokus på alla de mediciner som har hittats i hans hem. Artiklarna i kategorin minnesstund visar att 
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minnesstunden för Jackson berör en stor del av världen. Minnesstunden har blivit ett stort eve-
nemang och väldigt kostsam. I kategorin reflektioner skriver journalisterna om sina egna erfarenhe-

ter och åsikter kring Jacksons bortgång. Artiklarna förstärker intrycket av att Jackson kommer att 
leva vidare tack vare sin storhet inom musiken. I kategorin nära och kära ligger fokus på uttalan-

den från familj och vänner kring Jacksons bortgång. Här tas även Jacksons dotter Paris upp och 
framställs som den nya stjärnan i familjen Jackson. I kategorin fans finns en artikel där fokus lig-

ger på de svenska fansen som följde minnesstunden och sörjde över sin idol. I artikeln uttrycks 
starka känslor såsom att ett av fansen ville begravas med idolen. I den sista kategorin ekonomi tas 

Jacksons tillgångar och skulder upp. Här spekuleras det kring vem som kommer att förvalta tes-
tamentet och vem som kommer att få ärva vad.  

I den första kategorin dödsorsak i Dagens Nyheterfokuseras det på kring vad som har orsakat 

Jacksons hjärtstillestånd. Här spekuleras det om att de olika mediciner som Jackson hade i hem-
met kunde vara en orsak till hjärtstilleståndet. I nästa kategori minnesstund fokuserar artiklarna på 

Jacksons minnesstund och ger bilden av ett upplopp där fans över världen vill delta och sörja sin 
idol. Kategorin reflektioner innehåller journalisternas egna åsikter och tankar kring Jackson. Här 

framställs han som en hjälte, minnesfigur och han jämförs med andra stora artister efter döden. I 
kategorin nära och kära fokuserar artiklarna på Jacksons familj som beskrivs som förkrossad och 

förstummad över hans bortgång. Inom kategorin fans ligger fokus på en svensk familj som finns 
på plats vid Neverland när beskedet om Jacksons bortgång nådde världen. I den sista kategorin 

ekonomi handlar artiklarna om Jacksons testamente och det spekuleras kring varför hans far inte 
står med i detta.  
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8 Diskussion 
Här följer en diskussion av resultatet vi fick från vår kvalitativa textanalys där våra frågeställningar bearbetas 

var för sig. Här kopplar vi ihop diskussionen med våra teorier samt med tidigare forskning.  

8.1 Hur framställs och vinklas Michael Jacksons bortgång i  
Aftonbladet?  

I flera artiklar skriver Aftonbladet att Jackson hade många receptbelagda mediciner i hemmet 

(Aftonbladet, 2009-06-27 och 2009-07-04). Medicinerna var utskrivna både på hans namn men 
även på flera kända alias Jackson använde sig av. Detta är exempel på hur Aftonbladet framställde 

Jackson i sin medierapportering. Denna framställning är negativ genom att Aftonbladet indirekt 
anklagar Jackson för att vara drogmissbrukare. Begreppet drogmissbrukare är en sorts stereotypi-

sering med tanke på de associationer som kommer upp i samband med detta begrepp (Lacey, 
2009). Exempel på sådana associationer kan vara dålig hälsa och depression. 

Frågan är dessutom vem som har skrivit ut dessa mediciner när läkarna tydligen vet vilka alias 
Jackson brukar använda sig av. Speciellt i artikeln Hade elva starka preparat i hemmet (Aftonbladet, 

2009-07-04) tar Aftonbladet upp en lista över alla de mediciner som hittats i Jacksons hem. Af-
tonbladet använder sig av dessa uppgifter för att skapa en höjdpunkt som lockar läsare och får 

dem nyfikna (Bengtsson, 2001). Här har de även förklarat vad dessa preparat används till. Till ex-
empel narkotiskt smärtstillande, drogavvänjning, smärtstillande för dödssjuka patienter, lugnande 

och ångestdämpande mediciner. Genom att beskriva vad de olika medicinerna används till skapas 
en mediedramaturgi som fångar läsarna och behåller deras uppmärksamhet genom artikeln 

(Bengtsson, 2001). Denna beskrivning av preparaten ligger på en separat faktaruta som upptar en 
stor del av utrymmet. Aftonbladet gör därmed en förenkling så det blir så begripligt som möjligt 

att förstå för läsaren.  

Aftonbladet tar även upp spekulationer kring orsaken till hur Jackson dog. I artikeln Obduktionen 
klar inatt (Aftonbladet, 2009-06-27) skriver journalisten att enligt obduktionsrapporten fanns det 

inga tecken på yttre våld eller oegentligheter i samband med hans bortgång. Men tre dagar senare 
publiceras artikeln Rättsläkare: Delar av protokollet falska (Aftonbladet, 2009-06-30) där det hävdas 

att Jackson skulle ha haft brutna revben och fyra sticksår i hjärtat. Ansvarige rättsläkaren för Jack-
sons obduktion förnekar att uppgifterna, om att Jackson ska ha haft yttre skador, ska ha kommit 

från hans myndighet. Ingen vet var dessa uppgifter kommer ifrån. Att Jackson skulle ha brutna 
revben och sticksår i hjärtat kan tolkas som att räddningspersonalen har orsakat detta genom 

återupplivningsförsök. Detta beskrivs inte i artikeln och det kan i sin tur betyda att Aftonbladet 
vill fånga läsaren genom att skapa spekulationer kring dessa uppgifter (Bengtsson, 2001). Spekula-

tionerna som kan uppstå är om Jackson blev misshandlad och/eller mördad. Ghersetti och Hvit-
felt kom fram till i sin rapport Slutet på sagan (2000) att brist på fakta kompenseras med spekula-

tioner. Detta resultat styrker det vi har fått fram. Genom att det är anonyma källor till uppgifterna 
att Jackson skulle ha haft yttre skador kan detta inte styrkas och det leder ti ll spekulationer. 

I två av artiklarna som publicerades under den valda tidsperioden beskrivs hur fans har eller är 
beredda att ta livet av sig efter Jacksons bortgång (Aftonbladet, 2009-07-05 och 2009-07-08). I 

magisteruppsatsen Flodvågskatastrofen i svensk nyhetspress (2005) har Jonsson kommit fram till att 
personer gärna beskriver sina egna känslor och upplevelser efter en stor händelse. Jonsson tar 

även upp hur människor kan drabbas av konsekvenser av en stor händelse såsom psykologiska 
besvär. Detta kan kopplas samman med denna undersökning genom att det även här visar sig att 

människor påverkas av en tragisk händelse. Fans har begått självmord efter Jacksons bortgång. 
Detta framställer Jackson som väldigt stor och en artist som har satt stora avtryck i fansens hjär-

tan. Att offra sitt liv för en annan person är det största en människa kan göra. Att då göra detta 
för en person som fansen troligtvis inte ens känner eller har personlig kontakt med kan ses som 
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underligt. Genom att fans har offrat sina liv för Jackson framställs han som en gud och ikon. I 
Ghersettis och Hvitfelts rapport (2000) visar deras resultat att journalister vill förmedla dramatik 

och starka känslor vid en stor händelse genom att ”vanliga” människors reaktioner rapporteras. 
Detta ser vi i vår analys i kategorin fans där fokus ligger på vad fansen känner och tycker kring 

Jacksons bortgång. Här vill journalisterna till artiklarna skapa drama genom att fokusera på att 
fans vill begå självmord för sin idol. 

Aftonbladet har många värdeladdade ord i alla sina artiklar. Vissa har fler värdeladdade ord än 

andra. I artikeln Fans måste betala – för att få sörja (Aftonbladet, 2009-07-03) beskrivs Jacksons min-
nesstund som ett jippo. De andra artiklarna beskriver minnesstunden som ett arrangemang som 

kommer att leda till tumult på grund av det stora antalet fans som kommer att vilja vara med. 
Detta framställer minnesstunden mer som en festival än en stund då familj och fans kan sörja och 

minnas Jackson. Det diskuteras även i artiklarna en del kring säkerheten vilket understryker vilken 
kalabalik det troligtvis blir när minnesstunden äger rum. Detta visar hur Aftonbladet beskriver 

minnesstunden som ett jippo för att fånga och behålla mottagarnas uppmärksamhet (Bengtsson, 
2001). Minnesstunden beskrivs även på detta sätt för att passa in i Aftonbladets arbetsform. I 

rapporten Slutet på sagan (2000) finner Ghersetti och Hvitfelt ett flertal värdeladdade ord som bi-
drar till att måla upp en tragisk och dramaturgisk bild av prinsessan Dianas bortgång. Detta kan 

jämföras med de värdeladdade ord som vi hittade i vårt material. Bilden av Jacksons bortgång 
målades upp på ett liknande sätt som prinsessan Dianas. 

Journalisterna som har skrivit självreflekterande artiklar (Aftonbladet, 2009-06-26 och 2009-07-
05) framställer Jackson som den person som upphäver tyngdlagen, legendariskt underbarn och 

en hero. Dessa ord är väldigt värdeladdade och beskriver Jackson som artist. Detta kan ses både 
positivt och negativt. Jackson har höjts till skyarna för sin talang inom musiken medan privatlivet 

har framställts negativt. När det står något positivt om Jackson i artiklarna så är det i många fall 
hans musikkarriär som beskrivs. Ghersettis och Hvitfelts resultat (2000) visar att journalistens 

egen röst i rapporteringen är tydlig och det blir allt vanligare att de anges som källor. Vid nyhets-
rapporteringen om Jackson var kategorin reflektioner en av de största vilket också tyder på att 

journalisters spekulationer och egna kommentarer hörs. Myrstrand tar i sin magisteruppsats En 
förvrängd verklighet (2004) upp hur Olof Palme och Anna Lindh framställdes som stora personlig-

heter och hyllades för sina insatser inom politiken. Detta kan jämföras med hur Jacksons musik-
karriär hyllas i Aftonbladet då journalisterna använder sig av flera värdeladdade ord för att be-

skriva hans karriär. Till exempel tillskriver Myrstrand (2004) Anna Lindh en stjärnroll på världs-
scenen när hon arbetade. Detta kan tolkas som att Lindh är i sitt esse då hon gör det som hon 

brinner för. Detta kan jämföras med Jackson när han beskrivs upphäva tyngdlagen vid uppträ-
danden och shower, då han är i sitt esse. 

 
Källor som använts i flera av artiklarna (Aftonbladet, 2009-06-25, 2009-07-02 och 2009-07-06) är 

kändis- och skvallersajter som tmz.com och E! Online. Dessa källor anser vi som mindre tillför-
litliga då de bygger på skvaller och rykten kring kända personer. Även har uttalanden från ano-

nyma källor använts vilket stärker att kvällstidningen använder sig mer av icke trovärdiga källor. 
Aftonbladet har dessutom använt sig av enligt oss trovärdiga källor som nyhetsbyråer och stora 

tidningar i USA och Storbritannien.  
 

Bilden från artikeln Jackson skyddas ännu – från fansens kärlek (Aftonbladet, 2009-07-07) stärker det 
intryck som getts att Jackson betydde mycket för sina fans då det finns många hälsningar på min-

nestavlan. Från resultatet av Myrstrands magisteruppsats En förvrängd verklighet (2004) fås en ökad 
förståelse för hur personer kan hyllas för sitt arbete inom ett område. Även bilden som illustrerar 

minnesstunden förstärker intrycket av att Jackson hyllas för sitt arbete. Även de bilder som kom-
pletterar artiklarna King of Pop har lämnat oss och Fans i sorg: Jag vill dö med Michael (Aftonbladet, 
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2009-06-25 och 2009-07-08) visar på hur Jackson hyllades och saknades av sina fans. Folk samlas 
och stöttar varandra. Även här kan paralleller dras till Myrstrands uppsats (2004) genom att de 

bilder hon undersökte förstärkte den bild som tidningen gav av Anna Lindh. Aftonbladets bild av 
Jackson direkt efter hans bortgång var att han var saknad av många och bilderna förstärker detta. 

Bilderna till artiklarna Han var den störste och Svårt att inte känna sorg för underbarnet (Aftonbladet, 
2009-06-26 och 2009-06-28) förstärker bilden av Jackson när han var i sitt esse, när han uppträd-

de. Myrstrands bildanalys i uppsatsen En förvrängd verklighet (2004) förtydligar den framställning 
som tidningen hade av Olof Palme och Anna Lindh som tillmötesgående och orädda politiker. 

Bilderna i Aftonbladet som visar en uppträdande Jackson förtydligar framställningen av en lyckad 
musikkarriär. 

 
Slutsatsen är att Jackson framställs i Aftonbladet i både positiv och negativ dager. Det positiva är 

att Jackson framställs som en hero och superstjärna. Dessa beskrivningar kan tolkas som att han 
alltid kommer att vara en världsstjärna. Hans musikkarriär framställs i positiv mening då han har 

bidragit med många hitlåtar som exempelvis Thriller. Aftonbladet använder sig av flera av de tek-
niker som Bengtsson (2001) och Hedman (2006) tar upp. Artiklarna fokuserar på att fånga läsa-

ren, skapa höjdpunkter och på att intensifiera texten. Dessa tekniker används inom medielogiken 
och artiklarna om dödsorsaken är ett bra exempel som berör alla tre tekniker. Tendenser som vi 

ser är att musikkarriären framställs positivt, medan Jacksons privatliv framställs mycket mer nega-
tivt. Detta ser vi genom att Aftonbladet vinklar artikeln Här föddes en stjärna (Aftonbladet, 2009-

07-09) på ett sätt som gör att Jackson framställs som en extremt överbeskyddande far. Detta kan i 
sin tur tolkas som att barnen inte vet hur den riktiga världen ser ut.  

8.2 Hur framställs och vinklas Michael Jacksons bortgång i Dagens  
8.3 Nyheter?  
I artikeln Läkare förnekar Jackson-injektion (Aftonbladet, 2009-06-29) finns det med ett uttalande 

från rapartisten Sean ”Diddy” Combs. Denne säger att Jackson är en afroamerikansk hjälte och 
menar att Jackson är en orsak till att Barack Obama är president i USA. Detta kan verka överras-

kande att läsa i en traditionell tidning som Dagens Nyheter. En uppgift av detta slag hade vi sna-
rare väntat oss i en kvällstidning som inriktar sig på sensationella nyheter (Hadenius & Weibull, 

2005). Att detta uttalande finns med i en morgontidning ger det en högre trovärdighet än om det 
varit publicerat i en kvällstidning. Genom detta uttalande framställs Jackson som en inspiratör för 

andra artister som har samma bakgrund, det vill säga för afroamerikaner.  

Dagens Nyheter uppmärksammar att det pågår ett bråk mellan flera läkare kring Jacksons döds-

orsak (Dagens Nyheter, 2009-06-29). Dessa beskyller varandra för att ha gett Jackson mediciner 
utan vetskap om varandra, vilket ledde till att han hade mycket mediciner i hemmet. Jackson var 

en känd person men detta ska inte kunna påverka en läkares bedömning av hans hälsa. Inte heller 
ska pengar spela någon roll i detta sammanhang om Jackson har betalat extra för det. Detta kan 

tolkas som att Jackson framställs som manipulativ och drogmissbrukare. Medicinen Demerol be-
skrivs i artikeln (Dagens Nyheter, 2009-06-29) som ett morfinliknande preparat där andningsnöd 

är en allvarlig biverkning. Enligt Lacey (2009) försöker många journalister informera publiken på 
ett så ärligt sätt som möjligt. Trots att medicinen är dålig för Jacksons hälsa vill Dagens Nyheter 

ändå rapportera på ett ärligt sätt.  

Dagens Nyheter har flera självreflekterande artiklar från journalister (Dagens Nyheter, 2009-06-
26 och 2009-07-02). I artiklarna beskrivs Jackson som att han troligtvis vill stå utanför världen 

som visat sig vara kall och hård. Att journalisten beskriver Jackson på detta sätt associerar till att 
Jackson vill glömma sin tragiska barndom och tillbringa sitt liv med sina barn och få ge dem en 

glad barndom. Genom associationerna framstår Jackson som en rädd person som vill fly från 
verkligheten (Lacey, 2009). Då Dagens Nyheter hade med artiklar med journalisters egna åsikter 
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styrks detta resultat med Ghersettis och Hvitfelts undersökning (2000). Rapporten visar att  jour-
nalistens egen röst är tydlig och att de ofta har egna spekulationer och kommentarer kring hän-

delsen (2000). 

I artikeln Michael Jackson död (Dagens Nyheter, 2009-06-25) görs ett uttalande av Jacksons bror 
Jermaine Jackson om att han har avlidit. Detta kan vinklas som att fadern inte har styrka att själv 

göra ett uttalande om sin son. Det kan även vinklas som att fadern inte hade en bra relation till 
familjen. Vinkling handlar om hur nyheters skildras ur någons synvinkel och om någon part 

framställs mer fördelaktig (Bengtsson, 2001). Det framkommer i artikeln Jacksons far kan bli utan 
arv (Dagens Nyheter, 2009-06-30) att Jackson som liten blev utsatt för psykisk och fysisk miss-

handel av sin far. Fadern, Joe Jackson, vinklas negativt i dessa artiklar och detta kan ha medfört 
att han inte uttalade sig under den första presskonferensen efter beskedet om att Jackson hade 

dött. Jackson hade inte en bra relation till sin far och därför kan det tolkas som att fadern ville 
ligga lågt i början. Han framställs dessutom inte som en bra fadersgestalt i artiklarna.  

Dagens Nyheter använder sig av värdeladdade ord i några av de artiklar som valts ut (Dagens 
Nyheter, 2009-06-26, 2009-07-02 och 2009-07-08). Exempel på värdeladdade ord för att fram-

ställa Jackson är offer, superstjärna och geni. Dessa ord har använts för att beskriva Jackson i 
samband med hans musikkarriär. Att bli förknippad med att vara ett musikaliskt geni visar att han 

har bidragit mycket till musikvärlden. Myrstrand beskriver i En förvrängd verklighet (2004) Anna 
Lindh som politiker med en stjärnroll på världsscenen vilket kan jämföras med hur Jacksons kar-

riär har blivit beskriven. Jackson har hela tiden gått sin egen väg med sin speciella dansstil och 
sångröst. Många har försökt att härma honom och sett upp till honom, vilket gjort Jackson till en 

stor artist. Resultatet i Myrstrands magisteruppsats En förvrängd verklighet (2004) visar hur Dagens 
Nyheter framställer Olof Palme och Anna Lindh positivt genom deras karriär inom politiken. 

Människor såg upp till Palme och Lindh likt människor i dag ser upp till Jackson och vad han bi-
drog med. Jackson beskrivs även som ett offer på grund av sitt kändisskap. Att vara en idol för 

andra människor kräver att ens integritet, hälsa och liv offras. Genom att skänka sitt liv får Jack-
son i utbyte pengar och berömmelse. Denna beskrivning framställer hur stor Jackson var och vad 

ett kändisskap som liknar Jacksons innebär. Medielogiken består delvis i att fånga en läsares 
uppmärksamhet och leder här till att Jackson associeras som ett offer (Bengtsson, 2001). Gherset-

ti och Hvitfelt kom fram till i sin rapport Slutet på sagan (2000) att rapporteringen kring prinsessan 
Dianas bortgång innehöll många värdeladdade ord. Detta för att bygga upp den dramatiska bi l-

den av händelsen. Vi ser i vårt resultat att de värdeladdade ord som finns med bygger upp den 
händelserika bilden av Jacksons bortgång.  

Dagens Nyheter använder sig till största delen av enligt oss trovärdiga källor. I flertalet av artik-

larna som undersöks står TT och/eller Reuters som producent av artikeln. Traditionella morgon-
tidningar kännetecknas av en hög trovärdighet (Expowera, 2009) vilket bekräftar det faktum att 

Dagens Nyheter har använt sig av tillförlitliga källor vid informationshämtande. Den enda källa 
som vi inte anser trovärdig är hollywoodreporter.com som användes i artikeln Jacksons far kan bli 

utan (Dagens Nyheter, 2009-06-30). Dagens Nyheter har även använt sig av kändis- och skvaller-
sajten tmz.com eftersom det var den som var först med nyheten om att Jackson hade avlidit. De 

artiklar som har analyserats från Dagens Nyheter känns mer trovärdiga då de främst baseras på 
fakta från stora nyhetsbyråer och stora amerikanska och brittiska tidningar. De mindre trovärdiga 

källorna har inte använts i någon större omfattning utan mer i samband med referat.  

Den enda bild som förstärker skildringen av Jacksons kändisskap i Dagens Nyheter är den som 

tillhör artikeln Minnesstund kostsam för Los Angeles (Dagens Nyheter, 2009-07-07). Den visar hur 
människor skriver en sista hälsning till sin idol. Bilden stärker framställningen på så sätt att det 

tydligt syns hur saknad Jackson är samt att han har berört flera generationer. Resten av de bilder 
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som är publicerade uppfyller inte syftet med denna undersökning då de inte ger någon informa-
tion om hur Jackson framställdes i tidningen. De känns mest som en utfyllnad av artiklarna och 

ger ingen kunskap om hur artikeln vinklar och framställer Jackson.  
 

Slutsatsen är att Dagens Nyheter framställer Jackson i mer positiv än negativ dager. Tidningen 
fokuserar mer på att lyfta upp Jacksons karriär än att spekulera kring hans privatliv. Artiklarna 

består av höjdpunkter som framställer Jackson positivt, exempelvis i hur Jackson har påverkat 
många generationer (Bengtsson, 2001). Dagens Nyheter känns överhuvudtaget som trovärdig i 

sin rapportering och framställning av Jackson. De använder sig inte av hårda vinklingar (Hadeni-
us & Weibull, 2005) eller spekulerar kring Jacksons privatliv.  

8.4 I vad mån skiljer sig framställningen samt vinklingen mellan de båda 
tidningarna? 

Det finns flera skillnader mellan hur Aftonbladet och Dagens Nyheter framställer Jackson i artik-

larna. Dagens Nyheter skrev en artikel om att det skulle finnas gratisbiljetter till den kommande 
minnesstunden för Jackson (Dagens Nyheter, 2009-07-03). Aftonbladet skriver samma dag att 

fansen kommer få betala för att kunna delta i minnesstunden (Aftonbladet, 2009-07-03). De båda 
artiklarna är som sagt skrivna samma dag men fakta strider mot varandra. Aftonbladet har ingen 

angiven källa men Dagens Nyheter har fått sin information från en PR-byrå som representerar 
familjen Jackson. I rapporten Slutet på sagan (2000) visar resultatet att kravet på trovärdiga källor 

är lågt på grund av jakten på de mest dramatiska uppgifterna. Frågan om biljetterna kommer att 
vara gratis eller inte visar på olika sätt att fånga läsarens uppmärksamhet. Aftonbladet använder 

sig av vissa regler för att fånga läsaren. Tidningen skapar en höjdpunkt genom att trycka på det 
faktum att fansen måste betala för att få sörja sin idol (Bengtsson, 2001). Detta leder till att in-

tresset för artikeln ökas. Detta gör i sin tur att artikeln får en tillspetsning med tanke på vinkeln 
och skrivsättet (Hedman, 2006). Genom att artikeln blir intensifierad ökar läsarvärdet och gör 

den mer levande och fängslande. Det blir på detta sätt då det är ett ämne som ger reaktioner samt 
att fansen tycker att det är orättvist att de måste betala. Frågan om biljetterna till minnesstunden 

ska vara gratis eller inte tyder på att det är brist på fakta och det istället spekuleras kring detta 
(Ghersetti & Hvitfelt, 2000). 

Dagens Nyheter å andra sidan använder sig av en annan vinkel och nämner att biljetterna kom-
mer att vara gratis. Det är en kort artikel med begränsat utrymme så journalisten måste fatta sig 

kort (Hedman, 2006). Detta leder till en tillspetsning av artikeln vilket gör att det viktigaste och 
mest intressanta kommer först, det vill säga att det ska distribueras gratisbiljetter. Slutsatsen av 

detta blir att framställningen av Jackson skiljer sig åt mellan de båda tidningarna i det här fallet. 
Aftonbladet använder sig av sensationsjournalistik för att fånga sina läsare. De använder sig av 

anonyma kommentarer från olika diskussionsforum för att förstärka sin vinkling och visa på hur 
missnöjda fansen är. Dagens Nyheter däremot skriver mer faktabaserat och sakligt. På så sätt blir 

Dagens Nyheter mer trovärdig i sin artikel.  

Båda tidningarna publicerade tidigt artiklar om Jacksons obduktion och orsaken till att han dog 
(Dagens Nyheter och Aftonbladet, 2009-06-27). Ghersettis och Hvitfelts resultat (2000) visar på 

att likheterna mellan olika mediers nyhetsrapportering är tydlig. Vårt resultat visar att båda tid-
ningarna skriver att det inte fanns några tecken på yttre våld vid den första obduktionen. Men 

sedan skriver Aftonbladet i artikeln Rättsläkare: Delar av protokollet falska (Aftonbladet, 2009-06-30) 
att det ska ha kommit fram uppgifter om att Jackson ska ha haft brutna revben och fyra sticksår i 

hjärtat. Den ansvarige rättsläkaren för Jacksons obduktion nekar till dessa uppgifter. I samband 
med detta kommer frågan upp varför Aftonbladet tar upp dessa osäkra uppgifter när de redan 

skrivit att det inte fanns tecken på yttre våld samt att läkaren förnekar uppgifterna. Detta är en 
plötslig händelse som ger mer uppmärksamhet (Hedman, 2006). Även om det inte finns någon 
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källa för dessa uppgifter så väcks en nyfikenhet på vad som egentligen har hänt. Aftonbladet 
trycker här på sensation och använder sig av spekulationer. (Hadenius & Weibull, 2005). Detta 

och det faktum att Aftonbladet publicerar osäkra uppgifter för att fånga läsare visar att tidningen 
kännetecknas som kvällstidning. Dagens Nyheter publicerade däremot inga uppgifter om att 

Jackson ska ha haft yttre skador vid sin bortgång. Detta visar på att Dagens Nyheter har högre 
trovärdighet då de inte baserar en hel artikel på osäkra uppgifter. Det leder i sin tur till att  det 

även här finns skillnader mellan tidningarna i hur de framställer Jackson. Aftonbladets nyhetsrap-
portering kring obduktionen bygger mycket på spekulationer och detta stärks av rapporten Slutet 

på sagan (2000). Resultatet i rapporten visar att när det inte finns trovärdiga källor tar medierna till 
spekulationer för att dramatisera händelsen (2000). 

Jackson framställs som en drogmissbrukare i flera artiklar (Aftonbladet, 2009-07-04 och Dagens 

Nyheter, 2009-06-27). Detta är en sorts stereotypisering av Jackson och drogmissbrukare som 
stereotypisering blir en genväg till mening kring hur han egentligen mådde och levde (Lacey, 

2009). I samband med drogmissbrukare kommer flera andra associationer upp, till exempel fy-
siskt och psykiskt förfall som dålig hälsa och depression. 

Båda tidningarna använde värdeladdade ord i artiklarna för att förstärka framställningen av Jack-
son. Dock har Dagens Nyheter inte lika många beskrivande ord som Aftonbladet. Detta beror på 

att Aftonbladet inriktar sig mot underhållning och sensationsnyheter (Nationalencyklopedin, 
2009). De värdeladdade orden bidrar till att fånga läsaren och göra artikeln mer intressant 

(Bengtsson, 2001). Båda tidningarna använder sig av ord som superstjärna, underbarn, geni och 
ikon för att trycka på framställningen av Jackson. Dessa ord förklarar tydligt hur stor Jackson var 

och vad han har bidragit med under sin tid som artist. Att använda dessa ord framställer honom 
positivt vilket visar att här är det ingen större skillnad mellan tidningarna. Genom att båda tid-

ningarna använder sig av värdeladdade ord blir språket långt ifrån traditionella journalistiska ideal 
(Ghersetti & Hvitfelt, 2000). Språket blir inte sakligt och opartiskt eftersom de värdeladdade or-

den bygger upp dramaturgin och förstorar upp händelsen (Ghersetti & Hvitfelt, 2000). 

Aftonbladet använder sig av många anonyma källor samt kändis- och skvallersajter. Däremot ba-
serar Dagens Nyheter sina artiklar på nyhetsbyråer, stora tidningar samt till viss del kändis- och 

skvallersajter. Genom att använda sig av rykten och skvaller till artiklarna använder sig Aftonbla-
det av förenklingar av verkligheten (Lacey, 2009). Detta anser vi visar skillnaden i hur morgon- 

och kvällstidningarna inhämtar fakta. Ghersettis och Hvitfelts rapport Slutet på sagan (2000) visar 
att trovärdiga källor förekommer mer sällan och istället byggs nyhetsbevakningen på spekulatio-

ner. Detta ser vi i Aftonbladets rapportering då de använder sig av många anonyma källor. 
 

Aftonbladet publicerade en eller flera bilder till de flesta artiklar medan Dagens Nyheter bara 
hade ett fåtal bilder. Bilderna skiljer sig åt genom att Dagens Nyheters bilder inte förstärker ett 

intryck eller har något speciellt syfte att komplettera texten. Aftonbladet däremot hade många 
bilder som uppmärksammar läsaren och förstärker intrycket av texten samt framställningen av 

Jackson. Aftonbladet använder sig av fler bilder vilket förenklar artikeln samt skapar mer upp-
märksamhet (Hedman, 2006).  

 
Slutsatsen blir att det finns många skillnader mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter vad gäller 

nyhetsrapporteringen kring Jacksons bortgång. Utifrån de teorier som har använts som stöd till 
analysen framstår tydliga skillnader mellan de två tidningarna. Aftonbladet använder sig av mer 

vinklingar än Dagens Nyheter (Bengtsson, 2001). Ett exempel är att Aftonbladet listade upp 
många mediciner som fanns i Jacksons hem och att tidningen tog upp att Jackson skulle ha haft 

yttre skador i samband med bortgången. Dagens Nyheter är mer saklig genom att använda sig av 
rena fakta och väldigt få spekulationer. De tar heller inte med uppgifter där källan är anonym eller 
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osäker. Aftonbladet däremot går åt andra hållet genom att använda sig av skvallersajter som källor 
och spekulerar mycket för att fånga läsare (Bengtsson, 2001). Aftonbladet fokuserade mer på 

Jacksons privatliv än vad Dagens Nyheter gjorde. Detta visar att Aftonbladet är en kvällstidning 
som inriktar sig mot sensationsjournalistik (Hadenius & Weibull, 2005). Genomgående för både 

Aftonbladet och Dagens Nyheter är att de använder sig av många värdeladdade ord för att be-
skriva Jackson, både positivt och negativt. Enligt vår förförståelse förmedlade vi att Aftonbladet 

skulle ha fler värdeladdade ord men det visade sig vara jämnt mellan tidningarna i detta avseende. 
Avslutningsvis kan sägas att de tre teorier som vi har använt oss av har stärkt vår analys och re-

sultatet av detta. 
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9 Förslag till vidare forskning 
Här tar vi upp olika förslag till vidare forskning som berör samma ämnesval inom denna uppsats.  

Våra förslag på vidare forskning är att tidsperioden för analysen kan utökas och fler tidningar kan 

användas. Det kan skilja sig åt mellan hur en lokal tidning skriver jämfört med de stora rikstäck-
ande tidningarna. En annan idé kan vara att undersöka vad amerikanska tidningarna skriver. I vår 

undersökning var det många källhänvisningar till amerikanska tidningar som till exempel Los 
Angeles Times. Detta gör att den blir en primär källa medan de tidningar vi använde oss av blir 

en sekundär källa. Det kan dessutom vara intressant att jämföra skrivsättet och framställningen av 
Jackson i amerikanska tidningar och i de svenska.  

För att kunna göra en undersökning kring amerikanska tidningars framställning av Jacksons bort-
gång skulle det vara intressant att vara på plats i USA. Då fås en större förståelse för hur journa-

listerna skriver och det ger dessutom en större inblick i arbetssättet på amerikanska tidningar. 
Genom att vara på plats ges dessutom chansen att observera till exempel Neverland som då gör 

att en djupare förståelse nås kring fenomenet Jackson. 

Ett alternativ till den kvalitativa textanalysen skulle kunna ha varit att göra djupgående intervjuer 

med journalister på stora svenska tidningar. Dessa intervjuer kunde ha baserats på etiska aspekter 
vad gäller journalisters sätt att skriva och vinkla en händelse. Genom att göra intervjuer kan det 

bidra till en djupare förståelse för hur journalister tänker kring sitt arbete och hur de ställer sig till 
olika händelser.  

Undersökningen skulle också kunnat utökas med en kvantitativ enkätundersökning, till exempel 

frågor kring hur mottagarna, det vill säga publiken, ser på framställningen av Jacksons bortgång.  
  



 

37 

 

Källförteckning 
Här presenterar vi våra skrivna och elektroniska källor som har använts under uppsatsens gång. Vi har dessut-

om refererat till alla artiklar som har analyserats i Aftonbladet och Dagens Nyheter.  

Skrivna källor 

Altheide, David L & Snow, Robert P, 1979: Media Logic. London: Sage Publications. 

Altheide, David L, 2004: Media logic and Political communication. Taylor and Francis Group. 

Bengtsson, Hans, 2001: Politisk kommunikation och demokrati. Lund: Studentlitteratur. 

Bergström, Bo, 2004: Effektiv visuell kommunikation. Hur man får ett budskap i text, bild, film, form och 

färg att nå fram. Stockholm: Carlssons bokförlag. 

Esaiasson, Peter et al, 2007: Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Välling-

by: Norstedts Juridik AB.  

Ghersetti, Marina och Hvitfelt, Håkan, 2000: Slutet på sagan. Prinsessan Dianas död i press, radio och 

TV. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar. Arbetsrapport. 

Hadenius, Stig och Weibull, Lennart, 2005: Massmedier: En bok om press, radio & TV. 8 uppl. Falun: 

Albert Bonniers förlag. 

Hedman, Ulrika, 2006: Har ni nåt webbigt? En fallstudie av Göteborgs-Postens flerkanalspublicering. Göte-

borgs Universitet: Institutionen för journalistik och masskommunikation. 

Jonsson, Maria, 2005: Flodvågskatastrofen i svensk nyhetspress. Linköpings Universitet: Institutionen 

för Tema. D-uppsats. 

Lacey, Nick, 1998: Image and representation: key concepts in media studies. New York: St. Martin’s Press. 

Lacey, Nick, 2009: Image and representation: key concepts in media studies. 2 uppl. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan. 

Merriam, Sharan B, 1994: Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

McQuail, Denis, 2005: McQuail´s mass communication theory. 5 uppl. London: Sage Publications. 

Myrstrand, Kajsa-Stina, 2004: En förvrängd verklighet. Lunds Universitet: Sociologiska Institutionen. 

D-uppsats. 

Østbye, Helge et al., 2004: Metodbok för medievetenskap. Malmö: Liber AB. 

Strömbäck, Jesper, 1998: Medielogik och medialiserad politik. Sundsvall: Demokratiinstitutet. 

Thurén, Torsten, 2003: Sant eller falskt? Metoder i källkritik. Stockholm: Krisberedskapsmyndighe-

ten 

 



 

38 

 

Elektroniska källor 

www.aftonbladet.se, hämtad 2009-10-29 

www.aftonbladet.se/wendela/article5463059.ab, hämtad 2009-12-07 

www.dn.se, hämtad 2009-10-29, 2009-12-01  

www.dn.se/info/korta-fakta-1.519470, hämtad 2009-11-13 

www.expowera.se/mentor/starta/starta_reklam_trad.htm, hämtad 2009-11-02  

http://infovoice.se/fou/bok/10000035.htm, hämtad 2009-12-07 

www.michaeljackson.com/us/bio, hämtad 2009-11-23 

 
www.ne.se/kvallstidning, hämtad 2009-10-29 

 
http://ne.se/michael-jackson, hämtad 2009-11-23 

 
Artiklar från Aftonbladet 

”King of pop har lämnat oss” 2009-06-25, hämtad 2009-11-02: 
www.aftonbladet.se/nyheter/michaeljackson/article5432546.ab  

”Han var den störste” 2009-06-26, hämtad 2009-11-02: 
www.aftonbladet.se/nojesbladet/kronikorer/markuslarsson/article5432961.ab 
 

”Obduktionen klar i natt” 2009-06-27, hämtad 2009-11-02: 

www.aftonbladet.se/nyheter/michaeljackson/article5438073.ab 
 

”Svårt att inte känna sorg för underbarnet” 2009-06-28, hämtad 2009-11-02: 
www.aftonbladet.se/nojesbladet/article5441434.ab 

 
”Lämnade miljardskuld efter sig” 2009-06-29, hämtad 2009-11-02: 

www.aftonbladet.se/nyheter/michaeljackson/article5444559.ab 
 

”Rättsläkare: Delar av protokollet falska” 2009-06-30, hämtad 2009-11-02: 
www.aftonbladet.se/nyheter/michaeljackson/article5448849.ab 

 
”Jacksons testamente inlämnat till domstol” 2009-07-01, hämtad 2009-11-02: 

www.aftonbladet.se/nojesbladet/article5457993.ab 
 

”Michael Jackson begravs på tisdag” 2009-07-02, hämtad 2009-11-02: 
www.aftonbladet.se/nojesbladet/article5459631.ab  

 
”Fans måste betala – för att få sörja” 2009-07-03, hämtad 2009-11-02: 

www.aftonbladet.se/nyheter/michaeljackson/article5463990.ab 
 

”Hade elva starka preparat i hemmet” 2009-07-04, hämtad 2009-11-02: 
www.aftonbladet.se/nyheter/michaeljackson/article5468272.ab  

 
 



 

39 

 

”Halvgudarna går igen” 2009-07-05, hämtad 2009-11-02: 
www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johannehildebrandt/article5471647.ab  

 
”Kan ta strid om Jacksons egendom” 2009-07-06, hämtad 2009-11-02: 

www.aftonbladet.se/nyheter/michaeljackson/article5476408.ab 
 

”Jackson skyddas ännu – från fansens kärlek” 2009-07-07, hämtad 2009-11-02: 
www.aftonbladet.se/nyheter/michaeljackson/article5480022.ab 

 
”Fans i sorg: Jag vill dö med Michael” 2009-07-08, hämtad 2009-11-02: 

www.aftonbladet.se/nyheter/michaeljackson/article5485050.ab 
 

”Här föddes en stjärna” 2009-07-09, hämtad 2009-11-02: 
www.aftonbladet.se/nyheter/michaeljackson/article5488983.ab  

 
Artiklar från Dagens Nyheter 

”Michael Jackson död” 2009-06-25, hämtad 2009-11-02: 
www.dn.se/kultur-noje/musik/michael-jackson-dod-1.898930 

 
Axel Björklund: ”Kungen av pop är död” 2009-06-26, hämtad 2009-11-02: 

www.dn.se/kultur-noje/nyheter/axel-bjorklund-kungen-av-pop-ar-dod-1.898944 
 

”Inga klara besked om Jacksons död” 2009-06-27, hämtad 2009-11-02:  
www.dn.se/kultur-noje/musik/inga-klara-besked-om-jacksons-dod-1.899699  

 
”Jacksons familj talar ut” 2009-06-28, hämtad 2009-11-02: 

www.dn.se/kultur-noje/musik/jacksons-familj-talar-ut-1.899970 

”Läkaren förnekar Jackson-injektion” 2009-06-29, hämtad 2009-11-02: 
www.dn.se/nyheter/varlden/lakaren-fornekar-jackson-injektion-1.900217 

 

”Jacksons far kan bli utan arv” 2009-06-30, hämtad 2009-11-02: 

www.dn.se/kultur-noje/musik/jacksons-far-kan-bli-utan-arv-1.901363 
 

”Säregen sorg efter stjärnor” 2009-07-02, hämtad 2009-11-02: 
www.dn.se/kultur-noje/musik/saregen-sorg-efter-stjarnor-1.903412 

 
”Jacksons minnesstund i Los Angeles” 2009-07-03, hämtad 2009-11-02: 

www.dn.se/kultur-noje/musik/jacksons-minnesstund-i-los-angeles-1.904121 
 

”Ström av fans till Jacksons ranch” 2009-07-06, hämtad 2009-11-02: 
www.dn.se/nyheter/varlden/strom-av-fans-till-jacksons-ranch-1.906257 

 
”Minnesstund kostsam för Los Angeles” 2009-07-07, hämtad 2009-11-02: 

www.dn.se/ekonomi/michael-jacksons-begravning-kostsam-for-los-angeles-1.906660 
 

”Jackson var som en minnesfigur” 2009-07-08, hämtad 2009-11-02: 
www.dn.se/kultur-noje/musik/jackson-var-som-en-minnesfigur-1.907142 

”Jacksons sista viloplats ännu oklar” 2009-07-09, hämtad 2009-11-02: 

www.dn.se/kultur-noje/musik/jacksons-sista-viloplats-annu-oklar-1.907835



 

 

 

Bilagor 

Bild 7.2.5.1 Läkaren förnekar Jackson-injektion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bild 7.3.5.1 Jackson skyddas ännu – från fansens kärlek 
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Bild 7.3.5.2 Fans måste betala – för att få sörja 
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Bild 7.5.5.2 Här föddes en stjärna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bild 7.5.5.3 Jacksons familj talar ut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bild 7.6.5.1 Fans i sorg: Jag vill dö med Michael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bild 7.6.5.2 Ström av fans till Jacksons ranch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bild 7.7.5.1 Lämnade miljardskuld efter sig 

 

 

 


