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SAMMENDRAG 
Denne kvalitative analysen ser på hvordan to kvinnelige musikere, Susanne Sundfør og Ida 

Maria, fremstilles i to portrettintervju i Dagbladet FREDAG. Med diskursanalyse som 

metode, ved hjelp av det analyseverktøyet den kritiske diskursanalysen tilbyr, identifiserer 

jeg språklige virkemidler i tekstene. I tillegg støtter jeg meg til kjønnsteoretiske perspektiver 

og semiotikk. Gjennom analysen av den tekstuelle praksisen, forsøker jeg å avsløre hvordan 

de to portrettintervjuene fungerer som diskursiv og sosial praksis. Analysen viser at 

portrettene opprettholder, konstruerer og vinkler omtalen av artistene gjennom et fokus på 

kjønn, kropp og seksualitet, elementer jeg har utpekt som konstituerende for popdiskursen. På 

den ene siden er derfor portrettene fastholdt og skapt av diskursens sosiale strukturer. På den 

andre siden er ikke kropp, kjønn og seksualitet vinklet og iscenesatt på tradisjonelle eller 

stereotype måter. Kommunikasjonsbegivenhetene utfordrer dermed den tradisjonelt 

maskuline musikkbransjen og popdiskursens «vedtatte sannheter». Det betyr at de alternative 

måtene tekstene «snakker om» kjønn, kropp og seksualitet på, også kan påvirke sosiale 

strukturer, normer og verdier i popdiskursen og i andre diskurser som kjemper i det samme 

diskursive terrenget.  

ABSTRACT 

This qualitative analysis looks at how two female musicians, Susanne Sundfør and Ida Maria, 

are portrayed in two portraitinterview in Dagbladet FREDAG. Using discourseanalysis 

approach, I identify linguistic features in the texts. In addition to the analysistools the critical 

discourse analysis offers, I use gender perspectives and semiotics. Through the analysis of the 

textual practice, I try to reveal how the two interviews serve as discursive and social 

practices. The analysis shows that the texts constructs and angles the telling about the artists 

through a focus on gender, sexuality and body, items that appear to be constitutive for the 

popdiscourse. This shows that on the one hand the portraits are maintained and created by the 

social structures of the popdiscourse. On the other hand, body, gender and sexuality are not 

portayed in a traditional or stereotypical manner. Therefore the communication events also 

appear to challenge the traditionally masculine music industry and the dominant "truths" in 

the popdiscourse. This means that the alternative ways in which the texts "talk about" 

sexuality, body and gender, also can affect social structures and dominant ”truths” in the 

popdiscourse and in other discourses fighting in the same discursive terrain. 
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1.0 INNLEDNING 
1.1 Introduksjon 

Da det feministiske magasinet Fett ble lansert i Norge i januar 2004, var kjønn i 

populærmusikken hovedtemaet. «Pupp og pop» kunne man lese på bladets forside.1 Temaet 

ble belyst fra flere innfallsvinkler; fra populærmusikkens enorme fokusering på utseende, til 

kvinnelige musikere som står i sterk kontrast til den såkalte silikonpopen.2 Peaches, Le Tigre, 

Chicks on Speed og Angie Reed beskrives i Fett som «postmodernismens musikalske 

opprørere, bevæpnet med elektronikk og feministiske manifestasjoner».3 Magasinets påstand 

var at det er innenfor populærmusikkens vegger at kjønn og sex duellerer og diskuteres aller 

heftigst. Å velge kjønn i populærmusikken som hovedtema i et nytt magasin, er en indikasjon 

på at temaet interesserer og engasjerer mange. Vi blir til stadighet konfrontert med den 

seksualiserte og kjønnede populærmusikken. Det oser som regel av sex, kjønn og kropp når 

mediene bringer musikkvideoer eller reportasjer og bilder av populærmusikkens artister. 

Koblingen mellom seksualitet, kropp, kjønn og populærmusikk fremstår nærmest som et 

uuttalt krav. Selv om det finnes populærmusikalske alternativer som ikke formidler 

stereotype og tradisjonelle forestillinger, kommer vi ikke unna det faktum at kropps-, kjønns- 

og sexfokuset er en dominerende faktor. På den ene siden kan det se ut til at et slikt fokus 

bidrar til å opprettholde stigmatiserende og diskriminerende strukturer. På den andre siden er 

populærmusikken også en arena for mindre aksepterte og undertrykte forestillinger om kropp, 

kjønn og seksualitet. Stereotype og diskriminerende syn får med andre ord ikke eksistere i 

fred, men møter kontinuerlig motstand av konkurrerende oppfatninger og iscenesettelser. I 

denne kvalitative analysen ønsker jeg å se nærmere på slike mottendenser. Det skal handle 

om hvordan to kvinnelige pop- og rockeartister fremstilles i en avis, for å imøtekomme 

populærmusikkens krav og forventning til seksualitet, kropp og kjønn. Nærmere bestemt: 

hvordan de to musikerne Ida Maria og Susanne Sundfør iscenesettes i to portrettintervju i 

Dagbladet FREDAG. 

 

 

 

 
1 Fett nr. 1/2004. Årgang 1.  
2 Begrepet silikonpop sikter det til å bruke kropp, kjønn og seksualitet for å selge/få oppmerksomhet rundt 
musikken.  
3 Steffen Baunbæk Pedersen «Med sampleren som våpen», Fett nr. 1/2004. Årgang 1. 8-11. Oversettelse og 
bearbeiding av Siri Lindstad. Fett. 1/2004. Årgang 1. 
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1.2 Problemstilling 
I denne oppgaven tar jeg utgangspunkt i påstanden om at seksualitet, kropp og kjønn har en 

sentral plass i populærmusikken. Mitt anliggende er å undersøke hvordan disse elementene 

konstrueres, holdes liv i og videreformidles i to portrettintervju i Dagbladet. Jeg har formulert 

følgende problemstilling: 

Hvordan iscenesettes Ida Maria og Susanne Sundfør, to kvinnelige pop- og rockemusikere, i 

to portrettintervju i Dagbladet FREDAG?  

Hvordan blir kjønn, kropp og seksualitet konstruert i portrettenes tekst og bilder?  

På hvilken måte fungerer portrettintervjuene som diskursive bidragsytere? 

For å få en bedre forståelse for tematikken, finner jeg det nyttig å tenke på omtalen av 

popmusikk-, rockemusikk- og kultur som en diskurs, nemlig som populærmusikkdiskursen. 

For enkelthets skyld vil jeg heretter omtale populærmusikkdiskursen som popdiskursen. Jeg 

vil også opplyse om at med intervjuet, portrettet eller portrettintervjuet, sikter jeg til både 

verbale og visuelle tegn, med mindre det kommer tydelig frem at jeg kun omtaler en av de to 

komponentene. Generelt sikter tegn, tekst og språk til både skrift og bilde. De to første 

spørsmålene problemstillingen reiser, peker hovedsakelig til selve analysen av 

forskningsmaterialet, mens det siste spørsmålet er sentralt for oppgavens diskusjon av det jeg 

har analysert meg frem til.  

 

1.3 Oppgavens struktur 
Det første innledende kapittelet er en presentasjon av tema og problemstilling, samt en 

gjennomgang av oppgavens struktur og analysens datamateriale. I kapittel to skal det handle 

om metode. Her presenteres diskursbegrepet, den kritiske diskursanalysen Fairclough har 

utviklet og min anvendelse av den som metode. Dette innebærer at jeg utdyper hvordan jeg 

har avgrenset popdiskursen og at jeg gjør rede for begreper som maskulinitet/mannlighet og 

femininitet/kvinnelighet.4 Jeg kommenterer hvordan og hvorfor diskursanalyse er nyttig for 

denne oppgavens undersøkelse og hvorvidt analysen produserer informasjon som lever opp 

til vitenskapelige krav. Det overordnede teoretiske rammeverket jeg mener hjelper meg med 

å besvare de spørsmål problemstillingen reiser på en best mulig måte, presenteres i kapittel 

tre. Det dreier seg særlig om teori der tenkere som Roland Barthes, Michel Foucault, Judith 

 
4 Maskulin og feminin er fremmedord for kvinnelighet og mannlighet. De betegner det samme derfor bruker jeg 
alle begrepene slik det passer seg. Fremmedord blå ordbok 16.utgave, 3 opplag.  
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Butler og Simone de Beauvoir er sentrale. I det fjerde kapittelet vil jeg belyse den konteksten 

analysematerialet springer ut fra. Det innebærer en kort presentasjon av Susanne Sundfør og 

Ida Maria, og å belyse forbindelsene mellom populærmusikken, medier, kropp, seksualitet og 

kjønn. Næranalysen begynner i det femte kapittelet. Her skal portrettintervjuene undersøkes 

og tolkes. Anvendelsen av kritisk diskursanalyse som metode har avgjort hvordan 

datamaterialet har blitt behandlet og analysert. Dessuten benytter jeg meg av teoretiske 

begreper fra semiotikken og teoretiske perspektiver fra feminisme- og kjønnsforskningen. I 

oppgavens sjette kapittel samles trådene fra analysen. I dette arbeidet blir det viktig å se på de 

funn analysen genererer og diskutere dette i lys av problemstillingens siste spørsmål. I det 

syvende og siste kapittelet rundes oppgaven av med noen avsluttende ord.5 

 

1.4 Analysens datamateriale 
Analysematerialet er hentet fra Dagbladet FREDAG. I februar 2012 meldte Journalisten at 

Dagbladet FREDAG skal avvikles, syv år etter at avisens ungdomsmagasin i nytt format så 

dagens lys.6 Da dette ble offentliggjort sent i forhold til min arbeidsprosess, da jeg var 

kommet langt ut i skriveprosessen, og siden det i prinsippet ikke har betydning for analysens 

undersøkelse, er ingenting i oppgaven endret ut fra hensyn til denne opplysningen.  

 Dagbladet profilerer seg som en kulturavis, men avisens generelle kulturprofilering er 

ytterligere avgrenset i fredagsbilaget. Gjennom en trendy layout i farger, en utstrakt bildebruk 

og mye humor i språk og bilder, fremstår fredagsbilaget med en spesifikk populærkulturell 

profil. Dagbladet FREDAG kan leses som et slags vorspiel til helgens mange kulturelle og 

urbane begivenheter.7 Her kan man se på og lese om nye trender og subkulturer, om ulike 

kjendiser fra inn og utland, få oversikt over helgens konserter, de nyeste kinofilmene og hvor 

det skjer i og på byen. Både Susanne Sundfør og Ida Maria ble intervjuet i fredagsbilagets 

faste, ukentlige portrettintervjuserie som heter «Naken», i forbindelse med at de var i ferd 

med å gi ut nye album. Å kalle det ukentlige portrettintervjuet for «Naken» synes å være 

passende i en tabloidavis og sett i lys av de konvensjoner som er gjeldene for den 

populærkulturelle diskursen. «Nakenportrettene» legger vel så stor vekt på en fotoserie av 

intervjuobjektet som på det skriftlige intervjuet. Bildene er en integrert del av 

«Nakenintervjuene». Av Nakenportrettets totalt fire avissider, er tre av dem forbeholdt 

 
5 Sammendrag, forord, innholdsfortegnelse, litteraturlise og vedlegg faller utenom kapitelene. 
6 Journalisten, ”Dagbladet legger ned magasin”, http://www.journalisten.no/node/36892 (nedlastet 6.4.2012). 
7 På fredagsbilagets forside står det «FREDAG. Norges beste vorspiel». 
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forseggjorte portrettfotografier i farger. Å analysere to intervju fra samme avis og fra samme 

faste intervjurekke gir meg flere fordeler, deriblant at intervjuenes ytre rammer er like. 

Portrettene presenteres først på fredagsbilagets forside, deretter starter intervjuene med et 

stort dobbeltsidig portrettfotografi over to avissider inni bilaget. På portrettets tredje side står 

det skriftlige intervjuet og på den fjerde avissiden avrundes portrettet med et siste helsides 

fotografi. I tillegg introduseres intervjuene sammen med et lite fotografi fra fotoserien, i 

bilagets innholdsfortegnelse. Til sammen utgjør analysematerialet tolv avissider fra to 

utgaver av Dagbladet FREDAG: Dette er to forsider av fredagsbilaget, to sider med 

innholdsfortegnelse og åtte sider med portrettintervju (to sider tekst og seks sider bilder). 

Intervjuet med Susanne Sundfør er hentet fra Dagbladet FREDAG 29. januar 2010, journalist 

er Thomas Karlsen og fotografen heter Siv Johanne Seglem. Intervjuet med Ida Maria er fra 

Dagbladet FREDAG 5. november 2010, journalisten er Mona B. Rise og Stian 

Andersen/Universal har tatt fotografiene. Jeg brukte A-tekst for å finne de aktuelle 

intervjuene. Jeg vurderte å inkludere et intervju til, der en kvinnelig populærmusikalsk artist 

er iscenesatt på en stereotyp og tradisjonell måte, da hverken intervjuet med Ida Maria eller 

Sundfør representerer denne typen kvinnelig artist. Jeg valgte imidlertid å se bort fra dette av 

flere grunner. For det første måtte jeg ta hensyn til oppgavens omfang. For det andre mener 

jeg at denne formen for kvinnelig representasjon i mediene har blitt fremhevet, undersøkt, 

analysert og diskutert i veldig mange andre sammenhenger. Ida Maria og Sundfør er 

populærmusikalske artister, men både musikkuttrykk og estetisk uttrykk er forskjellig. Siden 

de to musikerne både skiller seg fra hverandre og kan relateres til popdiskursen, slik jeg har 

definert den, virker det interessant å belyse temaet på bakgrunn av disse. 
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2.0 METODE 

2.1 Kvalitativ metode 

Jeg skal undersøke analysematerialet som ligger til grunn for denne oppgaven gjennom 

kvalitativ metode. Årsaken er at data om sosiale fenomener, til forskjell fra naturfenomener, 

er noe som i utgangspunktet bare er tilgjengelig gjennom forståelse, fortolkning og en 

bestemt type kulturelt betinget innforståtthet.8 I motsetning til kvantitativ forskning som 

undersøker mange enheter, er kvalitativ forskning opptatt av å undersøke et mindre utvalg 

gjennom fortolkende metoder. Dybde fremfor bredde regnes som et avgjørende trekk ved 

kvalitative studier.9 Kvalitativ analyse er en tilnærming som gir kunnskap om den sosiale 

verden gjennom empiriske undersøkelser.10 Gentikow definerer empirisk 

mediebruksforskning som feltforsking vedrørende folks omgang med medier, både på 

resepsjons- og produksjonssiden.11 Medienes fremste funksjon er å formidle ulike budskap 

ved å kommunisere tekster. Av den grunn brukes det ofte i medieforskningen ulike former for 

tekstanalyse som metode. Semiotikk er først og fremst opptatt av teksters deskriptive innhold, 

hvilke meldinger innholdet har og hva disse betyr.12 Feministisk forskning har påpekt og 

kritisert dette. Semiotikk kan nemlig stå i fare for å neglisjere konteksten som teksten 

befinner seg i, hvor den kommuniserer sitt budskap.13 Denne utfordringen imøtekommer 

imidlertid diskursanalysen. Med diskursanalyse er man opptatt av å undersøke den 

sosiokulturelle konteksten der diskursen befinner seg, for å forsøke å avdekke ulike 

maktstrukturer i de diskursive praksisene. Ved å støtte meg på flere ulike perspektiver 

gjennom å anvende semiotikk, kjønnsteori og diskursanalyse, kan jeg analysere tekstene 

grundig, samtidig som det gir meg muligheten til å sette det tekstuelle analysematerialet inn i 

en samfunnsmessig kontekst. Jeg får undersøkt hvordan mediene utøver sin makt gjennom å 

kommunisere tekster, hvilke betydninger tekstens innhold bærer og hvordan teksten påvirker 

og påvirkes av konteksten. Kort sagt, forskjellige perspektiver belyser analysematerialet på 

utfyllende måter og kan derfor bidra til en bredere forståelse og innsikt.14  

 
8 Helge Østbye, Knut Helland, Karl Knapskog, Terje Hillesund, Metodebok  for mediefag. (Bergen: 
Fagbokforlaget, 1997) 21.  
9 Barbara Gentikow, Hvordan utforsker man medieerfaringer? Kvalitativ metode. Revidert utgave 
(Kristiansand: Ij-forlaget, 2005) 36. 
10 Gentikow, Hvordan utforsker man medieerfaringer? 2005:37. 
11 Ibid. 21. 
12 Dominic Strinati, An Introduction to Theories of Popular Culture, (London and New York: Routledge, 1995) 
204. 
13 Strinati, Theories of Popular Culture. 1995:126. 
14 Marianne Winter Jørgensen & Louise Philips, Diskursanalyse som teori og metode, (Roskilde: Roskilde 
Universitetsforlag, 2006) 12.  
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2.2 Subjektivitet og objektivitet 
Det er ikke mulig å være objektiv når det er det subjektive øyet som ser. Det som virker 

tiltalende i mine øyne, ligger mitt hjerte nærmest eller vekker min interesse, henger sammen 

med ulike faktorer som arv, miljø, utdanning, kjønn, rase og klasse. Vi uttrykker oss, ser og 

forstår verden gjennom ulike briller. Ingen kan løsrive seg hundre prosent og innta et totalt 

nøytralt og objektivt ståsted fordi ingen kan løsrive seg fra sine kropper, sitt miljø og sin 

historiske, sosiale og kulturelle arv. Alle snakker fra et sted og det kan resultere i ulike 

tolkinger av det som analyseres. Larsen og Hausken skriver at kvalitative tekstanalyser heller 

ikke er ikke ment å være objektive, men at det er en måte å belyse hvordan teksten kan skjule 

mange, ulike og varierende meninger.15 I tillegg har denne oppgaven et 

sosialkonstruktivistisk utgangspunkt. Det gir språket en sentral plass for 

vitenskapsproduksjonen, som medfører et relativistisk syn på kunnskap. Med et slikt 

utgangspunkt blir det umulig å ikke være en del av problemet som skal undersøkes. For å vise 

at mine tolkninger er adekvate og koherente, bestreber jeg meg på å utdype og forklare 

hvordan og hvorfor jeg fortolker analysematerialets tekst og bilder som jeg gjør, og å 

tydeliggjøre den konteksten de ulike tolkningene springer ut fra.  

 

2.3 Kvalitetskontroll  
Kontroll og kvalitetssikring av forskningsprosjektets utvalg, fremgangsmåte og resultater 

avhenger av metoden som benyttes. Siden jeg benytter meg av kvalitativ metode er det ikke 

mulig å gjøre denne analysens funn allmenngyldige. Jeg mener likevel analysen er valid. Det 

er fordi datamaterialet er dekkende for det jeg ønsker å undersøke, og fordi jeg mener valg av 

design og operasjonaliseringer gir relevante innsikter i forhold til den overordnede 

problemstillingen.16 Gjennom kritisk diskursanalyse, ved å foreta en systematisk lingvistisk 

analyse koblet til samfunnets maktstrukturer, kan man gi grundig belegg for de påstandene 

man fremsetter om teksten. Dessuten kan man dokumentere hvordan man har kommet frem 

til analyseresultatene. Dersom andre personer godtar og undersøker analysematerialet ut ifra 

samme premisser, er det grunn til å tro at resultatene våre vil være i overensstemmelse, selv 

om det alltid vil være en viss grad av individuell tolkning. Analysematerialet er tilgjengelig i 

vedleggene bakerst i oppgaven. Jeg gjør rede for teoretiske perspektiver og metodiske valg 

 
15 Peter Larsen, Liv Hausken, Bind 2: Medier – tekstteori og tekstanalyse, (Bergen: Fagbokforlaget, 1999) 28-
30.  
16 Østbye et al,  Metodebok for mediefag 1997:100. 
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jeg tar, og belyser hvorfor de er anvendelige og fruktbare i forhold til det jeg ønsker å 

undersøke. Dette mener jeg gir analysen reliabilitet. Siden mitt empiriske materiale er et 

begrenset utvalg tekst og bilder, kan jeg ikke trekke slutninger om norsk medias fremstilling 

av kvinnelige musikere generelt. Ut fra påstanden om at seksualitet, kjønn og kropp er 

konstituerende for popdiskursen, uttaler jeg meg spesifikt om hvordan analysematerialet 

omtaler Sundfør og Ida Maria. Selv om det ikke er mulig å generalisere ut fra en kvalitativ, 

fortolkende undersøkelse som denne, kan tekst og bildeanalysen være nyttig som et bidrag til 

andre undersøkelser og studier.  

 

2.4 Feminin og maskulin 
For å forstå oss selv og den verden vi lever i, har de språklig konstruerte kategoriene feminin 

og maskulin utviklet seg sosiokulturelt gjennom generasjoner. Begrepsparet betegner ulike 

egenskaper og forestillinger tradisjonelt knyttet til kvinner og menn. De får sine betydninger i 

forhold til hverandre og kan i en gitt kontekst eller diskurs rangeres i et 

over/underordningsforhold. Det betyr at feminin og maskulin kan betraktes som et dikotomt 

par.17 Dette har blant annet den feministiske forskningen pekt på. I følge Lloyd er 

motsetningsparet mannlig/kvinnelig og den filosofiske forståelsen av fornuften, et historisk 

betinget kjennetegn ved vestlig tenking. I Mannlig og kvinnelig i Vestens filosofi (1984), viser 

Lloyd hvordan mannlig og kvinnelig fungerer som et symbol i tradisjonelle filosofiske tekster 

og står i forhold til synet på fornuften.18 Simone de Beauvoir beskriver i Det Annet kjønn 

(1949) hvordan kroppen er et uunngåelig faktum for kvinner i mye større grad enn for menn. 

Beauvoir konkluderer med at kvinnens kropp (bryst, egg, livmor, menstruasjon, graviditet og 

barnefødsel), er biologiske fakta som har ført til hennes underkastelse under 

menneskearten.19 Flere ulike fysiske, sosiale og psykologiske aspekter ved kvinnens situasjon 

bidrar til å knytte kvinnen til naturen. Kvinnens situasjon reproduseres sosiokulturelt og har 

fått institusjonaliserte former i samfunnet. Dette har ført til ulike sosiale realiteter for kvinner 

og menn.20 Ut fra en slik forståelse vil forholdet mellom kjønnene se slik ut:  

 
17 Genevieve Lloyd, Mannlig og Kvinnelig i Vestens filosofi, overs. Kjell Olaf Jensen, Eivind Tjønneland 
(Halden: Cappelen Akademisk Forlag 1999) 9. 
18 Lloyd, Mannlig og kvinnelig i Vestens Filosofi, 1999:9-11. 
19 Simone de Beauvoir Det Annet kjønn, overs. Bente Christensen (Oslo: Pax Forlag A/S, 2000) 80. 
20 Sherry B. Ortner, ”Is Female to Male as Nature is to Culture?”, i Woman, Culture and Society, red. Michelle 
Zimbalist Rosaldo & Louise Lamphere, 67-87 (Stanford: Stanford University Press 1974). 
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- Mann/maskulin: Knyttet til kultur, til sinnet, til det mekaniske. Deltagelse i den offentlige 

sfæren. Politikk, økonomi, vitenskap, teknikk. «Harde» verdier. Rasjonell, logisk, fornuftig, 

modig, handlekraftig, sterk, ujålete. Det aktive subjektet.  

- Kvinne/feminin: Knyttet til natur, til kroppen, til det organiske. Deltagelse i den private 

sfæren. Fritid, barn, familie, hjemmet. «Myke» verdier. Omsorg, empati, følelser, forsiktig, 

forfengelig, relasjonell. Det passive objektet.  

Historisk sett viser inndelingen ovenfor til egenskaper kvinner og menn ble tillagt via en rigid 

arbeidsdeling i det sosiale liv. I dag er det stor enighet om at de ulike egenskapene knyttet til 

de to kategoriene ikke er stabile. Allikevel skaper de fortsatt ulike forventninger til kjønnene 

og språklig forholder vi oss til slike tradisjonelle og stereotype forestillinger hele tiden. 

Hadde vi ikke gjort det, ville det ikke gitt noen mening å snakke om at kvinnelige ledere har 

en maskulin leder stil, at forfengelige menn er feminine eller at omsorgsyrker er typiske 

kvinneyrker.  

 Betydningen av maskulinitet og femininitet påvirkes i stor grad av dominerende 

tenkemåter og samfunnsforhold, noe som betyr at begrepene formes av ideologiske 

forestillinger. Maktaspektet er derfor sentralt for å forstå hvordan kjønnede begreper 

produseres. Det er blant annet gjennom medienes formidling, at den symbolske konflikten 

omkring definisjoner av maskulinitet og femininitet utspiller seg. For å betegne hvordan 

mediene bidrar til den stadige reproduksjonen av de dominerende tenkemåtene og 

samfunnsforholdene omkring hva som er kvinnelig og mannlig, trekker Gripsrud frem 

begrepet ideologikritikk.21 I analysen vil jeg blant annet se på hvordan kjønnsdikotomien 

fremstilles i portrettene og hvilken funksjon dette har for iscenesettelsen av de to artistene. 

 

2.5 Diskursbegrepet 

Diskurs kan være vanskelig å definere fordi det anvendes på så mange forskjellige måter 

innenfor akademia. Et epistemologisk utgangspunkt for å forstå hva som ligger i begrepet, er 

troen på at virkeligheten kun er tilgjengelig for oss gjennom vårt språk. Diskursbegrepet har 

nemlig sitt opphav i poststrukturalismen og sosialkonstruktivismen. Min forståelse av 

begrepet bygger på forståelsen og definisjonene jeg gjengir her, det vil si diskurs som «en 

bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnitt af verden) på».22 I følge Berkaak og 

 
21 Jostein Gripsrud, Meidekultur og mediesamfunn. (Oslo: Universitetsforlaget, 2011) 50. 
22 Jørgensen & Philips, Diskursanalyse 2006:9. 

 

 

8



 

 

                                                           

Frønes har den feministiske bevegelsen i forskningen og kulturstudier vært viktige 

bidragsytere til bruken og forståelsen av diskurs.23 Det henger sammen med at kulturstudiene 

på sekstitallet var opptatt av å studere ungdommens nye subkulturer, deres uttrykksformer og 

symbolspråk, mens feminisme- og kjønnsforskningen rettet fokus mot individer og grupper 

som oppførte seg motsatt av det konvensjonelle heteronormative kjønnsrollemønsteret. En 

politisk og teoretisk tilføyelse til bruken og forståelsen av diskurs var å vise at kjønnsroller og 

seksuelle praksiser ikke hovedsakelig er determinert av biologien.24 Feminisme- og 

kjønnsforskningen er på sin side svært influert av filosofien til Michel Foucault. Han anses 

som en av de som har hatt aller størst innflytelse på fremveksten, bruken og betydningen av 

diskursbegrepet. Jeg kommer tilbake til Foucault i oppgavens teoridel, først skal det handle 

om Norman Fairclough. Han arbeider ut fra en lingvistisk tradisjon og definerer diskurs som: 

«the language used in representing a given social practice from a particular point of view».25 

Med utgangspunkt i diskursbegrepet har Fairclough utviklet en metode for å studere 

diskurser, nemlig den kritiske diskursanalysen. 

 

2.6 Diskursanalyse 
Diskursanalyse kan betraktes både som teori og metode. Den er fin å bruke som metode siden 

sosial og politisk praksis som regel etterlater tekst som et vesentlig, ofte det vesentligste 

empiriske grunnlaget for forskningen. Slik er det med analysematerialet som ligger til grunn 

for denne oppgaven. Jeg betrakter derfor diskursanalyse primært som metode og har 

strukturert oppgaven etter denne betraktningen. Av den grunn introduseres diskursanalyse i 

dette kapittelet, mens andre perspektiver fra det teoretiske rammeverket som ligger til grunn 

for analysen, presenteres som teori, i neste kapittel.  

 Diskursanalysen kan forstås som en analyse av hvilke måter en avgrenset gruppe 

snakker og tenker om verden på. Det er en metode som ut fra språket kan studere og avdekke 

samfunnsmessige forandringer. Man ønsker innsikt i hvordan diskursive prosesser kan 

avleses lingvistisk i spesifikke tekster.26 Formålet er å kartlegge forbindelsene mellom 

språkbruk og sosial praksis for å finne ut av de diskursive praksisenes rolle i opprettholdelsen 

av den sosiale orden og i sosial forandring. Fairclough tar utgangspunkt i at enhver 

 
23 Odd Are Berkaak, Ivar Frønes, Tegn, tekst og samfunn. (Oslo: Abstakt forlag A/S, 2005) 91-92.  
24 Berkaak og Frønes, Tegn, tekst og samfunn, 2005:91. 
25 Norman, Fairclough, Kritisk diskursanalyse. En tekstsamling, overs. Elisabeth Halskov Jensen (København: 
Hans Reitzels Forlag, 2008) 10.  
26 Jørgensen & Philips, Diskursanalyse.2006:78. 

 

 

9



 

 

                                                           

kommunikasjonsbegivenhet har tre dimensjoner: den tekstuelle praksisen, den diskursive 

praksisen og den sosiale praksisen.27 De tre analysebegrepene står i et dialektisk forhold til 

hverandre. Tekstuell praksis dreier seg om en språklig analyse hvor man ser på tekstens 

egenskaper. Diskursiv praksis handler om å få kjennskap til den sosiale konteksten ved å 

undersøke produksjons-, distribusjons- og fortolkningsvilkårene. Når noe settes i tale, er det 

et uttrykk for diskursiv praksis, det vil si hvordan den som snakker oppfatter, fortolker og 

konstruerer virkeligheten. I diskursanalyser tenker man på diskurser som sosial praksis, som 

handler om hvordan den diskursive praksisen former og formes av den sosiale virkeligheten. 

Sosial praksis har innflytelse på hvordan virkeligheten betegnes og settes i tale i den 

diskursive praksisen og vise verca.28 Måten virkeligheten omtales på, virker tilbake som en 

konstituerende effekt på den sosiale strukturen. Det er slik det dialektiske forholdet mellom 

diskursiv praksis og sosial praksis vises og det er nettopp dette som kan fange opp at 

diskurser på den ene siden er fastholdt og skapt av sosiale strukturer og at de på den andre 

siden har muligheten til å påvirke sosiale strukturer.29 For å analysere den sosiale praksisen 

trekker Fairclough på den marxistiske tradisjonen fra blant annet Louis Althusser og Antonio 

Gramsci og diskuterer diskurs i relasjon til ideologi og hegemonibegrepet.30 Gramsci 

definerer hegemoni som kulturelt lederskap som utøves av en herskende klasse. Dette 

maktforholdet er avhengig av en form for samtykke og ideologi for å opprettholdes. For 

Fairclough er ideologi representasjoner av verden som bidrar til å skape og opprettholde 

maktrelasjoner.31 Å fremme et visst verdensbilde og en viss type representasjoner er med 

andre ord et sentralt aspekt ved både hegemonisk kamp og i diskursive kamper.32 Sosiale 

praksiser har konsekvenser for hvordan strukturer formes.33 Man ønsker i diskursanalysen å 

dekonstruere de strukturer som utgjør vår «naturlige» omverden, for å forsøke og vise at vår 

«naturgitte» verden er et resultat av politiske prosesser med sosiale konsekvenser.34 

Fairclough understreker at når man anvender diskursanalyse som metode, må man ikke følge 

rammeverket slavisk.35 Dette har blant annet sin forklaring i at man ikke alltid har tilgang på 

annet enn selve teksten. Diskursanalyse kan derimot kombineres med andre metoder som 

 
27 Ibid. 80-83, og Norman Fairclough, Discourse and social change. (Cambridge: Polity Press1992) 4. 
28 Jørgensen og Philips, Diskursanalyse. 2006:80-83. 
29 Fairclough Discourse and social change.1992:63-64. 
30 Fairclough, Kritisk Diskursanalyse, overs. Jensen 2008:45. 
31 Ibid. 46. 
32 Jørgensen & Philips, Diskursanalyse :60-61, Fairclough, Kritisk Diskursanalyse, overs. Jensen 2008:45-53. 
33 Fairclough, Discourse and social change. 1992:58. 
34 Jørgensen og Philips, Diskursanalyse 2006:61.  
35 Fairclough, Kritisk diskursanalyse. overs. Jensen, 2008:94. 
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kildekritikk, retorikk og tekstanalyse. I denne oppgaven støtter jeg meg for eksempel til 

tekstanalyse gjennom teoretiske begreper fra semiotikken.  

 

2.7 Popdiskursen og diskursordenen 
Diskurser er ikke noe man finner i virkeligheten, men noe man analytisk konstruerer med 

utgangspunkt i de spørsmål man stiller seg i sitt prosjekt. Det betyr ikke at diskursene ikke 

har hold i virkeligheten, men at man må begrunne hvorfor man utpeker en diskurs og dens 

grenser som man gjør. En diskurs blir konstituert ut fra det den utelater i det diskursive 

feltet.36 Popdiskursen handler om de måter man snakker og tenker om sjangeren 

populærmusikk (med subsjangre) på.37  

 Kommunikasjonsbegivenhetene, som i denne oppgaven er de to portrettintervjuenes 

tekstuelle, diskursive og sosiale praksis, inngår også i andre diskurser. Diskursorden er et 

begrep som betegner et avgrenset antall diskurser som kjemper i samme terreng.38 Andre 

diskurser i samme sosiale rom som popdiskursen kan være populærkulturdiskursen, 

seksualitetsdiskursen, den politiske diskursen, mediediskursen, religionsdiskursen, 

kunstdiskursen eller ungdomsdiskursen. Diskursordenen er et potensielt område for diskursiv 

konflikt siden to eller flere diskurser forsøker å etablere seg i samme domene.39 Man 

oppfatter kampen mellom forskjellige diskurser som uttrykk for maktkamper i samfunnet. 

Den som har makt over diskursen definerer hvilke tema det snakkes om og hvordan det 

snakkes om de bestemte temaene. Sagt på en annen måte, diskursen bestemmer hva som 

settes på dagsorden. I denne oppgaven har jeg utpekt kropp, kjønn og seksualitet som 

diskurskonstituerende tendenser, altså «måter å snakke om» populærmusikksjangeren på. Det 

dreier seg først og fremst om hvordan kropp, kjønn og seksualitet iscenesettes, ikke om 

kropp, kjønn og seksualitet iscenesettes. Et hovedmål med å bruke diskursanalyse er å 

avdekke hvilket virkelighetsbilde som kommer til syne og hvilke normer diskursen skaper.40 

Å undersøke analysematerialet gjennom diskursanalyse kan kaste lys over hvilket 

virkelighetsbilde tekstene i Dagbladet FREDAG formidler, med tanke på hvordan 

portrettintervjuene snakker om kjønn, kropp og seksualitet. Det vil si at de sannheter som 

dominerer i forhold til kropp, kjønn og seksualitet i andre diskurser i diskursordenen, har 
 

36 Jørgensen & Philips Diskursanalyse 2006:38-39. 
37 Populærmusikkens subsjangre kan være rock, hardrock, punkrock, grunge, metall, r&b, rap, hip hop, pop, 
indie, singer-songwriter eller elektronika for å nevne noen. 
38 Jørgensen & Philips Diskursanalyse 2006:38-39. 
39 Ibid. 69. 
40 Ibid. 31. 
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betydning for hvordan dette iscenesettes i popdiskursen. Diskurser som kjemper i det samme 

diskursive terrenget vil påvirke hverandres dominerende strømninger og oppfatninger. 

Kampen i diskursordenen dreier seg om definisjoner og representasjoner, om å bevare eller 

endre verden, om å fremme og «naturalisere» et visst verdensbilde.41  

 

2.8 Kritisk diskursanalyse anvendt på mitt analysemateriale 
Analyser innen kulturstudier og studiet av populærkultur kan henge i løse luften i forhold til 

det sosiale. De er analyser av forskjellige kulturuttrykk, men de er ikke alltid situerte. 

Fairclough hevder at ved å bruke diskursanalytisk tilgang, er det mulig å gjøre noe med dette. 

Analysen må være situert, man må kunne påvise intertekstualiteten mellom representasjoner. 

For eksempel kjønn i populærkulturen og politisk diskurs om kjønn: På hvilken måte dukker 

den førstnevnte opp i og forholder seg til den andre, og i hvilken grad kan representasjoner 

fra førstnevnte føre til sannhetskrav i den sistnevnte? 42 Tekstforfattere trekker på allerede 

eksisterende diskurser og sjangre for å skape en tekst, men også tekstmottakeren dekoder og 

tolker teksten ved å ta i bruk andre diskurser.43 Jeg må bestrebe meg på å situere 

analysematerialet gjennom å vise intertekstualiteten mellom popdiskursen og de andre 

diskursene i diskursordenen, for å forsøke å avsløre popdiskursens ideologiske innhold. Slik 

kan jeg også utforske hvordan portrettintervjuene former og formes gjennom dens forhold til 

diskursordenen, altså hvordan kommunikasjonsbegivenheten som sosial praksis 

omstrukturerer eller reproduserer diskursordenen, og hvilke konsekvenser det har for den 

bredere sosiale  praksis.44  Sammen med den kritiske diskursanalysen jeg benytter som 

metode for å studere tekstene i analysematerialet, danner andre teoretiske perspektiver et 

viktig forståelsesgrunnlag for analysen. Disse skal det handle om nå. 

 
 
 
 
 
 

 
41 Berkaak og Frønes Tegn, tekst og samfunn 2005:106-107. 
42 Iver Neumann, Mening, materialitet, makt. En innføring i diskursanalyse. (Bergen: Fagbokforlaget, 2001) 97. 
43 Jørgensen & Philips, Diskursanalyse, 2006:81. 
44 Ibid. 82. 
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3.0 TEORI 

Feministisk medieforskning har til felles med medieforskningen generelt, å utforske og 

forklare hvordan aspekter ved virkeligheten konstrueres i mediene.45 Kritikken fra den 

feministiske kjønnsforskningen har påpekt hvordan den kommersielle journalistikken ofte 

fremstiller kvinner gjennom rollen som mor, husmor, kone eller sexobjekt – egenskaper 

tradisjonelt forbundet med kvinnelighet, moderlighet, ungdommelighet, et vakkert ytre og 

empati.46 Forskningen har generelt vært interessert i hvordan kvinner i mediene fremstilles 

gjennom stereotypiske bilder, og hvilke effekter det har på publikum. Et eksempel på dette er 

McRobbies analyse av tenåringsmagasinet «Jackie».47 Ved å bruke semiotikk blandet med 

feministisk teori og et utgangspunkt i Althussers og Gramscis ideer om hvordan samfunnet 

styres av dominante ideologier, avslører McRobbie flere koder i magasinet som definerer en 

ideologi omkring tenåringsjenters femininitet. Kodene har sterk påvirkningskraft på 

tenåringsjentene som leser bladet. Den første og sterkeste koden er romantikk. Den andre 

koden handler om privatlivet og livets reelle problemer. Nummer tre er mote og 

skjønnhetskoden. Den fjerde koden handler om popmusikk og involverer stjerner og deres 

fans.48 Siste kode vitner om at iscenesettelsen av populærmusikalske artister i mediene ikke 

er uten betydning. For å undersøke dette, altså iscenesettelsen av populærmusikalske artister i 

portrettintervjuene som ligger til grunn for denne analysen, er det nødvendig med en nærmere 

beskrivelse av de teoretiske perspektivene. 

 

3.1 Semiotikk 
Semiotikken argumenterer for at kulturelle meningssystemer som språk, konstruerer 

virkeligheten slik at den blir til noe håndgripelig for mennesket.49 Semiotikk er altså læren 

om tegn. Den amerikanske filosofen Charles Sanders Pierce klassiske definisjon av tegnet er: 

et tegn er noe som «står for» noe annet «in some respects or capacity», det vil si i visse 

henseender eller med hensyn til en eller annen egenskap.50 I følge Ferdinand de Saussure, en 

annen grunnlegger av semiotikken, har tegnet en innholdsside: signifiant og en uttrykksside: 

 
45 Wencke Mühleisen Kjønn og sex på TV. Norske medier i postfeminismens tid.  2003:39-40. 
46 Liesbet van Zoonen, Feminist Media Studies (London: Sage Publications, 1994), Elisabeth, Eide ”Falske 
Speil. Hvorfor misforhold samfunn-medier?”, i Elisabeth Eide (red.) Narrespeil. Kjønn, sex, medier. 
(Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2000)  
47Angela McRobbie, Feminism and Youth Culture. From ”Jackie” To ”Just Seventeen”. (London and New 
York: Routledge, 1991). 
48 McRobbie, Feminism and Youth Culture. From ”Jackie” To ”Just Seventeen” 1991. 
49 Strinati, Theories of Popular Culture 1995:109. 
50 Umberto Eco, A Theory of Semiotics, (Bloomington: Indiana University press.1979)15.  
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signifiè.51 Sammenhengen mellom tegnets innhold og uttrykk er skapt gjennom sosiale 

konvensjoner og er arbitrær. Det vil si at forholdet mellom tegnets uttrykk og innhold stort 

sett er vilkårlig. Pierce skiller mellom tegnet, det objektet tegnet peker mot og tolkingen av 

tegnet til den som leser det. Tegn kan få sin betydning i forhold til virkelige objekt og tegn 

kan få sin betydning i forhold til andre tegn.52 I det semiotiske begrepsapparatet til den 

franske litteraturkritikeren og semiotikeren Roland Barthes handler dette om distinksjonen 

mellom denotasjon og konnotasjon. Denotasjon er grunnbetydningen eller den leksikalske 

betydningen til et tegn, mens konnotasjon er tilleggs betydninger som oppstår i møtet mellom 

tegnet, de kulturelle forutsetningene og verdiene til mottakeren.53 Konnotasjoner må ikke 

forveksles med assosiasjoner som handler om tilleggs betydninger på et individuelt plan. 

Barthes regnes som en av de viktigste og fremste bidragsyterne til semiotikken – og til 

hvordan semiotikk kan anvendes for å studere og forstå populærkulturen på en vitenskapelig 

måte.54 Barthes oppfatter semiotikk som en fundamental metode for å forstå og avsløre 

hvilke ideologiske, bakenforliggende strukturer som historisk sett viderefører og skaper en 

klassekultur styrt av borgerskapet.55 I følge Barthes er språk aldri bare et instrument for å 

kommunisere og åpent henvende seg til andre på, språk er ideologisk og kan ikke unngå å 

være det.56 Det er et produkt av sosiale og historiske omstendigheter og maktrelasjoner, og 

unnslipper aldri påvirkningen fra disse omstendighetene. Språket reflekterer ikke først og 

fremst virkeligheten, men former hvordan vi ser og forstår virkeligheten.57 En sann, ukodet, 

objektiv og ekte opplevelse av den virkelige, objektive og naturlige verden er med andre ord 

bare en illusjon.58  

 To viktige analyseenheter i semiotikken er metafor og myte. Metaforen er en relasjon 

mellom to avgrensede språklige enheter, mens myter er et mer omfattende betydningssystem 

for å beskrive og forklare enkeltindividers eller gruppers adferd.59 De beskriver kollektive, 

hegemoniske og stereotype forestillinger om forskjellige fenomener i samfunnet. En rolle 

mediene har i samfunnet, er å vise frem ulike kulturelle tegn som myter og symboler. Barthes 

 
51 Østbye et al. Metodebok, 1997:59 
52 Østbye et al,  Metodebok for mediefag 1997:59-60. 
53 Roland Barthes, ”Bildets Retorikk” (1964), i I tegnets tid. Utvalgte artikler og essays, overs. Knut Stene-
Johansen 22-35 (Oslo: Pax Forlag A/S 1994) 30 -33. 
54 Strinati, Theories of Popular Culture 1995:109. 
55 Roland Barthes, The Semiotic Challenge, (Oxford: Blackwell. 1988) 5. 
56 Barthes, The Semiotic Challenge, 1988:5. 
57 Strinati, Theories of Popular Culture. 1995:110. 
58 Ibid.125.  
59 Berit von der Lippe, Svein Østerud, ”Språk og bilde i massemediene”, i Medier, Politikk og samfunn, red. 
Berit von der Lippe (Oslo: Cappelens Forlag, 2004) 200. 
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er opptatt av mytenes rolle i det moderne samfunnet, hvordan de er konstruert og beholder 

sine betydninger som en systematisk kraft.60 I næranalysen vil jeg undersøke hvilke 

konnotative meddelelser tekst og bilde formidler og forsøke å avsløre det ideologiske og 

kulturelle innholdet i teksten ved å undersøke blant annet forekomsten av metaforer og myter. 

 

3.2 Myter om seksualitet  
Opp gjennom historien har forestillingene om menneskets seksualitet endret seg radikalt flere 

ganger. Man kan si at seksualiteten har blitt konstruert gjennom ulike kulturelle, sosiale eller 

religiøse myter som har eksistert og vært dominerende i ulike epoker. I følge Segal ble 

seksualiteten fra før 1800-tallet og frem til i dag, formet gjennom tre dominante 

paradigmeskifter.61 I det førindustrielle samfunnet var religion og kirken den viktigste 

bestemmende faktor for vår seksualitetsforståelse. Gudstro, moral, synd, skam og skrifting 

sto i sentrum og kontrollerte seksualiteten. På 1900-tallet tok et vitenskapelig syn over og 

seksualiteten ble formet av biologiens og legevitenskapens inntog og blomstring i akademia. 

Kjønn og seksualitet ble forstått essensialistisk og biologisk. Paradigmeskiftet som i de 

senere tiår har tatt over er i følge Segal sosialkonstruktivismen. Fokus flyttes fra tanken om at 

mennesket er forutbestemt av naturen, til hvordan mennesket formes som sosiale vesener. Det 

vil si at kultur og miljø er i fokus og at en særskilt interesse for språket preger 

seksualitetsdiskursen.62 Den politiske kritikken av feminismen på 1970-tallet som var influert 

av fransk poststrukturalisme, førte til et filosofisk paradigmeskifte der marxistiske og 

psykoanalytiske teorier ble byttet ut med tekstdekonstruksjon inspirert av Jaques Derrida og 

Michel Foucaults diskursanalyse.63  

  

3.3 Michel Foucault  
I Seksualitetens historie (1976) illustrerer Foucault hvordan oppfatningen av seksuelle 

praksiser har endret seg gjennom historien.64 Slik Foucault tenker, er det først med de ulike 

mekanismene og strategiene for å oppnå kunnskap om seksualiteten at det seksuelle feltet 

konstituerer seg. Begreper som homoseksualitet er konstruert historisk og geografisk. Før vi 

 
60 Strinati, Theories of Popular Culture 1995:125.  
61 Lynne Segal, Straight Sex. The Politics of Pleasure. (London: Virago Press, 1994) 72-73. 
62 Lynne Segal, Straight Sex. 1994: 72-73. 
63 Tina Rosenberg, Queerfeministisk agenda. (Stockholm:  Atlas, 2002) 65. 
64 Michel Foucault, Seksualitetens Historie I. Viljen til viten. Overs. Espen Schaanning (Gjøvik: EXIL 1995). 
Dorte Gert Simonsen, ”Destabiliseringens strategi: Foucault”, i Kønnets grænser. Kap. 2 27-47 (København: 
København Universitet, 1996) 40-44. 
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fikk begreper om homofili, fantes heller ikke homoseksualitet slik vi tenker om det i dag. 

Kjønn og seksualitet blir til i kulturen – gjennom språk, tanke og handling. Det er gjennom 

språkliggjøringen av handlinger at «sannheter» skapes.65 Dette kaller Foucault diskurser.66 

Kategorier som rase, etnisitet, seksualitet, kjønn og nasjonalitet er ikke stabile kategorier, 

men endres stadig. De dominerende oppfatningene i samfunnet om slike kategorier, kaller 

Foucault sannhetsregimer. De oppstår når forskjellige ”eksperter” som psykologer, jurister, 

sosiologer, biologer, økonomer eller saksbehandlere uttaler seg. Sannhetsregimene fremstår 

som «naturlige», «sanne» og «selvfølgelige» og det får innflytelse på innholdet mediene 

kommuniserer. Mediene skaper, understøtter og formidler bestemte oppfatninger av 

virkeligheten, om blant annet seksualitet, maskulinitet og femininitet. Mens ekspertene 

posisjonerer seg som subjekter med makt til å fastslå sannheter i diskursene, posisjoneres 

andre aktører som objekter det tillegges bestemte forventninger til. Vår viten om verden er 

med andre ord ikke verdinøytral, men formes gjennom kunnskap og makt.67 Foucaults teorier 

har vært spesielt viktig for forståelsen av makt, diskurs og subjekt. 

 

3.4 Queerteori og Judith Butler 
Queerteori bedriver kritisk dekonstruksjon av diskursene omkring seksualitet og produserer 

kunnskap om hvordan kjønn og seksualitet oppstår som et resultat av en rekke 

maktstrategier.68 Queerteori dreier seg egentlig ikke om en helhetlig teori, men snarere om 

flere perspektiver som utspant seg fra poststrukturalismen på 1990-tallet. Det vitenskapelige 

og politiske bakteppet som queerteorien springer ut ifra, er spesielt influert av retninger innen 

sosialkonstruktivismen. Seksualitet og kjønn forstås som sosiale konstruksjoner som skapes 

sosialt gjennom måten vi snakker og handler på. For queerteoretikeren Judith Butler handler 

dette om å forstå kjønn performativt. Det vil si at vi ikke er eller har kjønn, men at vi gjør 

kjønn. Kjønn skapes gjennom å kopiere, herme og repetere, det finnes kun kopier av kopier 

som blir iscenesatt. Til slutt fremstår de iscenesatte kopiene som naturlige, hevder Butler.69 

Hvordan kjønn iscenesettes, siteres eller gjøres, henger sammen med de rådende diskursene i 

samfunnet. Dersom man ikke repeterer eller kopierer kulturens normer, men gjør kjønn på 

 
65 Foucault, Seksualitetens Historie I. Overs. Schaanning,1995. Simonsen, ”Destabiliseringens strategi: 
Foucault”, 27-47. 
66 Ibid.  
67 Rikke, Andreassen, Der er et yndig land. Medier, minoriteter og danskhet (København: Tiderne skrifter, 
2007) 111-112. 
68 Judith, Butler Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (London and New York: Routledge 
1999) 2. og 40. 
69 Butler, Gender Trouble 1999:177 
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tvers av samfunnets konvensjonelle kjønnsrepetisjoner, innebærer det et endringspotensial 

som kan føre til større variasjon i hvordan kjønn og seksualitet gjøres.70 Butler tenker seg at 

feilsiteringer på sikt, kan påvirke hvordan vi tenker om seksuell legning og hva vi legger i 

begreper som kvinnelighet og mannlighet. Slik sett kan måten vi gjør kjønn på, føre til 

ideologiske endringer.  

 

3.5 Simone de Beauvoir  
Simone de Beauvoir regnes som en av de mest innflytelsesrike tenkerne i kjønnsfeministisk 

teori og forskning. Hennes filosofi er influert av eksistensialismen og fenomenologien. Med 

den banebrytende boken Det Annet kjønn, la Beauvoir premissene for en diskusjon omkring 

kvinnens vesen som har hatt enorm betydning for ettertiden og som fortsatt har aktualitet, på 

tross av at boken kom ut allerede i 1949. I boken drøfter Beauvoir spørsmålet hva er en 

kvinne?71  

”Man fødes ikke som kvinne, man blir det. Ingen biologisk, psykisk eller økonomisk skjebne definerer den 

skikkelsen menneskehunnen antar i samfunnet; det er sivilisasjonen i sin helhet som former dette produktet som 

ligger mellom mannen og kastraten og som kalles kvinnelig. Bare en annen formidling kan danne et individ som 

en Annen”. 72  

Beauvoirs teori og filosofi har vært viktig for poststrukturalistisk feminisme og forestillingen 

om at det kjønnede mennesket består av summen av biologisk pluss sosialt kjønn. Fra et 

poststrukturalistisk perspektiv er alt i kvinner eller menn som ikke er biologisk kjønn, sosialt 

kjønn. Biologisk og sosialt kjønn fremstår som et par som kan dekonstrueres. I følge Moi er 

dette problematisk.73 Hun understreker at andre kategorier som alder, klasse, rase, seksuell 

orientering, nasjonalitet og idiosynkratiske personlige erfaringer alltid er med på å forme 

opplevelsen av å tilhøre det ene eller det andre kjønnet.74 Poststrukturalistene overser 

Beauvoirs originalitet, hevder Moi.75 

 

3.6 Det postmoderne og populærkultur 
Postmodernismen og postmodernistisk teori forfekter sosiale praksiser som mener å ha 

universell validitet, og er skeptisk til metanarrativ vitenskap som har universelle og 

 
70 ibid. 179. 
71 Beauvoir, Det Annet kjønn. Overs. Christensen 2000:35. 
72 Ibid. 29. 
73 Toril Moi, Hva er en kvinne? Kjønn og kropp i feministisk teori. (Oslo: Gyldendal, 2005) 59. 
74 Toril Moi, Hva er en kvinne? 2005: 59. 
75 Ibid. 59. 
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altomfattende sannheter om kunnskap og viten.76 Det henger sammen med troen på at 

kunnskap og forståelse, alltid er tilknyttet en sosial, kulturell og historisk kontekst. I følge 

Berkaak og Frønes er varemerket til det postmoderne, det ikke-standardiserte og unike. Dette 

ble raskt absorbert av en industri som ikke lenger var  avhengig av å produsere like 

standardisert.77 Evnen til å masseprodusere et produkt, kommunisere det til mange, effektivt 

og økonomisk, er egenskaper som kjennetegner populærkulturen. Gauntlett påpeker at man 

alltid vil finne motstridende elementer i populærkulturen.78 Han hevder at identiteter har blitt 

mer mangfoldige og formbare og ikke lenger er like sterkt forankret i tradisjoner som de var 

før.79 Fremveksten av populærkulturen, med sine postmoderne endringer, har bidratt til at 

også kjønnsrollene er i endring.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
76 Espen Schaanning, Modernitetens oppløsning. Sentrale skikkelser i etterkrigstidens idéhistorie (Oslo 
Spartacus forlag, 1992) 8-26. 
77 Berkaak og Frønes, Tegn, tekst, samfunn. 2005:90. 
78 David Gauntlett, Media, Gender and Identity. An Introduction. (London/New York: Routledge 2008) 287.  
79 Gauntlett, Media, Gender and Identity. 2008:123. 
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4.0 KONTEKSTUALISERING 

4.1 Medier og kjønn 
Avisens fremste funksjon er å formidle nyheter, men mange aviser henvender seg i tillegg til 

et bestemt publikum. Dagens Næringsliv har for eksempel stort fokus på økonominyheter og  

henvender seg spesielt til personer med økonomisk kapital. Morgenbladet henvender seg til 

velutdannede og de med høy kulturell kapital. Aftenposten satser på de med litt kulturell 

kapital og litt økonomisk kapital. Aviser som Vårt land velger sitt publikum ut fra religiøst 

ståsted, og vi har aviser som har sitt utgangspunkt i politisk ståsted, eksempelvis 

Klassekampen. Ikke minst har vi løssalgsaviser og tabloidaviser som VG og Dagbladet, som 

vil nå det brede publikum med noe for enhver. I følge Gripsrud er ikke mediene nøytrale 

formidlere av virkeligheten, men kommuniserer konstruerte fremstillinger om utvalgte 

emner. Mediene er med på å definere virkeligheten rundt oss.80 Medieinnholdet er valgt ut, 

behandlet og vinklet av redaksjoner og journalister. Avisens narrative struktur er bygget opp 

slik at den henvender seg til sine lesere gjennom layout, sideredigering, organisering av 

oppslag og gjennom presentasjon av nyhetssaker. De narrative markørene fungerer ut fra til 

dels sterke konvensjoner. Over tid har man sett at avismediene har beveget seg fra å være 

skrevne medier med svært få bilder, til å inneholde store mengder bilder. I følge Kress & van 

Leeuwen er det vanskelig å gi et entydig svar på om forflyttelsen fra det verbale til det 

visuelle er et tap eller en seier.81 Uansett gir forflyttelsen et annerledes, moderne preg og kan 

tolkes som en vending mot det postmoderne og populærkulturelle. En verbal tekst gir rom for 

en indre visualisering, men når bilder formidles sammen med verbalteksten, kan det virke 

overflødig eller være vanskelig å se for seg andre visuelle bilder enn de man blir servert. 

Bilder kan med andre ord fort bli betegnende. Dersom tekst og bilde i tillegg forsterker 

hverandres budskap er det grunn til å tro at avismediene får større makt til å konstituere 

publikums sosiale virkelighet. Mathiesen tar i boken Makt og medier, en innføring i 

mediesosiologi (2010) utgangspunkt i Foucaults teorier og fremhever medienes «betegnede 

makt», det vil si den makt mediene har gjennom språklig konstituering av publikums sosiale 

virkelighet.82 Flere forskningsrapporter viser at mediene har stor innflytelse på hvordan 

kvinners rolle i samfunnet blir definert. Skal vi tro Gripsrud, er massemediene den viktigste 

 
80 Gripsrud, Mediekultur. 20011:16-17. 
81 Gunther Kress, Theo van Leeuwen, Reading images. The Grammar of Visual Design. (London and New 
York: Routledge 1996) 31. 
82 Thomas Mathiesen Makt og medier, en innføring i mediesosiologi (Oslo: Pax Forlag A/S. 2010). 
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institusjonen for de sosialiseringsprosesser som skjer utenfor familien.83 Mediene kan 

betraktes som sosiale redskaper for å konstruere kjønn som både underbygger og motsier 

stereotypier. Eide og Lippe skriver at medieformidlingen er interessant, både i forhold til 

hvordan den beskriver samfunnet og i forhold til hvordan den bidrar til samfunnet. Hva og 

hvem som blir sett i mediene og hvordan disse skal oppfattes, har sammenheng med 

sosiokulturelle forhold der de som har makt bestemmer.84 Medieerfaring er imidlertid situert i 

det sosiale – man må anta at sosiale betingelser også har betydelig påvirkningskraft.  

 

4.2 Populærmusikk, kjønn og seksualitet 
I tidligere tider underbygde musikken det verdenssynet kirken og rettsapparatet ønsket å 

opprettholde, men med renessansen endret dette seg. I den historiske perioden der 

legitimeringen av kulturen gikk fra den sakrale til den sekulære sfæren, ble også den sannhet 

som autoriserte musikkulturen uttrykkelig knyttet sammen med seksualitet.85 Mens 

popmusikk åpenlyst innrømmer å forhandle om og spille på seksualitet, hevder representanter 

for klassisk musikk å være fordypet i temaer som er moralsk og intellektuelt overlegent, 

sammenlignet med de som er opptatt av poppmusikk. McClary argumenterer for at dette ikke 

er riktig. Hun hevder at seksualitet og kjønn også er svært viktig innenfor den klassiske 

musikkdiskursen.86  

 Gjennom hele populærmusikkens historie har forbindelsene til kropp, kjønn og 

seksualitet vært åpenbare og det er stor enighet om at popdiskursen er seksualisert. Å synge 

om sex, å være sexy, å imitere seksuelle bevegelser og dans på scenen for ikke å snakke om 

gitaren som en penisforlengelse er velkjente fenomener innen pop- og rockekulturen.87 

Sammenhengen mellom popmusikk og sex er påpekt av mange. Neil Tennant, et av 

medlemmene i den svært berømte popgruppen The Pet Shop Boys, knytter for eksempel 

popmusikk til en bredere forståelse av «sexual expression»: «Our music is, and always has 

been, fuelled by a strong sexual undertow. Pop music is partially about sex. The two things 

can’t be divorced».88 Gjennom kroppsholdning, bevegelser, klær, hår eller sminke kan en 

 
83 Gripsrud, Mediekultur16-17. 
84 Elisabeth Eide og Berit von der Lippe ”Å lese medier med kjønnsbriller”, i Medier, Politikk og samfunn, red. 
Berit von der Lippe 263-294 (Oslo: Cappelen akademisk forlag 2004) 279. 
85 Susan McClary, Feminine Endings. Music, Gender and Sexuality. (Minesota/Oxford: University of Minesota 
Press, 1991)125. 
86 McClary, Feminine Endings 1991:54. 
87 Mavis Bayton, ”Women and the Electric Guitar”, i Sexing the Groove, (red.) Whiteley, 1997:37-49.  
88 Stan Hawkins, ”Musicology, Masculinity, Banality”, i Sheila, Whiteley, red, i, Sexing the Groove. Popular 
Music and Gender. (London and New York: Routledge 1997)124.  
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artist vise frem sex, kropp og kjønn – og formidle holdninger og verdier. Artistene har derfor, 

gjennom sine iscenesettelser i det offentlige rom, også en unik mulighet til å kommentere 

eller delta i samfunnsdebatten om kjønn og seksualitet.  

Feministiske forfattere innen musikkfeltet har fokusert på virksomheten til de kvinner 

som har blitt ignorert, marginalisert eller ekskludert i tidligere beretninger om rock og pop.89 

For å kunne bringe spørsmål om kjønn og seksualitet i forgrunnen har man undersøkt rockens 

tidligere historie og belyst den med teori. Man har pekt på hvilke musikalske strategier som 

er spesifikke for kvinner, og avslørt rocken som en tradisjonelt maskulin kultur. Det har vært 

en felles tendens til å knytte kvinner med pop og menn med rock.90 Pop/rock opposisjonen 

knytter kvinnelige aktører til popens masseproduserte, kommersielle, tabloide underholdning, 

mens mannlige aktører knyttes til rockens originale, autentiske, kvalitetsstemplede formidling 

og skapelse av musikk. Fra feministisk hold har man i tillegg kritisert eksisterende 

populærmusikkteori for å fremheve maskuline konvensjoner som tidligere har blitt tatt for gitt 

eller har blitt behandlet som en norm.91 Det er snakk om en moralsk verdi som blant annet 

involverer ideer om hvordan kvinner og menn er musikalsk begavet.92 Dette bidrar til at 

mønstre om mannlighet og kvinnelighet – hvordan kvinner og menn bør eller ikke bør 

oppføre seg, blir etablert. Flere forskere har antydet at siden kvinner tradisjonelt forbindes 

med følelser og med kroppen i stedet for med sinnet, så har musikk stått i fare for å bli 

assosiert med det feminine. Det kan ha gjort menn enda mer opptatt av å ekskludere kvinner 

fra å lage musikk, nettopp for å kunne distansere seg fra slike koblinger så langt det er 

mulig.93 På tross av at musikkhistorien har vært preget av tradisjonelle, stereotype og 

diskriminerende forestillinger om kjønnene, har ikke kvinner holdt seg borte fra musikken. 

To levende eksempler på dette er Susanne Sundfør og Ida Maria.  

 

4.3 Kvinner i populærmusikken 

Susanne Sundfør er norsk musiker (sanger og pianist) født 19. Mars, 1986. Hennes 

musikalske gjennombrudd kom under By: larm i 2006. Høsten 2006 og vinteren 2007 toppet 

singelen Walls alle radiolistene og itunes listene. Sundførs tredje plate The Brothel kom ut 15. 

 
89 Sheila Whiteley ”Introduction”, i Sexing the Groove, (red.) Whiteley, 1997: xiii-xxxv. 
90 Sarah Cohen “Men Making a Scene” i Sexing the Groove, (red.) Whiteley,1997:22 
91 Ibid. Se også McClary Feminine Endings 1991. Garrat, Sheryl “Teenage Dreams”, i Simon Frith og Andrew 
Goodwin (red.) On Record. (New York: Pantheon,1990), og Lewis, Lisa A, Gender Politics and MTV: Voicing 
the Difference. (Philadelphia: Temple University Press, 1990). 
92 Cohen, ”Men Making a Scene”, 30. 
93 Ibid. 32. 
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mars. 2010 og ble det andre bestselgende albumet i Norge det året. Albumet har blitt rost opp 

i skyene og musikkanmeldere trillet den ene sekseren etter den andre. I 2010 mottok Sundfør 

a-ha-stipendet på én million kroner. Den 26. mars 2012 kom hennes fjerde, kritikerroste 

album The Silicone Veil. Musikken til Sundfør er både sakral og intrikat og jeg vil plassere 

henne innen singer-songwriter sjangeren. Dog har hennes siste album The Silicone Veil, et 

langt mer elektronisk preg over seg. Typisk for singer-songwriter sjangeren er en artist som 

synger og spiller piano eller gitar og som komponerer og fremfører egenproduserte låter. 

Musikkbildet er preget av å være melodiøst, gjerne med personlige eller politiske tekster. 

Artister som Bob Dylan og Joni Mitchell er to velkjente internasjonale artister tilhørende 

sjangeren.  

 Ida Maria Børli Sivertsen er norsk musiker (gitar, bass, vokal) født 13. juli, 1984 i den 

nordnorske bygda Nesna på Helgelandskysten. Hun fikk sitt gjennombrudd i Norge etter å ha 

vunnet to nasjonale konkurranser for ukjente artister, Zoom Urørt 2006 og Urørt 

konkurransen 2007. Ida Maria har hatt stor suksess utenfor Norge, deriblant England, 

Australia, Japan og USA. Flere av hennes sanger har blitt brukt i amerikanske tv-serier, 

filmer, reklamer og spill.94 På «2009 Perez Hilton Presents Tour», var Ida Maria en av 

hovedattraksjonene, men etter en opptreden i Boston trakk hun seg fra turneringen på grunn 

av utmattelse og ble sykemeldt over en lenge periode. Hun hadde da turnert kontinuerlig i 

nesten tre år.95 Hennes andre album Katla kom ut i Norge 8. november 2010. Ida Marias 

musikk kan beskrives som kontemporær riffbasert rock. Jeg bruker termen rock and roll 

sjangeren og sikter med dette til at hun kan knyttes til den amerikanske musikken og kulturen 

som utviklet seg i fotsporene til Elvis, fra slutten av 1950-tallet, utover på 1960- og 1970-

tallet, frem til i dag.  

 

 
 
 
 
 

 
94 Ida Marias låter har  blant annet blitt brukt i tv-seien Greys Anatomy, en Nivea reklame og flere spillefilmer. 
95 Spin, ”Ida Maria Drops off Perez Hilton Tour” http://www.spin.com/articles/ida-maria-drops-perez-hilton-
tour  (nedlastet 20.1.2012). 
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5.0 NÆRANALYSEN 

Ut fra de spørsmål problemstillingen reiser skal jeg undersøke «måten historien fortelles på: 

uttrykket, virkemidlene som brukes når budskapet kommuniseres».96 Med virkemidler sikter 

jeg til analyseverktøyet den kritiske diskursanalysen tilbyr og til noen av semiotikkens 

teoretiske begreper. Analyseredskapene gir meg innblikk i de måter hvorpå tekster behandler 

begivenheter og sosiale relasjoner og dermed konstruerer bestemte versjoner av 

virkeligheten, sosiale identiteter og sosiale relasjoner.97 Ved å identifisere bruken av blant 

annet intertekstualitet, metaforer og myter, og ved å se på ordvalg, vinkling og tematisk 

fremstilling håper jeg å synliggjøre hvilke mønstre som finnes i tekstene. Å belyse hvordan 

kjønn, kropp og seksualitet konstrueres i iscenesettelsen av de to intervjuobjektene, blir 

spesielt viktig. Som et organisatorisk prinsipp vil jeg i tillegg ta utgangspunkt i en påstand: 

Det er mulig å hevde at de to portrettene iscenesetter Sundfør og Ida Maria som to kvinnelige 

karakterer/stereotypier, nemlig som en femme fatale og som en amerikansk 1950-talls butch. 

En nærmere beskrivelse av femme fatale og den amerikanske 1950-talls butchen dukker opp 

når de to kvinnelige figurene gjør seg synlig i analysematerialets tekst og bilder. Jeg 

begynner næranalysen med å undersøke portrettintervjuet med Sundfør. Først vil jeg 

analysere den skrevne teksten og så de tilhørende bildene. Deretter ser jeg nærmere på de to 

forsidene av Dagbladet FREDAG, før jeg til slutt angriper portrettintervjuet med Ida Maria 

på samme måte som Sundfør-portrettet. La oss aller først se nærmere på portrettintervju som 

sjanger. 

 Fairclough understreker at det er viktig å undersøke hvordan tekst og struktur legger 

visse føringer eller begrensninger på teksten.98 Tekst og struktur sikter til tekstens form, om 

det er en monolog, avisartikkel, kronikk, dikt, portrettintervju eller lignende.99 

Portrettintervju er en egen sjanger innen featurejournalistikken. Siden sjangeren kjennetegnes 

av personifisering, enkeltpersoner, enkelthendelser, livsberetninger, personskildringer, 

publikumsønsker og behov, er det en feminint kodet sjanger. Journalisten forsøker å få frem 

sider ved intervjuobjektet som er nye for leseren. Dette formidles i teksten gjennom 

journalistens re-artikulering, videreformidling, vinkling og fortolkning av det intervjuobjektet 

har fortalt. Vinkling kan foregå på flere måter: via språket, via journalistens referansevalg, at 

journalisten velger research-metode tilpasset den enkelte personen, at journalisten 

 
96 Østbye et al. 1997:64. 
97 Jørgensen & Philips, Diskursanalyse 2006:95.   
98 Fairclough Discourse and social change 1992:75. 
99 Ibid. 75. 
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konsentrerer seg om utvalgte roller hos intervjuobjektet eller at journalisten skriver om 

utvalgte deler av livet til intervjuobjektet.100 Språklige, kulturelle og redaksjonelle 

konvensjoner journalisten arbeider ut fra, har betydning for portrettintervjuets innhold og 

uttrykk, journalisten tilpasser portrettet slik at det er i balanse med de diskurser avisen inngår 

i og styres av. Med dette i bakhodet er det nå på tide å gå analysens første nakenportrett 

nærmere i sømmene.  

 
5.1.0 Den verbale teksten i Nakenportrettet med Susanne Sundfør 

5.1.1 Forført av Will Smith  
På fredagsbilagets forside presenteres intervjuet med Sundfør slik: «Forført. Susanne Sundfør 

(23) er tilbake. Takk, Will Smith».101 Introduksjonens første ord «forført», har større 

fontstørrelse enn de andre ordene i presentasjonen. I tillegg til ordet «forført» og nyheten om 

at Sundfør er tilbake, informeres leseren om at Sundfør takker den amerikanske skuespilleren 

og rapartisten Will Smith. Det finnes ingen opplagt sammenheng mellom Sundfør og Smith, 

bortsett fra den forbindelsen ordet «forført» konstruerer. Den påståtte forbindelsen mellom de 

to, fremstår derfor som en uventet og sensasjonell nyhet og dette er viktige kriterier i kampen 

om aviskjøperne. Setningsoppbyggingen og den manglende logiske sammenhengen gjør 

presentasjonen mangetydig. En mulighet er å lese informasjonen som en musikknyhet: Smith 

har hørt musikken til Sundfør og blitt så forført av den at han har kontaktet Sundfør og fått i 

stand et profesjonelt samarbeid som har resultert i nytt album. En annen tolkning er å lese 

informasjonen som en tabloid nyhet: Det har oppstått søt musikk mellom Sundfør og Smith. 

Sundfør takker derfor Smith fordi de varme følelsene har inspirert henne til å lage et nytt 

album. Grønn skriver at ordet tabloidisering har fått konkurranse av andre begreper som 

prøver å fange utviklingen i mediene mer presist. Et av de nye begrepene er sexifisering. 

Sexifisering kan ha ulike former. En er når mediene får noe som i utgangspunktet ikke har 

noe med sex å gjøre til å bli sex-relatert.102 Det betyr at en tredje tolkningsmulighet er å lese 

introduksjonen på forsiden som en sexifisert nyhet. Arbeidet med å få leseren til å lese 

portrettet gjennom et kroppslig, kjønnet og seksualisert filter er allerede i gang før man 

begynner å lese selve intervjuet inne i bilaget. Med disse første ordene kan man si 

 
100 Hege, Lamark Portrettintervju: om metode og sjanger. (Fredrikstad: Institutt for Journalistikk, 1995) 51-52.  
101 Portrettenes tekst og bilder finnes som vedlegg bakerst i oppgaven. Jeg henviser ikke til vedleggene hver 
gang jeg refererer til analysematerialets tekst og bilde i flere fotnoter enn denne ene.   
102 Margunn Grønn, “Det sjette nyhetskriteriet” i  Narrespeil. Kjønn, sex og medier, red. Elisabeth Eide (Oslo: 
Høyskoleforlaget 2000) 17-38. 
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journalisten leverer ut kropps-, kjønns- og seksualitetsbriller til leseren, slik det leveres ut 3d 

briller i kinosalen. Siden sex regnes for å være en nyhet som selger, kan vinklingen av 

presentasjonen gjennom seksualitet være et forsøk på å pirre folks nysgjerrighet slik at flere 

kjøper avisen eller ser nærmere på intervjuet. Det legges opp til en metaforbruk hvor blant 

annet konnotasjoner til seksualitet strukturerer den virkeligheten som skal skildres i 

intervjuet. Innblandingen av seksuelle elementer i presentasjonen, viser at portrettet lever opp 

til diskursens forestillinger og forventninger til et slikt innhold. På den måten blir 

seksualiseringen av teksten, en seksualisering av diskursen, og også en seksualisering av 

tanken og den sosiale praksis.  

 Tematikken og de personer som bringes på banen i forsidepresentasjonen, ser ut til å 

være bestemt av popdiskursen. Smith som er en internasjonalt kjent Hollywood 

filmskuespiller og rapper, har vært en synlig aktør i popdiskursen i en årrekke. Gjennom å 

skape en forbindelse mellom Sundfør og en av populærmusikkens store stjerner, kobles 

Sundfør til en annen person som i dag må sies å ha en relativt tydelig og sikker rolle og 

posisjon i popdiskursen. Intersubjektiviteten, det vil si relasjonen mellom Smith og Sundfør, 

kan bidra til at Sundfør fremstår som en av dem – en av popdiskursens stjerner. Det oppstår et 

skille mellom «oss» og «dem». Teksten spiller i så måte på samfunnets mange myter om de 

uoppnåelige stjernene, divaene og idolene som avisens lesere ser opp til, er nysgjerrige på, 

beundrer og interesserer seg for, men aldri får vite nok om og derfor heller aldri får nok av. 

En adekvat forklaring på hvorfor Smith trekkes frem i presentasjonen på forsiden av 

fredagsbilaget er derfor at navnet fungerer som et godt trekkplaster i forhold til avisens 

målgruppe, samtidig som den populærkulturelle profilen bekreftes. Avisen fremstår mer 

tabloid og mer kommersiell enn det den ville gjort dersom Sundfør ble introdusert uten den 

fiktive relasjonen til Smith.  

 Med utgangspunkt i analysens tematiske og teoretiske ståsted finner jeg flere årsaker 

til hvorfor Smith bringes inn i portrettintervjuet med Sundfør. Det er grunn til å anta at Smith 

som er afroamerikansk, har vært nødt til å kjempe mot popdiskursens dominerende «vedtatte 

sannheter» for å oppnå den status, respekt, rolle og posisjon han har i popdiskursen i dag. 

Dersom Smith på grunn av sin hudfarge eller Sundfør på grunn av sitt kjønn, ikke har (eller 

ikke har hatt) samme muligheter som andre aktører, tilsier det at en tradisjonelt hvit, maskulin 

norm dominerer eller har dominert i popdiskursen. At musikkbransjen preges av en 

tradisjonelt maskulin norm har feministiske forskere dokumentert, noe jeg belyste i forrige 
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kapittel. Siden diskriminering på grunn av hudfarge i utgangspunket faller utenfor denne 

oppgavens tematikk, har jeg ikke lignende dokumentasjon som gjør det mulig for meg å 

hevde at en tradisjonelt hvit maskulin norm har dominert i popdiskursen. Det finnes 

imidlertid gode grunner til å anta dette, siden diskursenes dominerende ideologier og 

sannheter som regel er konsis med storsamfunnets dominerende ideologier og sannheter. 

Kulturer har det selvfølgeliges styrke.103 En parallell mellom de to artistene ser dermed ut til 

å være at både Smith som afroamerikaner og Sundfør som kvinne, utfordrer og kjemper mot 

popdiskursens dominerende maktstrukturer. Innblandingen av Smith synliggjør hvilken rolle 

og posisjon Sundfør har, fordi begge to kan karakteriseres som popdiskursens «underdogs». 

En måte å se det på er at Smith konstrueres som en slags rollemodell for Sundfør. 

Synliggjøringen av Smith kaster lys over at det finnes et endringspotensial i diskursen og at 

de roller og posisjoner diskursens medlemmer tildeles, ikke nødvendigvis er stivnede.  

 Det er gjennom ord og formuleringer i presentasjonen at leseren kan forledes til å tro 

at Sundfør har hatt, eller har en eller annen seksuell eller romantisk relasjon til Will Smith. I 

diskursanalysen oppfordres fortolkeren til å undersøke hvordan visse ord er valgt ut fremfor 

andre ord og hvilke betydninger ordene i den tekstuelle praksisen er tilknyttet. La oss se 

nærmere på ordet «forført». Forført brukes i ulike sammenhenger, man kan for eksempel 

snakke om å bli forført av musikk, kultur eller natur. I utgangspunktet er imidlertid ikke 

«forført» ment å skulle beskrive hvordan musikk, kultur eller natur kan oppleves. En slik 

bruk av ordet ligger utenfor det konvensjonelle begrepssystemet og er hva Lakoff & Johnsen 

beskriver som en oppfinnsom og nyskapende metafor.104 Begrepsmetaforer betegner det 

fenomen, at et område implisitt eller eksplisitt, settes i tale med begrepene fra et annet 

område.105 I digitale ordbøker står det at «forføre» betyr å lokke til seksuell omgang, forføre 

noen, sensuell, forlokkende, tiltrekkende, en forførende duft, å lokke, lure, forlede, narre.106 

«Forføre» språkliggjør opplevelsen av å la seg friste, føle seg tiltrukket av, bli dratt mot et 

annet menneske – først og fremst seksuelt, fysisk og emosjonelt, men også intellektuelt. 

Årsaken til at «forført» konnoterer, om vi skal bruke Barthes terminologi, emosjonell og 

 
103 Beerkak og Frønes Tegn, tekst og samfunn, 2005:115. 
104 George Lakoff, Mark Johnson, Hverdagslivets metaforer. Fornuft, følelser og menneskehjernen, overs. Mie 
Hidle (Oslo: Pax Forlag A/S 2003)132.  
105 Jørgensen & Philips, Diskursanalyse. 2006:179. 
106 The free dictionary, ”Forføre”, http://no.thefreedictionary.com/forf%C3%B8re , Definisjon av, ”Forføre”, 
www.definition-of.net/definisjon-av-forf%C3%B8rende  og Easy translation, ”Forføre”, 
http://www.easytrans.org/no/+q=seduce  (alle nedlastet 17.4. 2012). 
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fysisk tiltrekking mellom mennesker, kan ha sin forklaring i at ordet beskriver en følelse som 

kan knyttes til det kroppslige, man kjenner en følelse i kroppen. Som Lakoff & Johnson 

skriver, et begrep passer med en erfaring eller en bestemt type erfaringer.107  

 Til tross for at kvinner ut fra et tradisjonelt syn ofte omtales som den forførte parten i 

heteroseksuelle relasjoner, er mytene om kvinner som forfører svært utbredt og kjent. Myter 

og forestillinger om den kvinnelige forføreren har eksistert til alle tider og i de fleste kulturer, 

som en del av sosiale og kulturelle prosesser.108 Kvinnekroppen har status som vakker, 

tiltrekkende, fristende og sensuell og dette knytter kvinner til forføringens kunst. 

Forestillingen om at kvinner frister og forfører mannen gjennom sin fysiske kropp, kan blant 

annet relateres til at kvinner i mange kulturer må dekke seg til med klær og ulike typer sjal. 

Et eksempel i en norsk og samtidsaktuell kontekst, på hvordan forføringens kunst er bundet 

opp mot kvinner, har å gjøre med voldtektsbølgen som har herjet det siste året og diskusjonen 

av dette problemet i media. Flere har offentlig uttalt at kvinner selv har skylden i at de 

voldtas.109 Blant offentlighetens stemmer, hevdes det at kvinner som kler seg utfordrende byr 

seg frem og nærmest ber om å bli voldtatt. På den ene siden kan den kvinnelige forføreren 

relateres til en tradisjonelt maskulin og undertrykkende tendens, hvor ansvaret skyves over på 

kvinnen ved å påstå at hun byr seg frem. På den andre siden kan den kvinnelige forføreren 

sies å bryte med kvinners tradisjonelle rolle i normative, heteroseksuelle relasjoner. Det 

kommer av at den kvinnelige forføreren feilsiterer, om vi bruker Butlers terminologi, den 

tradisjonelt feminine rollen. Den kvinnelige forføreren inntar en tradisjonelt maskulin rolle 

som den aktive forføreren, istedenfor å være den passive tradisjonelt feminine parten som blir 

forført. På grunn av dette sier mytene om den kvinnelige forføreren at hun er mystisk, 

hemmelighetsfull og uforutsigbar. Bak sitt vakre ytre og sin lyse, forlokkende kvinnelighet, 

skjuler den kvinnelige forføreren en mørk side. En kvinnelig forfører kalles ofte for en 

femme fatale (dødelig kvinne). Mytene om henne sier at hun er:  

A mysterious and seductive woman whose charms ensnare her lovers in bonds of irresistible desire, often 

leading them into compromising, dangerous and deadly situations. She is an archetype of literature and art. Her 

ability to entrance and hypnotize her victim with a spell was in the earliest stories seen as being literally 

 
107 Lakoff & Johnson, Hverdagslivets metaforer. 2003:22-23. 
108 Wikipedia, ”Femme Fatale” (norsk), http://no.wikipedia.org/wiki/Femme_fatale (nedlastet 9.1.2012). 
109 Dagsavisen, Nye meninger.no, ”Om retten til å te seg som en dåre”, 
http://dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cal1003/subcat1018/thread202055/#post_202472  (nedlastet 
17.1.2012). 
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supernatural; hence, the femme fatale today is still often described as having a power akin to an enchantress, 

seductress, vampire, which or demon.110 

Bortsett fra at ordet forført kan knyttes til forføringens kunst og til kvinnen fordi femme fatale 

myter er utbredt i de fleste kulturer, sier ikke presentasjonen på forsiden av bilaget noe om 

hvorvidt Sundfør er forføreren eller er den som har blitt forført. Det kommer av at det står at 

Sundfør takker Smith, noe som også kan tolkes som at hun er forført av ham. Tross 

presentasjonens tvetydigheter omkring betydningen av ”forført”, er det sikkert at ”forført” 

bidrar til at teksten videreformidler popdiskursen som en kjønnet og seksualisert diskurs. 

 

5.1.2 Sundført  
Intervjuet har fått tittelen «Sundført». Ordet «forført» fra presentasjonen på forsiden av 

fredagsbilaget, er hentet opp igjen og blitt blandet sammen med etternavnet til 

intervjuobjektet. Ved å slå sammen to ord har journalisten formulert en sexy og forførende 

tittel som passer godt med det postmoderne og populærkulturelle. I følge Mühleisen tillater 

postmodernismens estetikk å blande og kombinere atskilte sfærer og uttrykk.111 Den 

fragmentariske kopieringen kjennetegner postmodernisme og populærkultur, mens 

populærmusikken er kjent for å låne eller «sample» andres musikk og mikse den inn i egen 

musikk på nye måter.  

 En mulig tolking av tittelen kan være at Sundfør er forført av Smith og når Sundfør 

blir forført, er hun ”Sundført”. Selv om jeg som et organisatorisk prinsipp, tar utgangspunkt i 

påstanden om at Sundfør iscenesettes som en femme fatale, utelater heller ikke tittelen 

muligheten for at Sundfør har blitt forført av Smith. Slik jeg ser det, finnes de to 

forførermulighetene parallelt i intervjuet, men det er flere elementer i tekst og bilde som får 

meg til å mene at iscenesettelsen av Sundfør som en kvinnelig forfører, er tydeligere og 

sterkere enn den om at hun har blitt forført. En annen mulighet er nemlig å lese tittelen som at 

Sundfør er forføreren fordi ordet forført påføres Sundfør. «Sundfør» og «forført» gestaltes og 

blir til ett ord. De er en side av samme sak. Sundfør iscenesettes som en femme fatale: forført 

av Sundfør = «Sundført». Tittelen blir et seksuelt ladet ord siden det seksuelle ved ordet 

forført er overført til Sundfør. Dersom man godtar at tittelen iscenesetter Sundfør som en 

femme fatale, kan man si at tittelen også sexifiserer Sundfør. En femme fatale myte beskrives 

 
110 Wikipedia, ”Femme Fatale” (engelsk), http://en.wikipedia.org/wiki/Femme_fatale  (nedlastet 9.1.2012).  
I og med at myter er kulturelle forestillinger eksisterer på folkemunne i kulturer har jeg bevisst valgt å bruke en 
”folkelig kilde” istedenfor en akademisk. 
111 Wencke Mühleisen, Kjønn og sex på TV. 2003:83. 
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som en stereopi på en umoralsk kvinne som bruker sin seksualitet til å lure den ulykkelige 

helten. Hun portretteres ofte som en seksuelt umettelig kvinne.112 Etter min oppfatning er 

tittelen det første stedet i den verbale teksten, der konstruksjonen av en fremme fatale 

kommer til syne. Det er først med tittelen at Sundfør eksplisitt kan knyttes til forføring. 

Implisitt må det imidlertid kunne påstås at ordet forført i presentasjonen på forsiden, har stor 

betydning som gjør det mulig å iscenesette Sundfør som en kvinnelig forfører i teksten.  
 

5.1.3 Intertekstualitet og interdiskursivitet 
Andre virkemidler i portrettet som bidrar til iscenesettelsen av Sundfør som en femme fatale, 

er intertekstualiteten og interdiskursiviteten til albumet The Brothel.113 Å sitere eller referere 

til noe andre har uttalt eller skrevet i en annen sammenheng, kalles med Faircloughs 

begrepsapparat for intertekstualitet.114 Det betyr at teksten trekker på elementer og diskurser 

fra andre tekster. 115 Intervjuet bygger på andre tekster som bærer med seg konnotasjoner som 

påvirker hvordan man tolker teksten. Utgivelsen av albumet The Brothel er selve årsaken til 

at Sundfør ble intervjuet. ”A brothel” oversettes til ”et bordell” på norsk. På et bordell eller et 

såkalt horehus, kan man kjøpe sex for penger. Bordellvirksomheten har først og fremst vært 

knyttet til kvinnelig prostitusjon, selv om det også finnes bordellvirksomhet der menn selger 

sex. The Brothel konnoterer i høy grad kjønn, kropp og seksualitet, blant annet kan tittelen gi 

konnotasjoner til det å forføre eller å bli forført og kan således bidra i konstruksjonen av 

Sundfør som en femme fatale. De konnotasjoner albumtittelen The Brothel vekker, overføres 

til fremstillingen av Sundfør i portrettet. Tittelen på albumet er likhet med ordet forført, 

knyttet til seksualitetsdiskursen. Det betyr at virkemidler fra seksualitetsdiskursen overføres 

til kommunikasjonsbegivenheten og til popdiskursen, intertekstuelt via albumets navn. 

Interdiskursivitet kan hjelpe fortolkeren i analysen av diskursiv praksis med å oppdage 

hvordan tekstforfattere i produksjon av tekster trekker på andre eksisterende diskurser.116 

 Portrettets iscenesettelse av Sundfør som en kvinnelig forfører henger sammen med 

The Brothel også på andre måter. Det er ikke bare albumets tittel som konnoterer forføring og 

snakker intertekstuelt med portrettet. Sundfør er kjent for sin forførende vakre stemme og et 

sakralt lydbilde. Gjennom musikken og stemmen kan man si Sundfør forfører og trollbinder 

 
112 Wikipedia, ”Femme Fatale” (norsk), http://no.wikipedia.org/wiki/Femme_fatale (nedlastet 9.1.2012). 
113 ”The Brothel” er forøvrig også tittelen på den første singelen som ble sluppet fra albumet. 
114 Fairclough Discourse and social change 1992:117.  
115 Jørgensen og Philips, Diskursanalyse, 2006:15. 
116 Ibid. 81. 
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den som lytter. Jeg vil karakterisere lydbildet på The Brothel som relativt forførerisk dersom 

man tillater seg å bruke et slikt ord for å beskrive musikk.117 Det er rimelig å anta at 

referansene til Sundførs album og musikk er en ytterligere faktor som bidrar til 

iscenesettelsen av Sundfør som en femme fatale i Nakenportrettet.  

 Et avsnitt i teksten handler om den nye plata og hva som ligger bak albumtittelen The 

Brothel. Sundfør forteller at: «I utgangspunktet skulle den nye plata kretse rundt ulike 

karakterer. En prostituert, en horemamma, en horekunde, alle de typer som utgjør 

bordelldriften». I følge Sundfør er det allikevel «(…) lite av platen som faktisk handler om 

bordellvirksomhet eller sex». For henne «(…) er det mye mer spennende å skrive om det som 

er enda mer tabubelagt enn seksualitet. Som å være ensom, som å føle seg maktesløs». 

Uansett hva albumet handler om for Sundfør, tas betydningen av ordet bordell aktivt opp i 

intervjuet, på grunn av albumets tittel. Sånn sett er samtalen mellom journalisten og Sundfør, 

vinklet inn på en tematikk som bidrar til at «sex-brillene» ikke faller av leserens nese. 

Gjennom intertekstualiteten og interdiskursiviteten til The Brothel, berøres en tematikk som 

fører til at popdiskursens konstituerende elementer inkluderes i teksten. Slik journalisten 

trekker på andre diskurser i diskursordenen i produksjonen av portrettintervjuet, trekker også 

Sundfør på seksualitetsdiskursen i produksjonen av The Brothel albumet. Popdiskursens 

forventning til kjønn, kropp og seksualitet imøtekommes. Det kan til en viss grad sies å 

legitimere Sundførs deltagelse i den. Hvordan seksualitet, kropp og kjønn konstrueres i 

teksten er interessant å belyse, da det kan se ut som at det mest avgjørende for avisens del, er 

at disse elementene er til stede, mens leseren får inntrykk av at for Sundfør er det også viktig 

hvordan kropp, kjønn og seksualitet vinkles i isenesettelsen av henne. Iscenesettelsen av 

Sundfør som en femme fatale og omtalen av musikken hun har laget, tillater et fokus på 

seksualitet uten å seksualisere Sundfør på en eksempelvis ”bimboaktig” måte. Det tas på den 

måten hensyn til avisens og Sundførs ønsker, hensikter og formål.  

 

5.1.4 Kjønnede konstruksjoner  
Iscenesettelsen av Sundfør som en kvinnelig forfører er ikke den eneste måten kjønn, kropp 

og seksualitet konstrueres i portrettet. Journalisten iscenesetter Sundfør også gjennom andre 

(kjønnede) egenskaper, eller på måter som tillater henne å overskride den tradisjonelle og 

stereotype kvinnerollen. La oss først se nærmere på ingressen: «Ifølge Susanne Sundfør (23) 

 
117 Du kan høre ”The Brothel” ved å taste inn Sundfør eller tittelen på albumet i søkefeltet på: 
http://www.youtube.com   
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er det bare sunt å være sjeleknusende deprimert en gang i blant». Det dramatiske ordet 

«sjeleknusende» og ordet «deprimert» forsterker hverandre og får Sundfør til å fremstå som 

en alvorlig person. «Sjeleknusende deprimert» kan relateres til tankene, sinnet eller sjelen i 

større grad enn til følelser, kjærlighet eller kjærlighetssorg, som i det å være hjerteknusende 

deprimert. I lys av oppgavens tematikk og på bakgrunn av det jeg skrev om begrepene 

maskulin og feminin i kapittel to, kan ordet «sjeleknusende» sies å knytte Sundfør opp mot 

det tradisjonelt maskuline domenet sjelen/sinnet/fornuften/kulturen, istedenfor det tradisjonelt 

feminine domenet kroppen/følelser/hjertet/naturen, som ordet «hjerteknusende» kan knyttes 

til. Leseren får inntrykk av at Sundfør er opptatt av de store eksistensielle spørsmålene. Dette 

tas også opp i et avsnitt i intervjuet, hvor Sundfør og journalisten snakker om forskjeller på 

det første albumet og det andre albumet og om hvordan Sundfør opplevde suksessen hun 

hadde da: «Ikke bare var den personlig debuten. Sjeleknusende, deprimerende var den til tider 

også, med låter om at ingenting egentlig betyr noe i den store sammenhengen. Tanker som 

burde gjøre noen og enhver sliten, også henne». Sundfør uttaler seg om alvorlige ting. Hun 

tror det er sunt å bevege seg vekk fra alt som er godt, overfladisk, enkelt og bra. Det kan 

tolkes som en bevegelse fra det tradisjonelt feminine, mot det tradisjonelt maskuline. Hun 

beveger seg fra det overflatiske (utseende, kropp) og relasjonelle (familie, hjem og fritid), 

over til tanken, sinnet, det intellektuelle, filosofiske og eksistensielle. Vekk fra den private, 

tradisjonelt feminine sfæren, over til den offentlige, tradisjonelt maskuline sfæren.  

 Fremstillingen av Sundfør i Dagbladet FREDAG går godt overens med min plassering 

av Sundfør innenfor singer-songwriter sjangeren. Sjangerplasseringen kan være en faktor 

som til en viss grad gjør det lettere for Sundfør å være opptatt av eksistensielle spørsmål. 

Artister som representerer denne sjangeren tilegnes større grad av musikalsk tyngde og 

integritet, sammenlignet med den typisk kvinnelige popartisten som ofte får vel så mye 

oppmerksomhet for sin kroppslige, seksualiserte og kjønnede iscenesettelse. Selv om 

sjangerplasseringen kan gjøre det lettere for Sundfør å unngå en seksuell, stereotyp og 

kjønnet iscenesettelse, betyr ikke det at en tradisjonelt feminin oppførsel ikke er forventet. 

Det er mulig å peke på flere aspekter ved intervjuet der journalisten lager et poeng ut av 

nettopp dette. Gjennom tekstens vinkling, tematikk, valg av ord, de spørsmål Sundfør stilles 

og hvordan svarene til Sundfør er formulert, kan det hevdes at teksten synliggjør at Sundfør 

ikke lever opp til den forventede, tradisjonelle kvinnerollen. Det Sundfør sier, fremstår noen 

steder i teksten som et slags forsvar eller en argumentering imot journalistens antagelser. Det 
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er blant annet på denne måten at den indirekte, tradisjonelt maskuline iscenesettelsen av 

Sundfør viser seg. La oss se på noen eksempler.  

 Journalisten skriver at det forrige albumet Sundfør utgav var veldig personlig, veldig 

Susanne Sundfør. Med denne konstateringen fra journalisten kan man si at han knytter 

Sundfør til musikken hun har laget på en personlig og privat måte, slik at hun som kvinne og 

kropp inngår i det musikalske produktet hun leverer. Til tross for at Sundfør svarer med å 

påpeke at det nye albumet egentlig er enda mer personlig fordi hun har lagt mer sjel i det, 

flytter hun fokus fra den personlige og private Sundfør, over på den profesjonelle musikeren 

Sundfør, gjennom måten hun utdyper dette på: «- Forrige gang lagde jeg musikk litt mer for å 

lage musikk, for å teste det ut. Samtidig som låtene på plata var sanger jeg skrev da jeg var 

17-18 år. Det er litt større ambisjoner denne gangen, og jeg har litt mer og melde». Med dette 

sitatet synes Sundfør å fortelle leseren at hun krever, forlanger og forsvarer en rolle og 

posisjon i popdiskursen som en seriøs og respektert, voksen og selvstendig musiker. Hun vil 

delta gjennom det hun gjør, ikke gjennom hvem hun er. 

 Tekstens vinkling og tematiske oppbygging er et annet eksempel på hvordan Sundfør 

iscenesettes på måter som understreker at hun ikke lever opp til en tradisjonell og forventet 

feminin rolle. Et viktig utgangspunkt for portrettets handling dreier seg om å finne ut av om 

Sundfør er vanskelig. I løpet av intervjuteksten blir denne påstanden både bekreftet og 

avkreftet. I portrettets siste avsnitt forsøker så journalisten å oppsummere det som har 

kommet frem i løpet av intervjuet, gjennom en historie om at Sundfør for noen år siden, 

bodde seks måneder i Oslo uten å skjønne at trikkene ikke hadde vikeplikt for henne. I følge 

journalisten kan det: «(…) umiddelbart høres ut som definisjonen på et stort ego, men er ikke 

nødvendigvis det». Journalistens hensikt med den noe nedlatende beskrivelsen, er slik jeg ser 

det, for å oppsummere hvorvidt Sundfør er vanskelig eller ikke. Antagelsen om at Sundfør 

kan ha et stort ego gir journalisten en anledning til å spørre henne om hun er vanskelig å 

samarbeide med. Sundfør svarer: «- Nei, nei, jeg tror jeg er kjempelett å jobbe sammen med. 

Jeg hører på hva folk har å si, altså. Er det én ting jeg ikke liker, er det intolerante mennesker 

som ikke hører på andres argumenter». Dette følges opp av intervjuets siste spørsmål til 

Sundfør, om hun kvier seg for å gi fra seg kontrollen, be om hjelp. Sundfør svarer med å si at 

hun: «(…) er veldig flink til å be om hjelp. Nesten for flink, egentlig». Tekstens vinkling og 

tematiske oppbygning forteller meg at portrettet i utgangspunkt baseres på en tanke om at 

forholdet mellom kvinner og menn er dikotomt. Siden Sundfør overskrider kvinnerollen, 
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understreker teksten dette ved å spekulere i at det da må være noe negativt med henne, som et 

stort ego, at hun er vanskelig, kontrollfrik, vanskelig å samarbeide med og uten evne til å be 

om hjelp. Slik lever portrettintervjuet opp til forventede og dominerende forestillinger i de 

diskursene avisen inngår i – selv om Sundfør ikke gjør det.  

 Intervjuet ender med at Sundfør sier: «- Hvis du hele tida får fasiten, finner du ikke 

fram til noe selv. Og da lærer du jo ingenting». Å kaste seg uredd inn i noe på egenhånd, ha 

selvtillit og tro på seg selv, oppfattes som tradisjonelt maskuline egenskaper. Kvinner er 

tradisjonelt sett beskrevet som mer forsiktige, relasjonelle og redde for å gjøre feil. Sundfør 

gir seg selv en form for konstruktiv selvkritikk ved å påpeke at hun nesten er for flink til å be 

om hjelp. Det er som om hun kritiserer seg selv for de små tegnene til tradisjonelt feminine 

egenskaper hun viser, før noen andre kan påpeke det. Det kan forstås som en slags 

selvforsvarsposisjon, som om hun vil forsikre om at hun er klar over sine tradisjonelt 

feminine egenskaper og har de «under kontroll». Det gir et inntrykk av at Sundfør helst vil 

unngå å vise frem tradisjonelt feminine egenskaper i media, kanskje for å beskytte seg og for 

å forsvare den rolle og posisjon hun ønsker å ha i popdiskursen. I et annet avsnitt forteller 

nemlig Sundfør at hun ofte ikke forstår vinklingen til journalistene. Utsagn fremstilles på 

måter og i sammenhenger hun ikke kjenner seg igjen i, noe som har gjort henne skeptisk og 

forsiktig i forhold til hva hun sier. Det kan blant annet handle om at Sundfør, for å hindre 

mediene i å fremstille henne som en kvinnelig, kroppslig og seksualisert artist, også unngår å 

vise frem tradisjonelt feminine sider og egenskaper, i frykt for at dette kan utnyttes og 

fremstille henne på måter hun ikke ønsker. Sundfør er opptatt av at fokuset er på musikken, 

ikke på at hun er kvinne eller kvinnelig musiker. Et sitat fra Sundfør i intervjuet er: «Musikk 

er det som faller mest naturlig å gjøre for meg». En måte å tolke sitatet på, inspirert av en 

queerteoretisk tankegang, er at Sundfør opplever musikerrollen som like naturlig som 

kvinnerollen. Dette innebærer at kroppen forstås som et nødvendig instrument og et 

avgjørende utgangspunkt der både kjønn og musikk kommer fra, som brukes performativt, 

for å gjøre, skape eller spille musikk og kjønn. At musikk faller mest naturlig for Sundfør å 

gjøre, kan fra en queerteoretisk forståelse tolkes dit hen, at for Sundfør så er rollen som 

musiker mer naturlig enn rollen som kvinne. Det faller henne naturlig å spille musikk, ikke å 

spille på eget kjønn, kropp og seksualitet. 

 I et avsnitt snakker Sundfør om hvordan hun opplevde det da hun slo gjennom som 

artist. Sundfør sier at hun ble mer reflektert og konfrontert med det faktum at mange visste 
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hvem hun var. Hun opplevde det som veldig ubehagelig i begynnelsen, at mange kunne se 

opp til henne og at det hun skaper musikalsk faktisk har betydning for et publikum. Etter 

hvert har hun begynt å se seg selv på avstand for å analysere og observere det. Sundfør inntar 

altså en fornuftig holdning til situasjonen. Det vises ikke tegn til tradisjonelt feminine 

egenskaper som det å bli overveldet av følelser eller få panikk. Sundfør observerer og 

analyserer seg selv som i en objektiv vitenskapsundersøkelse. Hun fremstår som rasjonell og 

fornuftig, egenskaper som er tradisjonelt maskulint kodet. Om all oppmerksomheten etter hun 

vant Spellemannsprisen i kategorien «årets kvinnelige artist» i 2008, sier Sundfør «(…) det 

eksploderte litt, (…) det ble en ganske stor påkjenning. En lærerik påkjenning. Jeg måtte ta 

noen grep, si nei til mange forespørsler, få ting mer over på mine premisser». Å ta grep, si nei 

og å gjøre ting på egne premisser bidrar også til at Sundfør fremstilles som en som 

overskrider tradisjonelle og stereotype forventinger til hvordan en kvinne reagerer og 

oppfører seg.  

 Beskrivelsen av Sundfør gjennom (kjønnede) egenskaper kan på den ene siden se ut 

til gjøre det mulig for henne å overskride den tradisjonelle feminine rollen. På den andre 

siden er det som om teksten hele tiden poengterer at Sundfør overskrider og feilsiterer. Det er 

som om hennes integritet som musiker hele tiden utfordres, må dokumenteres og legitimeres 

fordi hun ikke viser seg som en søt, medgjørlig og blid jente som smiler og ler.  

 

5.1.5 Tosidige Sundfør 
Allerede i innholdsfortegnelsen og i intervjuets første setninger gis en personkarakteristikk av 

intervjuobjektet. I innholdsfortegnelsen blir portrettintervjuet introdusert på denne måten: 

«Susanne Sundfør (23) har blitt stemplet som vanskelig. Vi synes hun er hyggelig, men ok, 

litt vanskelig». Selve intervjuet begynner slik: «To album ut i karrieren, og 23 år gamle 

Susanne Sundfør fra Haugesund har allerede rukket å få et stempel på seg som vanskelig». 

Deretter får leseren vite at Sundfør har et stempel på seg som «vanskelig», «egenrådig», 

«tverr» og «litt sta». Siden ordene ramses opp etter hverandre, får deres betydninger ekstra 

gjennomslagskraft. Ordene forsterker hverandre og understreker hverandres betydninger, 

signifikater. Ordforråd og den mening som knyttes til de valgte ordene mener Fairclough er 

med på å konstruere mening, en diskurs. Diskursanalysen er opptatt av å undersøke hvorfor 

visse ord velges fremfor andre ord når personer, begreper eller handlinger omtales.118 Ord 

kan beskrive forhold vi enten forbinder med det tradisjonelt feminine eller det tradisjonelt 
 

118 Fairclough Discourse and social change 1992:77. 
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maskuline, og noen ord beskriver kjønnsnøytrale forhold. Hvilke egenskaper påføres Sundfør 

ved at hun beskrives som «egenrådig», «tverr», «sta» og «vanskelig»? Jeg vil argumentere 

for at referentkjeden ikke er kjønnsnøytral, men konnoterer hva man vil oppfatte som 

tradisjonelt maskuline egenskaper. Ordene formidler at Sundfør ser ut til å være en 

individualist, en sammensatt, selvbevisst, komplisert, uredd, sterk, bestemt, påståelig og 

selvstendig person som ikke lar seg styre av andre. Journalisten kunne jo også ha valgt disse 

mer positivt ladede ordene jeg nevner, som konnoterer mye av det samme. Samme oppførsel 

fra en mann ville kanskje blitt omtalt «som å ta ansvar». Det kan tenkes at en kvinne oftere 

får de mer negativt ladede ordene som de i referentkjeden brukt for å beskrive Sundfør, fordi 

de er mer «provoserende». Journalistens valg av ord for å beskrive Sundfør fører til at hun 

indirekte påføres tradisjonelt maskuline kvaliteter som kan sies å være negativt ladede, 

fremfor andre ord som konnoterer det samme, men er mer positivt ladede. Årsaken til at 

journalisten gjør dette kan ses i sammenheng med at Sundfør ikke lever opp til popdiskursens 

dominerende forventninger til kvinnelige artister. Hun kan ikke posisjoneres inn i den 

subjektposisjonen diskursen tilbyr kvinner fordi hun ikke spiller ut en slik rolle. 

Subjektposisjoner beskriver identiteter på individnivå som står ferdig til bruk i diskursen. De 

er situert i forhold til diskursen og eksisterer som deler av diskursen.119 Individer blir 

interpellert eller «satt» i bestemte posisjoner i diskursen.120 Det betyr at kvinnens rolle som 

musiker i diskursen, kan se ut til å være begrenset av en del krav og forventninger til hvordan 

hun skal være. Ønsker man ikke å fremheve egen kropp, kjønn og seksualitet, blir dette 

utfordret og må forsvares slik det gjøres i portrettintervjuet med Sundfør. Når 

subjektposisjoner er grenseposisjoner i diskursen sier man at de er liminare.121 Beskrivelsen 

av Sundfør som en utfordrer av «vedtatte sannheter» formidler at hennes rolle i popdiskursen 

er en grenseposisjon og at hennes posisjon er blant de liminare i popdiskursen.  

 Gjenkjennelsesfaktoren kan være en annen grunn til at journalisten har valgt å 

beskrive Sundfør som ”vanskelig”. Gjenkjennelsesfaktoren kan forstås i lys av 

intertekstualitetsbegrepet: å omtale Sundfør som ”vanskelig”, bygger på hvordan andre 

tekster har omtalt henne som vanskelig. Ved å søke opp Susanne Sundfør i Google vil man 

oppdage at ordene i referentkjeden som benyttes i Nakenportrettet er en gjenganger i omtalen 

av Sundfør i mediene generelt, hvis man ser bort fra musikkanmeldelser og informasjon om 

 
119 Jørgensen & Philips Diskursanalyse 2006:53. 
120 Ibid 53. 
121 Berkaak og Frønes Tegn, tekst og samfunn, 2005. Og Neumann, Mening, Materialitet, Makt 2001:179. 
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konserter.122 Dette er noe Sundfør også bekrefter i et relativt nytt tisiders intervju med 

musikkmagasinet ENO, hvor hun forteller at hun opplevde et enormt trykk fra media og ble 

kalt både bitch og feminist etter Spellemannsprisen i 2008.123 Dersom den samme 

beskrivelsen av Sundfør ikke hadde dukket opp gang på gang i mediene, ville man ikke 

nødvendigvis tenkt på Sundfør som «tverr, egenrådig, sta og vanskelig». Jørgensen & Philips 

skriver at vi ved hjelp av språket skaper representasjoner av virkeligheten som aldri bare er 

avspeilinger av en allerede eksisterende virkelighet, for representasjonene selv er med på å 

skape virkeligheten.124 Ved å referere til noe leseren gjenkjenner og har kjennskap til fra før 

forsterkes det som formidles. Hver gang man møter på et utsagn som omtaler et forhold på en 

bestemt måte, vil det virke enda mer selvfølgelig å omtale det på samme måte neste gang. 

Slik kan man si at diskurser er selvbekreftende.125 Dette tydeliggjør de sannheter 

diskursbegrepet bygger på, om språkets betydning og at språk former hvordan vi oppfatter 

verden.  

 Sundfør beskrives riktignok ikke bare som «vanskelig», hun beskrives også som 

«hyggelig». Ordet «hyggelig» dukker opp i teksten rett etter, og i forbindelse med ordet 

«vanskelig». Det betyr ikke nødvendigvis at ordet nøytraliserer de tradisjonelt maskuline 

egenskapene Sundfør er blitt påført gjennom referentkjeden beskrevet ovenfor, men at hun i 

tillegg påføres egenskapen ”hyggelig”. På tross av at jeg oppfatter ”hyggelig” som et relativt 

kjønnsnøytralt ord, fremstår ”hyggelig” og ”vanskelig” som to kontrasterende sider ved 

Sundfør. De to motsetningene gjør Sundfør mindre gjenkjennelig, mer kompleks og mystisk. 

Det oppstår en dualitet, en dobbelthet som får Sundfør til å virke tosidig. I følge journalisten 

unnviker Sundfør noen spørsmål og svarer vagt på andre. Hun er vanskelig å få øyenkontakt 

med, «(…), men det er bare til hun setter dem i deg, et tegn på at hun er ferdig å snakke, 

hennes måte å si «her, ditt trekk». I neste setning beskriver journalisten en annen side av 

Sundfør:  

«Samtidig ler hun ofte, spesielt de gangene hun kan gjøre litt narr av seg selv, og hun smiler mye. Så…nei. 

Susanne Sundfør er ikke veldig vanskelig. Kanskje ikke veldig enkel heller, sant å si. Men først og fremst er 

Susanne Sundfør hyggelig. Litt avventende, en smule skeptisk, men definitivt hyggelig».  

 
122 Se www.gooogle.no  
123Eirik, Kydland, «To sider av samme Sundfør», ENO 7, 1/2012 (43). 
124 Jørgensen & Philips Diskursanalyse 2006:17. Se neste avsnitt for en nærmere beskrivelse av hvorfor Sundfør 
ble kalt bitch og feminist i etterkant av Spellemannsprisen 2008. 
125 Berkaak og Frønes, Tegn, tekst og samfunn, 2005:94. 
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Fremstillingen av Sundfør gjennom to kontrasterende sider gjøres flere steder i tekst og bilde. 

Min fortolkning av tekstens beskrivelse av Sundfør som både ”hyggelig” og ”vanskelig”, er 

at en slik fremstilling fungerer som et virkemiddel som bidrar i konstruksjonen av Sundfør 

som en femme fatale, nettopp fordi en femme fatale beskrives som tosidig. En sådan 

forståelse av tekstens hensikter med å beskrive Sundfør som tosidig, bringer meg til 

diskursanalysen som metode og dens understreking av distinksjonen mellom en teksts 

betydningspotensialer og dens fortolkninger. Diskursanalysen oppfordrer fortolkeren til å 

være seg bevisst tekstens ulike, overlappende og noen ganger motstridende meningsenheter, 

hvilke meninger og betydninger som er sosialt motiverte i teksten og hvilke meninger som 

tillegges og vektlegges i fortolkningsprosessen. En tekst er vanligvis ambivalent og åpen for 

mange ulike fortolkninger.126  

 

5.1.6 Spellemannsprisen og årets kvinnelige artist  
Leseren blir fortalt at årsaken til at Sundfør har stempel på seg som ”vanskelig” henger 

sammen med at hun «(…) fra scenen fnyste fram et trassig - jeg er først og fremst artist, ikke 

først og fremst kvinne», da hun mottok Spellemannsprisen for «årets kvinnelige artist» i 

2008. Portrettet utelater imidlertid helt å si noe om hvorfor Sundfør kom med denne 

uttalelsen. Bakgrunnen til at hun sa dette, har sammenheng med at de to mannlige artistene 

Henning Kvitnes og vokalisten i bandet We, Thomas Felberg sa «- hvem skal vi våkne opp 

ved siden av i morgen tidlig», da de kalte Sundfør opp til scenen for å overrekke prisen.127 

For det andre hadde musikeren Ane Brun, i forkant av Spellemannsprisen, uttalt at hun mente 

det å ha kjønnskategorier i Spellemannsprisen var en «antikvarisk» ordning.128 Hendelsen 

omtales heretter som «Spellemannssaken». Spellemannssaken førte til en stadig pågående 

debatt om hvorvidt man bør operere med kjønnskategorier i Spellemannsprisen. Senest under 

Spellemannsprisen 2010 som gikk av stabelen i januar 2011, fikk saken ny aktualitet. Da 

valgte Sundfør å trekke seg fra å være en av de nominerte i kategorien «årets kvinnelige 

artist». Hun begrunnet det med at en slik nominasjon ikke er mulig i forhold til hennes 

 
126 Fairclough, Kritisk diskursanalyse, overs. Jensen 2008:31. 
127 Rockheim, Mediateket, ”Susanne Sundfør”,  
http://www.rockheim.no/mediateket/biografier/susanne_sundfør/  (nedlastet 6.2.2012). 
128 VG, ”Ane Brun Kritisk til Spellemannkategoriene”, http://www.vg.no/musikk/artikkel.php?artid=515759 
(nedlastet 6.2.2012). 
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personlige holdninger, og at hun ønsker at ethvert samfunn skal ha en tilnærmelse og forhold 

til kunst som ikke innebærer et kjønnsperspektiv.129  

 Prisoverrekkerenes uttalelser kan forstås som uttrykk for ideologiske holdninger og 

forestillinger som symbolsk knytter kvinnen til hennes kropp, seksualitet og kjønn. Både 

uttalelsene og hvorvidt Spellemannsprisen bør operere med kjønnskategorier, har blitt belyst 

og debattert i mediene i etterkant av hendelsen. Dessuten blir Spellemannssaken ofte trukket 

frem av mediene i forbindelse med omtalen av Sundfør, slik det også gjøres i 

portrettintervjuet som ligger til grunn for denne analysen. Gjenkjennelsesfaktoren jeg belyste 

i et tidligere avsnitt kan være en årsak til dette. I tillegg er nyhetsverdien for mediene stor, i 

og med at hun utfordrer popdiskursens vedtatte sannheter og forstyrrer gamle mønstre og 

tradisjoner. Man må kunne si at det både er vesentlig og viktig at slike ting omtales i 

mediene. Synliggjøringen av motdiskurser i popdiskursen kan bidra til endringer i 

samfunnsstrukturer som kan være diskriminerende. En motdiskurs, også omtalt som 

marginale diskurser utfordrer rådende forestillinger og herskende ideologier i diskursen og 

kan være på vei å bli dominerende.130 Når Spellemannssaken trekkes frem for å belyse 

artisten Sundfør ser det imidlertid ut til at vinklingen er annerledes. Da er ikke poenget lenger 

å være et talerør for en debatt i det offentlige rom, men å bruke Spellemannssaken til 

identifikasjon, for å lage en karakteristikk av hvem Sundfør er. Slik er det også i 

portrettintervjuet i mitt analysemateriale. Det legges vekt på at hun er vanskelig og sær, det 

påpekes hva hun sa eller at hun trakk seg fra å være en av de nominerte i kategorien årets 

kvinnelige artist.131 VG skriver blant annet at «folket støtter ikke Sundfør»,132 tv2 kunne 

melde at «Kjendiser kaster seg på Sundfør-hetsen»,133 mens seher.no formidler at «Susanne 

Sundfør blir latterliggjort etter Spellemann-sjokket».134 Dette kan belyses med 

diskursanalysens begrep transitivitet. Når man analyserer transitivitet, ser man på hvordan 

begivenheter og prosesser forbindes eller ikke forbindes med subjekter og objekter. 

Hensikten er å avdekke de ideologiske konsekvensene, forskjellige fremstillingsformer kan 

 
129 Musikknyheter.no, ”Susanne Sundfør trekker seg fra Spellemann, http://www.musikknyheter.no/news/7643 
(nedlastet 6.2.2012). 
130 Berkaak og Frønes, Tegn, tekst og samfunn 2005:116.  
131 Se www.google.no og søk på Sundfør eller Sundfør/Spellemannsprisen.  
132 VG, ”Folket støtter ikke Susanne Sundfør”, http://www.vg.no/musikk/artikkel.php?artid=10037665  
(nedlastet 6.2.2012). 
133 Tv2, ”Kjendiser kaster seg på Sundfør-hetsen”, http://www.tv2.no/underholdning/gkn/kjendiser-kaster-seg-
paa-sundfoerhetsen-3393454.html  (nedlastet 6.2.2012). 
134 Se og hør, ”Blir latterliggjort etter Spellemannsjokket”, http://seher.no//860773/susanne-sundfors-manager-
nekter-for-at-dette-var-et-pr-stunt (nedlastet 6.2.2012). 
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ha.135 Siden Nakenportrettet utelater å fortelle om bakgrunnen for Sundførs uttalelser, 

fremstår uttalelsene uten en agent som kan stilles til ansvar. En slik setningskonstruksjon 

legger vekt på effektene, og tilsidesetter de handlinger og prosesser som førte dem frem. Sagt 

på en annen måte: agency nedtones, mens effektene understrekes.136 Spellemannssaken og 

hvordan den vinkles når den omtales i forbindelse med Sundfør, kan være en faktor som har 

påvirket den rolle og posisjon Sundfør har i popdiskursen.  

 

5.1.7 The Brothel og musikkbransjen  
I teksten gis det uttrykk for at Sundfør har sterke meninger om kulturbransjen og om 

musikkbransjen.  

«- Det å gå fra å være en anonym person, eller vanlig person, til å se seg selv i avisa. Det var vanskelig, men 

også fascinerende. Spesielt den forskjellen jeg merket i forhold til hvordan folk rundt meg forholdt seg til meg - 

det å merke at du liksom stiger i hierarkiet, for du gjør jo det  - det å være en offentlig person, spesielt i 

kulturbransjen, det gjør jo at du får et annet forhold til den»,  

Sundfør sier i intervjuet at albumtittelen The Brothel er et «(…) bra bilde på 

musikkbransjen». Journalisten skriver: «Det er på dette tidspunktet at hun begynner å snakke 

om alle menneskene man plutselig må forholde seg til. Alle maktmenneskene. Alle de 

tildekkede strukturene, de usynlige mekanismene». Bordellmetaforen forstår jeg som 

Sundførs måte å kritisere den tradisjonelt maskulint styrte bransjen for å formidle og 

konstituere en ideologi, der materielle verdier som penger, makt og berømmelse veier mer 

enn musikken og menneskeverdet til artistene som skaper eller formidler den. Det tyder på at 

tradisjonelt feminine verdier som medmenneskelighet, omsorg og omtanke ikke er viktig i 

bransjen. Bordellmetaforen formidler til leseren at Sundfør ikke ønsker å bli likt fordi hun er 

kjendis og har steget i hierarkiet, eller at hennes kunstneriske utfoldelse, dirigeres av en 

musikkbransje styrt av en ideologi som kan forklares gjennom bordellmetaforen.  

 Ved å peke på Foucaults perspektiver om makt, diskurs og subjekt, er det mulig å 

utdype hvordan bordellmetaforen fungerer som et bilde på musikkbransjen. I følge Foucault 

fungerer makten ved at hver posisjon eller rolle tillegges bestemte forventninger og bestemte 

verdier. Noen mennesker posisjoneres som objekter som tillegges bestemte forventninger og 

andre som subjekter som har makt til å fastslå sannheter.137 Hva som kan sies eller ikke, hva 

 
135 Jørgensen & Philips, Diskursanalyse, 2006:95. 
136 Ibid. 
137 Foucault, Seksualitetens historie 1995, overs. Schaanning og Andreassen, Der er et yndigt land 2007:112. 
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som er sant og hva som ikke er sant, skapes diskursivt. Basert på denne oppgavens 

problemstilling og teorigrunnlag, kan bordellmetaforen til Sundfør benyttes til å kaste lys 

over de problemstillingene jeg belyste i kapittel fire, rundt kjønnsforskjeller i 

populærmusikken. Siden det i musikkbransjen ofte er kvinnelige artister som knyttes til, 

selges og promoteres gjennom sin kropp og ved å spille på seksualitet, kan bordellmetaforen i 

så måte være et bilde på den makten menn har eller har hatt, over kvinner i diskursen. Som 

med prostitusjon og bordellvirksomhet er det de mektige bakmennene som har makt til å 

bestemme over kvinnen, hun er produktet som selges. På bakgrunn av dette kan man si at i 

den tradisjonelt maskuline musikkbransjen, sitter sjefene og produsentene på makten og er 

posisjonert som subjekter som fastslår sannheter, mens de utøvende artistene, er objekter som 

forventes å spille på kropp, kjønn eller seksualitet for å få lov til å delta. Det vil også kunne 

dreie seg om at bransjen benytter seg av kropp, kjønn og seksualitet for å tjene mest mulig 

penger, istedenfor å fokusere på musikken. Hvorvidt Sundfør vil si seg enig i en slik bruk av 

bordellmetaforen på musikkbransjen gir ikke teksten tydelig svar på, men de konnotasjoner 

bordell som et bilde på musikkbransjen gir, sammen med måten portrettet fremstiller Sundfør 

og hennes motstand mot en kroppsliggjort og seksualisert iscenesettelse av seg selv på, kan 

leses som et signal på at hennes synspunkter vil være i overensstemmelse med en slik 

tolkning. Gjennom tekstens omtale av at Sundfør mener albumtittelen er et bra bilde på 

musikkbransjen, sender teksten ut bestemte signaler om musikkbransjen ideologiske 

strukturer og at Sundfør er en som tar avstand fra den type verdier en slik musikkbransjen 

produserer.  

 

5.1.8 Det musikalske mesterverket  
I teksten spekuleres det mye rundt hva som har påvirket Sundførs musikalske utvikling og 

utrykk fra forrige album til The Brothel. Journalisten lager et stort poeng ut av at «noe må ha 

skjedd» Sundfør, som har gitt henne inspirasjon til å lage The Brothel: 

«(…)Hva har skjedd? Noe må jo nesten ha skjedd. For selv om debutplata hennes hadde stor spennvidde, og 

selv om den var ærgjerrig nok i uttrykket, bærer den, når man hører den i dag, bare delvis bud om den kolossale 

kompleksiteten som fins på hennes kommende album, ”The Brothel”, og som slippes i midten av mars».  

Tekstens mange mulige forklaringer på hva som kan ha skjedd Sundfør er tvetydige. Noen av 

dem gir inntrykk av å være journalistens egne forklaringer, noen er sitater fra Sundfør, mens 

andre igjen fremstilles som indirekte sitater. Det første svaret fra Sundfør på hva som har 

skjedd, oppfatter jeg som det ærligste svaret, nemlig det intetsigende svaret «(…) det er 
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ganske mye info der» (i The Brothel albumet). Portrettets mange, sprikende og diffuse 

forklaringer, fremstår som bortforklaringer mer enn forklaringer. Dette bekreftes også av 

journalisten som i avsnittet etter forklaringene, skriver: «Kanskje kan man tolke dette dit hen 

at hun en stund tvilte på om det egentlig var verdt å fortsette. At det rett og slett ble for mye 

styr». De uklare svarene kan tolkes som et tegn på at Sundfør er en privat person som ikke 

ønsker å dele alt med mediene, men det er journalisten som velger å lage et stort poeng ut av 

dette. Journalisten kunne ha valgt å nedtone dette, istedenfor å understreke det. Slik jeg leser 

teksten handler undringen først og fremst om journalistens hensikter. Det er journalisten, 

gjennom måten han formulerer seg på, som konstruerer og fremhever inntrykket av at 

Sundfør gir diffuse svar og er hemmelighetsfull. Undringen kan tolkes som et språklig 

konstruert virkemiddel i teksten, et narrativt grep for å vinkle teksten i bestemte retninger, 

eller for å kunne iscenesette Sundfør på bestemte måter. Ved at journalisten deler sin undring 

med leseren, oppfordres og påvirkes også leseren til å lure på hva som kan ha skjedd Sundfør. 

 En konsekvens av undringen er at den får Sundfør til å virke mystisk og 

hemmelighetsfull, som om hun har noe å skjule. Undringen kan i så måte være en 

medvirkende faktor i skapelsen av Sundfør som en uvanlig kvinne. Følges denne logikken, 

kan tekstens forklaring på hvordan Sundfør har skapt et album alle musikkanmeldere gir 

toppkarakter se ut til å bli knyttet opp mot at hun er overmenneskelig eller har overnaturlige 

evner. Å konstruere et bilde av Sundfør som en femme fatale for å forklare hvordan Sundfør 

har skapt The Brothel, kan leses som et bilde på at Sundfør er dyktig og at musikken hun 

lager er forførende og guddommelig vakker, men man kommer ikke bort fra at koblingen 

også kan gi negative konnotasjoner, sett fra et kjønnsteoretisk perspektiv. Basert på 

oppgavens tematikk, problemstilling og teoretiske grunnlag, kan tekstens argumentasjon og 

bruk av virkemidler sies å formidle at The Brothel ikke er skapt av kvinnen Sundfør, men av 

femme fatale Sundfør. Underforstått kan dermed undringen gi inntrykk av, å betvile hvorvidt 

kvinner og menn har samme evner til å skape musikk, at det trengs egenskaper tradisjonelt 

knyttet til mannen for å lage musikk av så høy klasse som det Sundfør gjør. I et tidligere 

avsnitt har jeg beskrevet hvordan den kvinnelige forføreren gjør sitt kjønn på tvers av den 

stereotype, tradisjonelle og feminine kjønnssiteringen. På samme måte kan man si at Sundfør 

feilsiterer og overskrider popdiskursens dominerende sannhet i forhold til hvordan kvinner er 

musikalsk begavet. Mens mytene forklarer feilsiteringen til en femme fatale med at hun 

skjuler en mørk, dødelig side bak sitt vakre kvinnelige ytre, så forklarer portrettintervjuet 

Sundførs feilsitering med at hun er en femme fatale. Ut fra tolkningen om at Sundfør påføres 
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overnaturlige egenskaper som forklaring på sitt musikktalent, kan man si at hun på et vis også 

frarøves noe av æren for å ha laget albumet – fordi hun er kvinne. Teksten kan med andre ord 

gi inntrykk av å stille spørsmålstegn ved Sundførs musikalske kredibilitet og å redusere eller 

forflytte fokuset fra musikken over til kjønn, kropp og seksualitet. Uansett om en kvinnelig 

artist fornekter eller forsterker sin fysiske fremtoning, så blir den alltid lest tilbake på henne, 

hevder McClary.138 Mannen er musiker, mens kvinnen er kvinnelig musiker. Av den grunn er 

kvinnens situasjon i popdiskursen ikke lik mannens. Det er nettopp dette Beauvoir sikter til i 

Det annet kjønn: Kvinnen får rollen som ”Den Andre”. Dersom Sundfør skal få rollen som 

musiker og ikke kvinnelig musiker, må hun bygge opp sitt ethos gjennom å vise at hun 

besitter andre kvaliteter enn de kroppslige, de tradisjonelt feminine og seksuelle. Ethos er et 

virkemiddel som i diskursanalyser handler om hvordan identiteter konstrueres gjennom 

språk, ikke-språklige og kroppslige trekk i teksten.139  

 Ut fra intervjuteksten kan det se ut som om kvinnekroppen, eller respektive iboende 

feminine egenskaper, legger restriksjoner på artisten ved at man ikke tilegnes samme evner til 

å kunne skape kvalitetsmusikk. Dersom det stemmer, kan hensikten med den indirekte 

maskuline iscenesettelsen av Sundfør være, å bygge opp under hennes musikalske tyngde og 

gi belegg for at hun er en seriøs, talentfull og dyktig musiker. Portrettet kan se ut til å ta 

utgangspunkt en tradisjonell og stereotyp kjønnsforestilling, det vil si feminin og maskulin 

som binære opposisjoner. På den ene siden konstituerer derfor teksten dominerende 

forestillinger i diskursordenen. På den andre siden er den måten det snakkes om de 

diskurskonstituerende elementene kropp, kjønn og seksualitet på, i iscenesettelsen av 

Sundfør, ikke fremstilt tradisjonelt eller stereotypt. Derfor er det rimelig å anta at 

iscenesettelsen som en kvinnelig forfører, overskridelsen av den tradisjonelle kvinnerollen og 

fremstillingen av Sundfør gjennom tradisjonelt maskuline egenskaper, også kan utfordre 

dominerende og diskriminerende ideologier og maktstrukturer. Dette ambivalente forhold 

tjener som et godt eksempel på hvordan makten fungerer i diskursive praksiser. Folk er ikke 

nødvendigvis bevisst på de ideologiske dimensjonene ved diskursenes praksis, men motstand 

er mulig selv om tekster har flere betydningspotensialer, kan motsi hverandre og er åpne for 

flere ulike fortolkninger og meningsdannelser.140 

 

 
138 McClary, Feminine Endings 1991:139. 
139 Jørgensen & Philips, Diskursanalyse 2006:95.  
140 Ibid. 87. 
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5.1.9 Takk Will Smith 
Det er flere grunner til hvorfor journalisten lager et poeng ut av å undre seg over at det må ha 

skjedd Sundfør noe: «Og noe, noe har med Will Smith å gjøre», på grunn av noe som sies i 

The Legend of Bagger Vance (2000), en film med Matt Damon og Will Smith: «Du skal finne 

det du er best på, og så skal du gjøre det. Du skal ikke ta avstikkere, men bare gjøre det og 

hele tida skal du gjøre det så godt du bare kan». Tekster som åpenlyst trekker på andre tekster 

eller henviser til dem er en særlig markant form for intertekstualitet som Fairclough kaller for 

manifest intertekstualitet.141 Det er det man ser eksempel på her. Det samme sitatet er 

forstørret og fremhevet øverst på siden der intervjuteksten er trykket, som en slags innledning 

til selve intervjuet. Sitatet skaper en forbindelse mellom presentasjonen på forsiden av bilaget 

og til selve intervjuet. Smith-sitatet får en konstituerende funksjon. Ut fra den rasjonalitet 

teksten skaper, skjedde det noe med Sundfør da hun sluttet å tvile på karrierevalget sitt og 

bestemte seg for å satse hundre prosent på musikken. Dette har resultert i at hun laget The 

Brothel. Filmsitatet og Smith fremstilles som medvirkende faktorer til dette. Fremhevingen 

av sitatet, gir inntrykk av at det betyr mye for Sundfør. Det bygger opp rundt bildet portrettet 

tegner av henne som en som har tro på det hun driver med og som går hundre prosent inn for 

det hun gjør, selv om det betyr å ikke følge samfunnets forventede normer og konvensjoner. 

Sitatet kan tolkes som en forklaring på hvorfor Sundfør takker Smith i presentasjonen på 

forsiden av Dagbladet FREDAG.  

 Teksten omtaler samtidig Sundfør på måter som til dels motstrider at noe som ble sagt 

i en Hollywoodfilm, av en kommersiell skuespiller og artist, i så stor grad skulle bety så mye 

for henne som det portrettintervjuet gir inntrykk av. Jeg sikter blant annet til at det i intervjuet 

står at Sundfør er opptatt av de store eksistensielle spørsmålene, er egenrådig og sær og 

tilknyttingen til Emanuel Vigeland mausoleet, som er helt sentralt i den visuelle delen av 

portrettet jeg snart skal rette blikket mot. Generelt gir Sundfør inntrykk av å være mer 

intellektuelt orientert, en som ikke ville hente sin største inspirasjon fra kommersielle 

amerikanske filmer eller stjerner. I intervjuet med musikkmagasinet ENO, sier blant annet 

Sundfør at hun ikke blir inspirert av særlig mye musikk fordi det finnes så mye dårlig 

musikk, men at hun leser mye, blant annet Thomas Espedal, Knausgård, Sylvia Plath, Ted 

Hughes og Emily Dickinson.142 Journalisten kan ha vektlagt og vinklet sitatet med Smith slik 

at det fremstår som noe større og viktigere enn det egentlig er, fordi de motstridende 

 
141 Fairclough Discourse and social change 1992:117  og Jørgensen og Philips, Diskursanalyse 2006:84. 
142 Kydland, «To sider av samme Sundfør», 43. 
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fremstillingene av Sundfør bidrar til å bygge opp under iscenesettelsen av henne som tosidig. 

En annen plausibel forklaring er å se innblandingen av Smith i sammenheng med Dagbladets 

intensjoner og markedsstrategier i en medieindustrikontekst. For å overleve i et stadig mer  

presset og konkurranseutsatt mediemarked kan innblandingen av en av populærkulturens 

store stjerner i en sensasjonell og tabloid overskrift på forsiden, samt tekstens avsløringer om 

ukjente og overraskende sider ved Sundfør bidra til å øke avissalget. Tekstens 

intertekstualitet til en Hollywood film med Smith knytter portrettintervjuet og avisen til det 

populærkulturelle. Fairclough påpeker at teksten må ses i relasjon til layout og eventuelle 

bilder. Det vil si at analyser av tekster helst bør være multisemiotiske,143 og i fotografiene 

som nå skal under lupen er det referansene til den klassiske kunst- og kulturtradisjonen som 

utpeker seg i iscenesettelsen av Sundfør. 

 

5.2.0 Den visuelle teksten i Nakenportrettet med Susanne Sundfør 

I Nakenportretts fotoserie vil jeg identifisere virkemidler som muliggjør iscenesettelsen av 

Sundfør som en femme fatale og å peke på andre konnotasjoner bildene gir. Ved å ta den 

visuelle fremstillingen av Sundfør i nærmere øyesyn og se bildeanalysens funn opp mot 

tekstanalysens funn, kan jeg studere hvordan tekst og bilde jobber sammen for å konstruere 

kjønn, kropp og seksualitet i portrettet. For å ta fatt på dette arbeidet er det først nødvendig å 

beskrive bildenes leksikalske betydning. 

 

5.2.1 Bildenes denotasjon 

Fotografiene av Sundfør er tatt inne i Emanuel Vigeland mausoleet.144 Valg av location for å 

ta bilder til intervjuet henger sammen med at deler av The Brothel ble spilt inn i mausoleet, 

på grunn av den fantastiske klangen. Emanuel Vigelands fresker er synlig i bakgrunnen i alle 

fotografiene, men det er vanskelig å se nøyaktig hva man ser av freskenes ulike motiver, 

bortsett fra at det er nakne kropper og hodeskaller. Når man ser på fotografiene av Sundfør er 

opplevelsen lik den man får av å se gjennom et kaleidoskop. I begge bildene sklir Sundfør inn 

i freskene og blander seg med dem, som akvarellmaling eller batikkmønster. I følge Kress & 

van Leeuwen er modalitet, som kan beskrives som en måte å skape mening på, realisert 

gjennom et komplekst samspill av visuelle signaler. Det samme bildet kan være «abstrakt» i 

ett eller flere markører og «naturalistisk» i andre, slik tilfellet er med i fotografiene av 

 
143 Fairclough Discourse and social change 1992:59. 
144 For mer informasjon om Emanuel Vigeland mausoleum, se www.emanuelvigeland.museum.no  
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Sundfør.145 I begge fotografiene er Sundfør fremstilt dobbelt, hun er to skikkelser. Skikkelsen 

til venstre i begge de to bildene er fremtredende, mens skikkelsen til høyre er mer utydelig, 

som en skygge i bakgrunnen. For å skjelne mellom de to skikkelsene i hvert enkelt bilde, vil 

jeg fra nå av betegne den fremtredende skikkelsen til venstre i begge bildene for «Sundfør», 

mens jeg omtaler skikkelsen til høyre i begge bildene som «Skyggen til Sundfør». La meg 

understreke at Skyggen til Sundfør ikke nødvendigvis må tolkes som en mindre ekte og 

mindre viktig skikkelse enn Sundfør.  

 Intervjuet begynner med et stort foto over to avissider. I bildet ser man Sundfør og 

Skyggen til Sundfør på hver sin avisside. I bildet på venstre avisside står Sundfør. Hun trer 

frem og ut av freskene i bakgrunnen av bildet. På høyre avisside ser man Skyggen til Sundfør 

i bakgrunnen, i mindre størrelse. Skyggen til Sundfør forsvinner nærmest inn i freskene. Hun 

har på seg en okergul strikkegenser som er dratt ned slik at en naken skulder synes. På 

intervjuets første side er tittelen trykket i store hvite bokstaver over magen og brystet til 

Sundfør, etterfulgt av ingressen. Øverst til høyre på side to er hva jeg velger å kalle 

Nakenlogoen trykket. Her informeres om at intervjuet er et «Nakenportrett», om sidetall og 

om navnet på journalisten og fotografen. I fotografiet på den siste siden som avrunder 

portrettet, er Sundfør og Skyggen til Sundfør pakket inn i et stort heklet skjerf i ulike farger. 

Sundfør ser direkte på leseren med et intenst blikk. Skyggen til Sundfør i bakgrunnen til 

høyre bøyer hodet svakt mot bakken. Det er ikke mulig å se øynene fordi hele øyepartiet er 

dekket av en svart skygge. Det lille bildet i innholdsfortegnelsen er svært likt bildet jeg 

akkurat har beskrevet.146 La oss se nærmere på de ulike elementene som bidrar til å 

konstruere en visuell femme fatale myte – og på hvilke andre budskap bildene formidler. 

 

5.2.2 Fortolkning og identifikasjon 

Tekst og bilde «hører» sammen i en integrert helhet, de refererer til hverandre og utfyller 

hverandre. De to komponentene gir mer informasjon og en mer nyansert forståelse av det 

som formidles enn hva tekst eller bilde alene gir. Det betyr ikke nødvendigvis at portrettet i 

sin helhet formidler større grad av sannhet eller virkelighet, men at produsentene lettere får 

kommunisert sine budskap. Både tittel, ingress og bildetekst er trykket oppå bildene. Det er 

grunn til å anta at det finnes en hensikt med dette og derfor nødvendig å undersøke hvordan 

 
145 Kress & Van Leeuwen, Reading Images 1996:168. 
146 Jeg kommer ikke til å skrive mer om det lille bildet i innholdsfortegnelsen siden det bare vil bli en 
gjentagelse av det jeg skriver om det store fotografiet. 
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verbale og visuelle tegn er forankret. Når det står noe skrevet som ledsager bildet kaller 

Barthes det for forankring.147 Det er en relasjon mellom to forskjellige uttrykkskomplekser. 

Det ene komplekset viser til og omtaler det andre. Teksten vil som regel påvirke og styre vår 

lesing av bildet.148 Skriften forankrer bildets betydninger ved å beskrive og identifisere noen 

av bildeelementene slik at vi forstår hva vi må være spesielt oppmerksomme på. Forankring 

kan også bestå i at verbalteksten fortolker bildet ved å omtale og understreke noen av de 

mulige konnotasjonene.149 En annen funksjon det er rimelig å anta at bildetekstene i mitt 

analysemateriale har, er å vekke leserens interesse ved å gi en smakebit på hva man kan lese 

mere om i selve intervjuet. Jeg skiller mellom tittelen/ingressen og bildene, bildeteksten og 

bildene og mellom intervjuteksten og bildene.  

 Grunnen til at tittelen er forankret i bildet, er at «Sundført» viser til og understreker 

Sundfør som er avfotografert i bildet. I tillegg fortolker verbalteksten bildet, ved å 

understreke mulige konnotasjoner. Tittelen gjør det lettere for leseren å se de elementene i 

bildet som kan konnotere femme fatale myter og den gjør det lettere for leseren å oppfatte 

Sundfør som en forfører. «Sundført» er strategisk plassert over magen og brystet til Sundfør 

der hun blottlegger en naken skulder, på det lyseste området i hele bildet. Ingressen 

informerer om hvem som er intervjuet. Den gir leseren en idé om hva man kan forvente å lese 

mer om i intervjuet. Ingressen kan ikke sies å bygge opp under femme fatale myten bildene 

illustrerer. Det kan derimot bildeteksten i det første dobbeltsidige bildet. Den er plassert på 

høyre avisside, nederst i det høyre hjørnet: 

«KLANGFUNN: - Emanuel Vigelands mausoleum har en helt sinnssyk klang. I begynnelsen stabber du rundt i 

blinde, men etter seks timer er det som om freskene på veggen, med all sin død og fordervelse, nesten begynner 

å bevege seg og ta 3D-form, sier Susanne Sundfør, som har spilt inn deler av sitt kommende album her».  

Årsaken til at jeg mener at bildeteksten, som er et direkte sitat, kan bygge opp under femme 

fatale myter, henger sammen med hvordan bildeteksten beskriver klangen og mausoleet. 

«Den sinnssyke klangen» og «å stabbe rundt i blinde», kan relateres til å være trollbundet 

eller bergtatt og å bli oppslukt eller la seg forføre. Bildetekstens første setninger kan altså 

relateres til den kvinnelige forførerens vakre, uimotståelige og forføreriske side. Deretter 

beskriver bildteksten hvordan «(…) freskene på veggen, med all sin død og fordervelse, 

nesten begynner å bevege seg og ta 3D-form (…)». Dette kan forstås som et bilde på den 

 
147 Barthes ”Bildets retorikk” 22-35. 
148 Larsen og Hausken, Medier – tekstteori og tekstanalyse 1999:117. 
149 Barthes ”Bildets retorikk”, 22-35. 
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mørke og dødelige siden til en femme fatale. Bildeteksten forklarer i tillegg hva man ser i 

bildet, hvilken forbindelse det er mellom intervjuobjektet og mausoleet og hvorfor Sundfør 

intervjues. Etter min oppfatning forankrer bildeteksten Sundfør til den klassiske kunst- og 

kultursfæren. Emanuel Vigeland mausoleum regnes som en nasjonal kunstskatt og fremstår 

som eksklusivt og høyverdig. Dette forsterkes av at mausoleet er vanskelig tilgjengelig. Det 

er kun åpent noen få timer en dag i uken, det er begrensninger på hvor mange som får gå inn i 

mausoleet samtidig, man må ta trekk på skoene for å få lov til å gå inn og det finnes ingen 

kommersiell promotering for å trekke publikum dit. Sundfør har imidlertid hatt adgang til 

mausoleet utenom åpningstidene, som musiker og ikke som museumsgjest. Det er grunn til å 

tro at forankringen til mausoleet gir Sundfør et kvalitetsstempel. Ved å plassere Sundfør i den 

klassiske kunsttradisjonen, kan man si at Sundfør og hennes musikk fremstår som mer ekte 

og autentisk. Dette tydeliggjøres dersom man ser høykulturens kunst og kulturprodukter 

(blant annet klassisk musikk) opp mot de populærkulturelle, masseproduserte, kunst og 

kulturproduktene (blant annet listepopen). De produkter populærkulturen produserer bærer 

ikke samme preg av mystikk og påføres ikke samme kvalitetsstempel, men fremstår ofte som 

menneske skapt, kopiert, mekanisk og masseprodusert.  

 Det er ikke belegg for å påstå at bildeteksten trykket på det siste bildet i portrettet 

fortolker bildet ved å konnotere femme fatale myter. Dens fremste funksjon mener jeg er 

identifikasjon:  

«PERFEKSJONISTEN: - Jeg synes jo jeg har utviklet meg som artist. Klart, hvis jeg hadde laget samme type 

plate som debuten, hadde jeg skuffet meg selv, og sikkert andre også. Men ting blir egentlig aldri bra nok. Jeg 

blir aldri helt fornøyd».  

Bildeteksten peker på intervjuets innhold, vinkling og tematikk. Den sier noe om hvordan 

personen i bildet, altså Sundfør, blir beskrevet i intervjuet, men med hennes egne ord. 

Bildeteksten er fokusert på karriere og på det Sundfør gjør, ikke på fritid, hvordan hun ser ut 

eller på hva hun føler. Hun fremstår som en seriøs musiker, en målbevisst perfeksjonist med 

selvtillit og tro på seg selv. Det er ingen kroppslig, kjønnet eller seksuell iscenesettelse, 

hverken i bildet eller i bildeteksten. Det betyr at bilde og bildetekst bygger opp under de 

samme konnotative meddelelsene og støtter opp om verbaltekstens beskrivelse av Sundfør. 

 

5.2.3 En visuell femme fatale myte 
Fotografiene i Nakenportrettene henger tematisk sammen som et visuelt portrett av den som 

intervjues, men selv om tekst og bilde fungerer dialektisk, er ikke de to komponentene 
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avhengig av hverandre. I følge Kress & van Leeuwen ser man i dag mer og mer bort fra 

forankring. De hevder at Barthes fokus på forankring overser et viktig poeng, nemlig at den 

visuelle komponenten i en tekst er en individuelt organisert og strukturert beskjed. Den er 

knyttet til den verbale teksten, men på ingen som helst måte avhengig av den og vice 

versa.150 Fotoserien av Sundfør mener jeg bærer en fortelling på egen hånd, uten å støtte seg 

til det verbale intervjuet eller bildetekstene. Bildene kan leses fra første til siste side som en 

visuell fortelling, konstruert som en femme fatale myte. I det første dobbeltsidige fotografiet 

er Sundfør og Skyggen til Sundfør iscenesatt som en mystisk, forlokkende, kvinnelig 

forfører. Kroppsspråket er mykt og feminint. Sundfør står i forgrunnen av bildet på venstre 

avisside og viser frem en bar skulder, som om hun henvender seg til leseren. Hun er rett i 

ryggen, har armene og skuldrene ned og brystet frem. Kroppsholdningen får Sundfør til å 

virke åpen og imøtekommende, som om hun sier «- kom, bli med meg», «- følg etter meg», 

«- la deg forføre og bli Sundført». Skyggen til Sundfør i det samme bildet på høyre avisside 

kan tolkes som neste steg i forføringen, altså at Sundfør lokker med seg den hun forfører inn i 

bildet. Det siste og avsluttende bildet oppfatter jeg som en illustrasjon av den andre siden til 

«femme fatale Sundfør». Her avsløres hennes mørke og dødelige side, kanskje er hun en 

demon, en vampyr eller en heks forkledd som en forførende vakker kvinne. Det er mange 

elementer i bildene som jobber sammen for å konstruere en femme fatale myte i fotoserien og 

det er mulig å peke på andre budskap bildene formidler om Sundfør. Jeg begynner med å 

undersøke mausoleets funksjon i bildene. 

 

5.2.4 Mausoleet som bakgrunn  
På mausoleets vegger og tak er det malt nakne mennesker. Det er barn, unge, gamle, levende 

og døde, skjeletter og hodeskaller i en dramatisk visualisering av forholdet mellom kropp og 

sjel, natur og kultur.151 Freskenes motiver beskriver store eksistensielle drama, hvordan den 

fysiske kroppen er et uunngåelig faktum i reisen gjennom livet, på godt og vondt: fra ren 

nytelse og lyst (seksualitet) til et under (fødsel), men også som smerte og lidelse (sykdom og 

alderdom). Tematikken Sundfør nevner som sentralt for The Brothel, oppfatter jeg også som 

en sentral tematikk i freskene til Emanuel Vigeland. I tillegg spiller mausoleet som bakgrunn 

i bildene, godt sammen med flere av poengene vi nettopp har sett på, i analysen av den 

verbale teksten. Jeg tenker blant annet på Sundførs uttalelser om å tenke på eksistensielle 
 

150 Kress & van Leeuwen, Reading Images 1996:17. 
151 I fotografiene av Sundfør synes ikke alle freskene jeg beskriver her. Det er en generell beskrivelse av hva 
som befinner seg på veggene inne i Emanuel Vigeland mausoleet.  
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spørsmål «(…) - På at man ikke skal være her for all fremtid», omtalen av hva The Brothel 

konnoterer generelt, i tillegg til hva albumet og tittelen handler om for henne spesielt. Det er 

ikke urimelig å hevde at flere av freskenes motiver i mausoleet illustrerer både kjønn, kropp, 

seksualitet, forføring, prostitusjon, ensomhet, maktesløshet – kort sagt et eksistensielt alvor. 

 Med mausoleet som bakgrunn i bildene og som et sted hun har spilt inn deler av The 

Brothel, opprettes en intertekstuell, interdiskursiv og intersubjektiv forbindelse mellom 

Sundfør og hennes musikk, til den klassiske kunsttradisjonen, Vigeland og mausoleet. Den 

visuelle fremstillingen iscenesetter Sundfør som noe mer enn en lett, overfladisk og 

kommersiell popmusiker. Det kan se ut til å gi henne kunstnerisk og musikalsk tyngde. Med 

tanke på at Sundfør også knyttes til det populærkulturelle i den verbale teksten, kan man si at 

portrettet plasserer Sundfør med en fot i den populærkulturelle sfæren og en annen fot i den 

klassiske kunst- og kultursfæren.152 I likhet med flere store kunstverk kjent fra den klassiske 

kunsten, så er popdiskursens konstituerende elementer kropp, kjønn og seksualitet svært 

synlige elementer også i freskene til Vigeland, som i kunsten (musikken) til Sundfør i The 

Brothel albumet. Med mausoleet som bakgrunn i bildene av Sundfør, vil jeg argumentere for 

at Sundfør gis lov til «å snakke om» de diskurskonstituerende elementene på et abstrakt og 

mer intellektuelt plan, som et tema i hennes kunst. Sundfør imøtekommer, ivaretar og 

formidler dermed popdiskursens konstituerende elementer på en utradisjonell måte for 

popdiskursen, men på en måte som er tradisjonell – og tradisjonelt maskulin, i den klassiske 

kunsten. Den klassiske kunsttradisjonen har historisk sett, først og fremst vært en arena for 

menn. Sundfør får i denne sammenheng – til tross for iscenesettelsen av henne som en femme 

fatale – også lov til å være det tradisjonelt sett maskuline subjektet som snakker om det 

tradisjonelt sett feminine objektet, på et abstrakt plan, gjennom musikken. Hun selv unngår å 

bli fremstilt som et stereotypt, kjønnet, seksualisert og kroppslig objekt, samtidig som hun 

opprettholder et fokus på de diskurskonstituerende elementene. Det betyr at bildenes 

fremstilling av Sundfør i mausoleet gjennom virkemidler som intertekstualitet, kan sies å 

utfordre hvordan det skal snakkes om kropp, kjønn og seksualitet i popdiskursen, noe som vil 

kunne påvirke de andre diskursene i diskursordenen. I følge Neumann kan motstand utøves 

ved at man kanaliserer sin energi i retning av andre diskurser.153  

 Samtidig er det rimelig å anta at den settingen mausoleet som bakgrunn i fotografiene 

tilbyr, med all seksualiteten, nakenheten og lidenskapen freskene uttrykker, bygger opp under 
 

 
153 Neumann, Mening, materialitet, makt, 2001:165. 

 

 

49



 

 

                                                           

forestillingen om Sundfør som en kvinnelig forfører. Blant annet kan flere av freskenes 

motiver tolkes som femme fatale figurer, et velbrukt motiv i mye av den klassiske 

verdenskunsten.154 Siden femme fatale myter har eksistert i de fleste kulturer langt tilbake i 

tid, passer mange av de godt inn i den settingen mausoleet gir. Den relativt høytidelige, 

kirkelige, sakrale, mystiske og på et vis litt skumle stemningen i mausoleet, fanges til en viss 

grad opp i fotografiene. Mausoleet er et sted der man kan se for seg at en overjordisk figur – 

en femme fatale, kunne hatt tilhold. I og med at et mausoleum egentlig er et gravkammer er 

konnotasjoner til vampyren spesielt nærliggende, da vampyrer sies å bo på kirkegårder og 

sove i de dødes kister. Et siste poeng i tilknytting til konstruksjonen av femme fatale myter, 

har sammenheng med at kontraster som liv og død, mann og kvinne, voksen og barn, frisk og 

syk, kropp og sjel, natur og kultur, hat og kjærlighet, himmel og helvete, tematiseres i 

mausoleets fresker. Dette tillater de lesere som har kjennskap til mausoleet, å tenke på 

portrettest generelle formidling gjennom kontraster, noe som kan bygge opp under den 

tosidigheten verbalteksten formidler om Sundfør. La oss gå fotografiene nærmere i sømmene 

og undersøke på detaljnivå de ulike bildeelementenes konnotasjoner.  

 

5.2.5 Farger, former og materialer    
Med unntak av skjerfet Sundfør har på seg i portrettets siste bilde, er bildene preget av 

naturfarger i grønntoner, gultoner og bruntoner. Fotografienes fargepalett konnoterer natur, 

det jordnære og det ekte. Det kan bygge opp under en idé om at Sundfør er jordnær og 

naturlig – en med bakkekontakt. Samtidig virker fargene gamle og nedtonede, noe som gir et 

antikvarisk, klassisk og autentisk inntrykk. Noen områder i bildene er preget av mørke 

skygger og andre områder er opplyst. Fargene går i hverandre og er slørete. Lyset, fargene og 

skyggebruken i bildene kan være en faktor som gir inntrykk av at Sundfør er omkranset av 

noe overjordisk, en mystisk atmosfære.  

 I bildet viser Sundfør en naken, rund og myk skulder, hun har på seg runde øreringer 

og ullgenseren i et mykt naturmateriale har en rund utringing. Skjerfet hun har på seg i det 

siste bildet har en rund silhuett og er heklet med mykt ullgarn. Det er den organiske og 

mystiske naturen – som i kvinnen Sundfør eller som i den kvinnelige forføreren, som 

dominerer i mausoleet, i freskenes motiver og i bildene. Sirkler og runde former er generelt 

 
154 H.W Janson Verdens kunsthistorie, Bind 3., overs. Ingrid og Jan Askeland (Oslo: Cappelen Forlag A/S 1978) 
28. 
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elementer vi assosierer med det organiske og naturlige, fremfor det mekaniske.155 I følge 

Kress & van Leeuwen er den organiske naturen i verden ikke noe mennesket har laget og 

dermed vil den alltid beholde et element av mystikk.156 Buede eller runde former er derfor 

det dominerende valget for folk som tenker i form av organisk vekst fremfor mekanisk 

konstruksjon, i forhold til hva som er naturlig snarere enn hva som er kunstig.157 Siden det 

organiske og buede alltid har elementer av mystikk ved seg, tilfører mausoleet, Sundfør som 

kvinne og fargeskalaen – elementer av mystikk, som kan sies å bygge opp under 

forestillingen om den mystiske kvinnelige forføreren. 

Ett element i bildet som står i sterk kontrast og bryter med det antikvariske, klassiske, 

organiske og naturlige i mausoleet, er kjettingen som skimtes foran Skyggen til Sundfør på 

side to i det dobbeltsidige fotografiet. Den blanke og «harde» kjettingen, laget av menneske 

skapt, avmystifisert metall/stål, fremstår som et fremmedlegeme i bildet. I realiteten har 

kjettingen en funksjon ved å sørge for at besøkende i mausoleet holder avstand til freskene på 

veggen, men i bildet får kjettingen en symbolsk betydning. En kjetting vil være tradisjonelt 

maskulint kodet. Den kan konnotere våpen eller fangenskap/fengsel som i det å bli lenket 

fast. I min sammenheng kan kjettingen symbolisere det å føle seg fanget. Jeg sikter med dette 

til å føle seg fanget på grunn av hvilke subjektposisjoner kvinner tildeles i popdiskursen. I og 

med at kjettingen er synlig i bildet akkurat mellom Sundfør og Skyggen til Sundfør, gis det 

inntrykk av at kjettingen markerer et skille mellom de to skikkelsene, for eksempel for å 

markere at Sundfør setter grenser for medienes/offentlighetens innsyn i hennes privatliv. En 

siste måte å tolke kjettingen på, kan være at den markerer et skille mellom Sundførs to 

konstruerte sider i portrettet, for å understreke tosidigheten til en femme fatale. I forlengelsen 

av dette må det nevnes at en femme fatale også kan sies å «fange», «fengsle» eller «lenke 

fast» offeret hun har forført.  

 

5.2.6 Sundfør og Skyggen til Sundfør  
Å konstruere to skikkelser av Sundfør i bildene er en effekt fotografen har oppnådd gjennom 

kamerainnstillinger. Når man vet at fremstillingen av Sundfør som tosidig ikke er tilfeldig, 

men dreier seg om en bevisst manipulering av bildet, blir betydningen av hva dobbeltheten 

symboliserer enda sterkere og viktigere. Iscenesettelsen av Sundfør gjennom to sider er et 

 
155 Kress & van Leeuwen Reading images,1996:53 
156 Ibid. 
157 Ibid. 
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fremtredende komponent i den visuelle fremstillingen, som i den verbale teksten. Leseren er 

lettere å lede når det samme formidles gjennom ulike inntrykk, forskjellige sanser og i mange 

sammenhenger flere steder i portrettet. I teksten forteller dobbeltheten noe om Sundførs 

personlighet i hennes indre, mens i bildene blir dobbeltheten iscenesatt utenpå Sundfør, 

gjennom hennes fysiske fremtoning. I hvert enkelt bilde er Sundfør og Skyggen til Sundfør 

påtrengende og unnvikende, klar og uklar, lys og mørk, god og ond, engel og djevel, femme 

og femme fatale. Slik jeg tolker bildene, er Sundfør fremstilt gjennom to skikkelser først og 

fremst for å bygge opp under iscenesettelsen av henne som en slags femme fatale, men 

dobbeltheten kan også tolkes på andre måter. Man kan blant annet forstå de to skikkelsene 

som to ulike realiteter Sundfør må forholde seg til. På den ene siden er hun den personlige og 

private kvinnen Sundfør, mens på den andre siden er hun den profesjonelle og offentlige 

musikeren Sundfør. Det vil si at de to skikkelsene kan representere kvinnen Sundfør og 

musikeren Sundfør. I tillegg til at hvert enkelt bilde uavhengig av det andre bildet, fremstiller 

Sundfør som tosidig, fremstilles også denne tosidigheten dersom man sammenligner de to 

bildene i sin helhet med hverandre. I bildene signaliserer Sundfør helt forskjellige ting med 

kroppsspråket, med bekledningen og med blikket.  

 

5.2.7 Blikket 
I begge bildene har Sundfør (til venstre) direkte øyenkontakt med leseren. I følge Kress & 

van Leeuwen blir personen i bildet presentert som menneskelig når han eller hun presenteres 

gjennom å se på seeren.158 I det første bildet der Sundfør blottlegger skulderen, er hennes 

direkte blikk mykt og varmt. Blikket virker mildt og får henne til å virke sårbar. I det siste 

bildet er derimot det direkte blikket på leseren hardt, påtrengende og skummelt. Det er et 

«hvis blikk kunne drepe» blikk, men det er også to bestemte, bevisste og selvsikre øyne som 

ber om å bli tatt på alvor. Når det ikke opprettes øyenkontakt mellom den som ser på bildet 

og personen i bildet, slik det er med Skyggen til Sundfør i begge bildene, blir leseren 

adressert mer indirekte. Når ingen øyenkontakt opprettes, blir seeren subjektet for å se på 

objektet i bildet. Når personene i bildene ikke ser direkte på seeren får altså seeren rollen som 

den usynlige kikkeren.159 Jeg vil argumentere for at dette unngås i begge bildene, til tross for 

at leseren ikke oppretter øyenkontakt med Skyggen til Sundfør. For det første kan man si at 

Sundfør og Skyggen til Sundfør ikke representerer to separate individer, men en og samme 

 
158 Kress & van Leeuwen Reading Images, 1996:124. 
159 Ibid. 
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person. På den måten ser Skyggen til Sundfør også på seeren gjennom Sundfør. For det andre 

opplever jeg at det er Skyggen til Sundfør som har kontroll på situasjonen, ikke seeren. På det 

første bildet kommer dette av at Skyggen til Sundfør er noe utydelig og blandet inn med 

freskene, det er som hun har et slør foran øyene. Skyggen til Sundfør ser på oss uten at vi 

som lesere blir adressert direkte med blikket hennes. Skyggen til Sundfør kan dermed se 

direkte på seeren i smug. I så måte gjøres leseren til objektet, mens Sundfør og Skyggen til 

Sundfør er subjektet som ser. I det første bildet er blikkene til Sundfør og Skyggen til 

Sundfør med på å visualisere den myke, vakre, kvinnelige, forlokkende og uimotståelige 

siden til femme fatale Sundfør. I det siste bildet bidrar blikkene til å visualisere den 

kvinnelige forføreren idet hun avslører sin andre mørke side. Det svarte, skyggelagte 

øyepartiet bidrar til at Skyggen til Sundfør ikke lenger fremstilles som menneskelig, men mer 

som et overnaturlig vesen.  

 

5.2.8 Kropp og klær 
La oss se nærmere på kroppsspråk og bekledning og på hvilke måter kropp og klær i den 

visuelle fremstillingen har betydning for iscenesettelsen av Sundfør. En kvinnes skuldre og 

hals er deler av kvinnekroppen mange forbinder med noe sensuelt og seksuelt. Å dra ned 

genseren og vise frem skulder og nakke fremstår i vår sosiokulturelle kontekst som en 

uskyldig ting å gjøre, men det er allikevel noe de fleste vet kan oppfattes som en seksuell 

invitasjon. Mange steder i verden sørger kvinner for å dekke til skuldrene nettopp på grunn av 

at man ikke skal by seg frem. Som turist forventes det at man viser respekt ved ikke å gå med 

bare skuldre, om man oppholder seg på steder der det er andre kulturelle og religiøse skikker. 

Dermed fremstår den nakne skulderen som et bevisst grep som iscenesetter Sundfør som en 

feminin forfører. Øreringen bidrar til å forsterke denne forestillingen. Tradisjonelt er smykker 

feminint kodet, noe kvinner bruker for å pynte seg og for å føle seg feminine. Det er tegn på 

forfengelighet og sender ut et signal om at man ønsker å ta seg godt ut. I fotografiet på 

portrettets siste side er bekledningen til Sundfør helt forandret. Hun har byttet ut genseren 

med et stort heklet skjerf i rødt, grønt, rosa, blått og sort som er snurret mange ganger rundt 

halsen hennes. Skjerfet skjuler alt det genseren fra det første bildet ikke skjulte. Ansiktet 

stikker opp fra skjerfet, men hun har ingen kropp fordi hele overkroppen er visket ut i svarte 

skygger i bildet. Hun er på en måte iscenesatt kroppsløs. Dette kan oppfattes som et signal 

om at Sundfør ikke ønsker en tradisjonell og stereotyp, kroppsliggjort, kjønnet og seksualisert 

medieomtale. Med den manglende kroppen og med det store skjerfet demonstreres dette. 
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 Et sentralt poeng i analysen er å benytte diskursanalysens og semiotikkens begreper 

for å undersøke hvilke skjulte betydninger bildene kan ha. Hvis analysen bare beskjeftiger 

seg med de normerte betydningene, fanger den bare opp de delene av det sosiale fellesskapets 

ideologi og livsstil som er bevisst formulert.160 Selv om skjerfet kan ha sammenheng med at 

det er kaldt i mausoleet, er det nødvendig å utdype andre mulige symbolske betydninger det 

kan bære. I så måte bør det påpekes at skjerfet gir konnotasjoner til en slange. For det første 

er formen på skjerfet lik formen på en slange. Dessuten kveler skjerfet seg rundt halsen som 

en kvelerslange. For det tredje er skjerfet heklet med garn i ulike farger, i et mønster som 

minner veldig om et slangeskinnsmønster. Forstått slik har Sundfør en symbolsk slange 

kveilet rundt halsen. Det kan signalisere flere ting, som «hold avstand», «ikke prøv deg», 

«jeg er giftig», «jeg kveler deg», «jeg advarer deg». Disse forestillingene forsterkes gjennom 

det bestemte og intense «hvis blikk kunne drepe» blikket. Snur man det på hodet kan skjerfet, 

også forstås som et signal om at Sundfør føler seg kvalt, av for eksempel forventningene i 

popdiskursen om kropp, seksualitet og kjønn, at hun kveles av musikkbransjen, av sitt eget 

kjønn eller av mediene.  

 Skjerfet forstått som en symbolsk slange kan relateres til femme fatale myter, siden en 

femme fatale beskrives som slu, farlig, giftig og dødelig. Dessuten er det ikke uvanlig at 

femme fatale figurer i filmer, bilder og malerier, er fremstilt med en slange rundt seg. Salma 

Hayek spilte for eksempel vampyren Santanico Pandemonium i Quentin Tarantinos film 

From Dusk Till Dawn (1996), hvor hun opptrådte med en stor slange rundt sin nakne kropp i 

forføringens øyeblikk. I forlengelsen av dette og ut fra påstanden om at tekst og bilde 

iscenesetter Sundfør som en femme fatale, har jeg latt meg friste til å se på hvilke andre 

tilleggskonnotasjoner skjerfets symbolske betydninger kan sies å påføre Sundfør. Skjerfet 

forstått som en slange, kan knytte Sundfør til fristerinnen Eva i Edens hage, en av de mest 

kjente bibelske historiene.161 Årsaken til det er at beretningen om Eva beskrives som et tidlig 

eksempel på en femme fatale myte. I følge denne bibelske myten kom synden til menneskene 

gjennom Eva fordi hun lot seg friste av slangen til å spise et eple fra det forbudte tre i Edens 

hage, på tross av Guds forbud.162 Myten om Eva knytter symbolsk alle kvinner til kropp, 

kjønn, seksualitet og natur. Eva gir etter for sanselige fristelser, lyster og begjær. Hennes 

mangel på kontroll, kultur, fornuft, posisjonerer henne som umoralsk underlegen og motsatt 

 
160 Larsen & Hausken, Medier – tekstteori og tekstanalyse. 1999:109. 
161 Genesis 1:3 
162 Ibid. 
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av mannens egenskaper. Det er flere momenter som bygger opp under en slik tolkning. Blant 

annet påføres bildene et religiøst aspekt gjennom de konnotasjoner Vigeland mausoleet gir. I 

tillegg støtter intertekstualiteten til The Brothel albumet opp om en slik tolkning. I låten med 

samme tittel som albumet synger Sundfør: «You cover your eyes, you cover your mouth, you 

cover your ears. Still you follow my trail. Well, I'll do it all, I'll do whatever you say. God has 

left me anyway». Iscenesettelsen av Sundfør i portrettets siste bilde passer godt med utdraget 

fra sangteksten. Hun har ingen synlige øyne og den lukkede munnen er delvis skjult bak 

skjerfet. Dessuten kan tekstutdraget relateres til å følge blindt etter og å bli fortapt, slik 

mytene advarer mot at en femme fatale kan gjøre med den som lar seg forføre. Et annet sted i 

den samme låten synger Sundfør: «We are ruins within ruins. On every corner a gladiator is 

begging for another century. When no one cut your tongue to know nothing and to know it 

all. To be both the animal and the God».163 Referansene til den religiøse sfæren versus kultur 

og natur, å være menneske og Gud og tema som skam, synd og seksualitet, kan tolkes til at 

mennesket er syndig, spesielt kvinnen (den prostituerte kvinnen i The Brothel). Etter mitt syn 

er det dermed mulig å relatere sangtekstutdraget til beretningen om Eva. Videre er det  

rimelig å anta at intertekstualiteten til sangteksten, styrker iscenesettelsen av Sundfør som en 

femme fatale – og at denne iscenesettelsen i bildene, på grunn av sangens konnotasjoner til 

myten om Eva, knytter Sundfør til myten om Eva. I siste instans kan sangteksten og 

konnotasjoner til Eva i Edens hage, ses i lys av portrettets generelle fremstilling av Sundfør. 

Hun følger ikke reglene, man kan si at hun på sett og vis har latt seg friste til «å synde» mot 

popdiskursens vedtatte sannheter og overskredet den kvinnelige subjektposisjonen, på samme 

måte som Eva lot seg friste til å synde mot Guds regler.  

 Jeg avslutter med å peke på hvilke budskap fotoserien synes å formidle. ”Naken” 

brukt som en metafor for portrettintervju, kan sikte til et formålet om å kle av intervjuobjektet 

for å avsløre nye sider for leseren. I intervjuet med Sundfør demonstreres Nakenportrettets 

avkledningsambisjon gjennom å kle delvis av Sundfør i det innledende dobbeltsidige bildet. 

Sundførs påkledning i det siste bildet, kan leses som en motstand mot denne 

avkledningsambisjonen. I og med at portrettet avrundes med det bildet der Sundfør er 

tildekket, fremstår denne iscenesettelsen av Sundfør som siste ord i saken. Det kan markere at 

Sundfør har en privat side eller at hun ikke vil dele alt med offentligheten. Spesielt oppfatter 

jeg det som en understreking av at Sundfør ikke ønsker å delta i popdiskursen på grunn av sitt 

 
163 Utdrag fra sangteksten ”The Brothel”  Med forbehold om feil, egen oversettelse. 
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kjønn eller ved å iscenesette egen kropp og seksualitet. Det kan tolkes som motstand mot at 

kroppen er et uunngåelig faktum for kvinner i popdiskursen, i langt større grad enn det den er, 

eller har vært for menn. Mitt inntrykk er at Sundfør vil unngå at media fokuserer på hennes 

kjønn, kropp og seksualitet på en tradisjonell og stereotyp måte i iscenesettelsen av henne. 

Portrettets produsenter synes å utnytte seg av det og lager et poeng ut av den motstanden 

Sundfør gir uttrykk for. Den mislykkede avkledningsambisjonen kan sies å bli erstattet av å 

tematisere nettopp dette, blant annet ved at hun iscenesettes gjennom tradisjonelt maskuline 

egenskaper og gjennom å konstruere en femme fatale myte om henne i tekst og bilder. Jeg 

opplever at det finnes en ambivalens mellom Sundførs motstand mot å spille på kropp, kjønn 

og seksualitet og tekstens konstruerte femme fatale myte – en myte hun selv er med på å 

iscenesette. Slik som i ”forføringens spill”, er det som at Sundfør viser litt for så å ”spille 

kostbar” og trekke seg tilbake. 

 Det sterkeste budskapet tekst og bilde formidler om Sundfør, i tillegg til de 

konstruerte budskap portrettet sender og til tross for tekstens ambivalente meningsdannelser, 

er slik jeg ser det, at Sundfør ønsker å delta i popdiskursen som musiker, ikke kvinnelig 

musiker. Måten Sundfør iscenesettes på, må kunne sies å tillate henne en slik deltagelse, men 

hun må kjempe for den. Ved å gjøre det hun er god på og tror på, ikke gir opp og ikke tar 

avstikkere, kan en tradisjonell og stereotyp subjektposisjonering i popdiskursen unngås. Dette 

bringer oss tilbake til det fremhevede sitatet og til presentasjonen av intervjuet på forsiden 

avbilaget – til Sundfør som takker Will Smith.  

 
5.3.0 Fredagsbilagenes forsider 

Det store helsidefotografiet på forsiden av Dagbladet FREDAG, er hver uke tilknyttet en av 

sakene i bilaget. Blant annet var Ida Maria, i motsetning til Sundfør, «forsidepike» den 

fredagen intervjuet med henne var å lese i Dagbladet FREDAG. Siden det ikke var bilde av 

Sundfør på bilagets forside da portrettet med henne var i avisen, har det ikke vært nødvendig 

å belyse den visuelle forsidepresentasjonen før nå. For å greie ut om den verbale 

forsidepresentasjonen av Nakenportrettet med Ida Maria på en best mulig måte, finner jeg det 

nyttig å begynne med å se på forsidens visuelle presentasjon først. Det vil si at analysen av 

Nakenportrettet med Sundfør avsluttes med det analysen av Nakenportrettet med Ida Maria 

begynner med.  
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5.3.1 Visuell nytelse   
Den fredagen Nakenportrettet med Sundfør var på trykk, var rosabloggeren Ulrikke Lund 

avbildet på forsiden av bilaget.164 Rosablogging og blogging generelt, er først og fremst et 

ungdomsfenomen som har fått mye oppmerksomhet i mediene de siste årene. Derfor kan 

saken om Lund ha hatt stor aktualitet hos den viktigste målgruppen til Dagbladet FREDAG 

på det aktuelle tidspunktet hun var intervjuet i avisen. Samtidig kan man anta at Sundfør var 

(og er) en mer kjent og betydningsfull kulturpersonlighet enn rosabloggeren Lund. Av den 

grunn, og siden Dagbladet profilerer seg som en kulturavis, kunne et bilde av Sundfør også 

passe på forsiden. På den annen side har ikke bildene av Sundfør et populærkulturelt, 

kommersielt eller tabloid uttrykk og de er relativt mørke og nedtonede i fargene. Bildet av 

Lund er derimot tabloide og kommersielle, lysere og «muntrere». Lund sitter på kanten av et 

badekar iført en ballkjole med bare skuldre og armer. Det lange blonde håret hennes henger 

nedover på den ene siden. Hun smiler og ser med et flørtende blikk rett i kameraet. 

Verbalpresentasjonen lyder: «Skjønnhets. Klart det indre teller. Men det ytre teller mer. 

Moteblogger Ulrikke lund (20) er en av dem som lever enklere på grunn av et pent utseende». 

Saken om Lund handler om utseende, og i så måte også om kropp og seksualitet. 

Løssalgspressen har i følge Grønn, et stort fokus på seksuelle elementer og detaljer, høy 

prioritering og bred dekking av saker med seksuelle elementer, fokus på sider ved personer vi 

forbinder med det seksuelle og ikke minst fokus på personer som er ansett for å være seksuelt 

attraktive.165 Siden Sundfør ikke er den som viser frem kropp, kjønn eller seksualitet for å 

gjøre seg synlig i mediene, kan det å ikke bruke Sundfør som «forsidepike» sies å stemme 

godt med hvordan portrettintervjuet presenterer henne inni bilaget. Det indre teller mest for 

Sundfør. For Lund teller derimot det ytre mer. Dette blir understreket ved å ha et bilde av 

Lund på utsiden av bilaget.  

 

5.3.2 Seksuelle tabu  

I forbindelse med sitt comeback var Ida Maria «ny» både på utsiden og innsiden. Bildet på 

bilagets forside viser derfor en veldig annerledes Ida Maria, sammenlignet med hvordan hun 

så ut på bilder som sirkulerte i mediene før hun ble sykemeldt. Dagbladet FREDAG var blant 

de første norske mediene som fikk et lengre portrettintervju med henne og som kunne vise 

 
164 Begrepet «rosablogger» referer til unge kvinners blogger på nettet som handler om klær, sminke, mote, 
skjønnhet. De siste årene har den type blogging blitt svært populært. 
165 Grønn, “Det sjette nyhetskriteriet”, 17-38. 
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nye bilder av henne, etter at hun hadde vært borte fra rampelyset over en lengre periode. Det 

gir saken stor nyhetsverdi og er en fordel i den tøffe konkurransen mellom løssalgsavisene, 

om å få publikum til å velge nettopp deres avis. Forsiden med Ida Maria formidler at saken 

om henne vil by på aktualitet, eksklusivitet, sensasjon, identifikasjon, vesentlighet og 

personlig dramatikk/konflikt.  

 Ida Maria er ikke iscenesatt på en stereotyp eller tradisjonelt feminin måte i bildet. I 

motsetning til hvordan kvinner ofte fremstilles i medienes populærkulturelle representasjoner, 

er ikke Ida Maria «dollet» opp. Hun har hverken fått ansiktet glattet ut eller rynkene retusjert. 

En mulighet er å tolke iscenesettelsen av henne som en slags konstruert illustrasjon av hvem 

Ida Maria var før hun kollapset, da hun levde det ville rockelivet på turné med alkohol og 

festing. Det forklarer hvorfor hun i bildet ikke smiler, virker sliten og dradd. Bildet kan også 

være en reell visualisering av resultatet av et hardt liv. Iført en svart metallisk genser som er 

gjennomskinnelig (bhen er synlig) og en svart mc-skinnjakke viser Ida Maria et tøft og barskt 

ytre. Etter min oppfatning spiller iscenesettelsen av henne på rock and roll-stilen, med 

referanser til punkkulturen og til 1950-tallets rockabilly musikk og kultur – fra et maskulint 

perspektiv.  

 Bildet av Ida Maria er relativt seksuelt, men det er seksuelt på en utradisjonell måte. 

Ida Marias seksuelle utstråling oppleves nemlig som maskulin. Hennes uretusjerte ansikt, 

korte hår og den maskuline skinnjakken er medvirkende faktorer til dette. Dessuten 

adresserer Ida Maria leseren gjennom et tradisjonelt maskulint kroppsspråk; hun holder hodet 

på skrå og med en maskulin armbevegelse grer hun hånden gjennom den korte luggen og ser 

rett i kamera met et flørtende og direkte «jeg er jegeren» blikk. På bakgrunn av dette kan en 

annen tolkning av bildet være at Ida Maria er iscenesatt som den amerikanske 1950-talls 

butchen. Begrepet butch henger sammen med begrepet femme og betegner et lesbisk par der 

butch er den lesbiske kvinnen utkledd som mann, mens femme er den lesbiske kvinnen i 

dameklær. Butch/femme paret er altså en seksuell relasjon mellom to kvinner som hermer 

heteroseksuelle relasjoner ved maskulinitet og femininitet benyttes performativt.166 

Butch/femme kulturen blomstret opp blant lesbiske kvinner på 1920-tallet på nattklubber, 

dragshows og kunstnerbarer i New York. Etter hvert som den lesbiske kulturen ble mer 

splittet og klassedelt ble butch/femme kulturen arbeiderklassebetonet. Den amerikanske 

1950-tallsbutchen, med sine drikkevaner, slåsskamper og kontroll over femme-kvinnen, 
 

166 Tiina, Rosenberg (1999:36): «(1999) ”Inte bitch, men butch. En kort queerteoretisk hjälpreda för feminister», 
i Kvinder, køn og forskning. Center for kvindeforskning (2) ss. 30-42. 
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lignet svært på kjønnsnormene for den heteroseksuelle arbeiderklassemannen.167 

Iscenesettelsen av Ida Maria som en 1950-talls butch på forsiden av fredagsbilaget mener jeg 

støttes flere steder i portrettet, noe analysen som snart står for tur vil vise. Det er allikevel 

viktig å presisere at min påstand om at Ida Maria iscenesettes som den amerikanske 1950-

talls butchen kun et forslag til hvordan iscenesettelsen av Ida Maria kan tolkes ut fra min 

situerte posisjon som fortolker, som baserer seg på denne oppgavens tematikk, 

problemstilling og teorigrunnlag. Jeg har ikke belegg for å hevde at portrettets produsenter 

bevisst har hatt til hensikt å iscenesette Ida Maria som en amerikansk 1950-talls butch. Selv 

om tekstens produsenter i utgangspunket ikke har hatt slike hensikter, er det flere faktorer 

som gjør det mulig for fortolkeren å oppfatte portrettets konnotative meddelelser på den 

måten. Mye tyder i hvert fall på, at avsenderen har hatt til hensikt å spille på det kroppslige, 

kjønnede og seksuelle på utradisjonelle måter. Selv om den vanlige avisleseren ikke har 

spisskompetanse om femme/butch begrepene, så kan en slik iscenesettelse for den vanlige 

avisleseren oversettes til lignende kvinnelige karakteristikker eller stereotypier som for 

eksempel «traktorlesben». Av den grunn mener jeg at å bruke påstanden om at Ida Maria 

iscenesettes som den amerikanske 1950-talls butchen, som et organisatorisk prinsipp og ut fra 

denne oppgavens tematikk og teorigrunnlag, er fruktbart og nyttig. Leserens mulighet til å 

konstruere en fornuftig sammenheng i teksten krever en sosial og kulturell forståelse. Teksten 

gir mening til de som gir mening til den, men det innebærer at man er innforstått med de 

meningsgivende prinsippene diskursen er utformet etter.168  

 Påstanden om at Ida Maria iscenesettes som en amerikansk 1950-talls butch betyr ikke 

at jeg velger å se bort fra at bildet også kan tolkes som en iscenesettelse av den gamle Ida 

Maria, eller at bildet kan vise resultatene av en hardt liv. Jeg opplever ikke at de tre ulike 

måtene å tolke bildet på er i konflikt med hverandre. Fortolkeren kan tillate seg å ha tre (eller 

flere) tanker i hodet på samme tid. Ut fra en forståelse av at bildet illustrer den gamle Ida 

Maria og hennes gamle liv, kan iscenesettelsen konnotere at Ida Maria har hatt en tradisjonelt 

maskulin livsstil i en tradisjonelt maskulin bransje. Ut fra en forståelse av at Ida Maria er 

iscenesatt som en 1950-talls butch, kan bildet utfordre den hegemoniske, heteronormative 

seksualiteten. Ut fra en forståelse av at bildene viser hvordan Ida Marias livsstil har satt sine 

spor i ansiktet hennes, kan iscenesettelsen sies å forsterke hennes fysiske fremtoning som 

maskulin, få Ida Marias livshistorie til å virke mer dramatisk – og tradisjonelt maskulin. 
 

167 Rosenberg, ”Inte bitch, men butch” (1999:36) 
168 Fairclough, Kritisk diskursanalyse, overs. Jensen 2008:36. 
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Uansett tolkningsalternativ, er de diskurskonstituerende elementene kropp, kjønn og 

seksualitet tydelig til stede visuelt på forsiden av bilaget, men de er ikke iscenesatt 

tradisjonelt eller stereotypisk. Den utradisjonelle sexifiseringen kan være en medvirkende 

faktor til hvorfor avisen har valgt å ha nettopp dette bildet på fredagsbilagets forside. I følge 

Grønn er nemlig seksuelle tabuer regnet som spesielt nyhetsverdige. Hun hevder at i vår 

kultur pirrer det «forbudte» vår oppmerksomhet i stor grad.169 La oss bevege oss over til 

intervjuteksten. Jeg begynner med å se nærmere på hvordan den verbale presentasjonen på 

forsiden formidler nyheten om Nakenportrettet med Ida Maria.  

 
5.4.0 Det verbale Nakenportrettet med Ida Maria 

5.4.1 Ida Maria. Ny sveis. Ny giv. 
I tillegg til det store fotografiet, presenteres nyheten om intervjuet med Ida Maria med tre 

setninger. Hver setning består kun av to korte ord: «Ida Maria. Ny sveis. Ny giv». «Ida 

Maria» står på en linje for seg, med bokstaver i en fontstørrelse markant større enn 

forsidepresentasjonens to andre setninger. Selv om det ikke er nødvendig å se på forsidebildet 

(eller noen av intervjuets andre bilder) for å forstå forsidens verbale presentasjon (eller 

innholdet i det skriftlige intervjuet), er det ikke til å unngå når tekst og bilde formidles 

sammen. Leseren oppfordres til å legge merke til hvordan Ida Maria ser ut i bildet og tekstens 

referering til Ida Marias nye utseende får bildet av henne til å feste seg på netthinnen til den 

som leser. I hvilken grad bildene vektlegges av leseren, henger sammen med kulturelle og 

personlige erfaringer, interesser og egenskaper, men det er grunn til å tro at 

verbalpresentasjonens forankring til bildet trekker leserens oppmerksomhet mot Ida Marias 

fysiske væren, slik at hun blir et visuelt og kroppslig objekt for leseren allerede på forsiden av 

bilaget. Slik tekst og bilde fremstår, er mitt inntrykk at teksten er skrevet ut fra en visshet om 

hvordan Ida Maria ser ut i fotoseriens bilder. 

 Når man analyserer bør man i følge Fairclough være oppmerksom på hvordan teksten 

bygger opp sine argumenter. Dette betegner han som sammenkjeding.170 Grammatikk, 

ordvalg og sammenkjeding av setninger er ikke tilfeldig. Den bestemte tonen gjennom korte 

setninger som ligner hverandre og repetisjonen av ordet «ny», er en måte å formulere 

presentasjonen på som gir inntrykk av at Ida Maria-portrettet er en nyhetssensasjon. Det 

 
169 Margunn Grønn, “Det sjette nyhetskriteriet”, 17-38.  
170 Fairclough, Discourse and social change, 1992:176-177. 
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bidrar til at presentasjonen på forsiden fremstår som en tabloid nyhet. Måten å strukturere 

ordene på og de korte, konsise setningene skaper et inntrykk av at saken inneholder eksklusiv 

informasjon og byr på avsløringer som har stor nyhetsverdi. Denne «breaking news effekten» 

blir til dels også konstruert gjennom bruken ordet «ny». Siden begge de to siste setningene 

begynner med ordet «ny» blir de svært like og gjentagelsen av ordet gjør at leseren 

vektlegger det. Ordet «ny» i presentasjonen kan formidle flere ting: Intervjuet byr på noe 

nytt, har ny informasjon, nyheter om Ida Maria eller at Ida Maria har blitt ny eller har laget 

ny musikk. Det essensielle er at presentasjonen gir inntrykk av at intervjuet vil avsløre, eller 

by på noe som er nytt, og av den grunn er spennende og overraskende.  

 Presentasjonens to siste setninger mener jeg viser til presentasjonens første setning, til 

Ida Maria. Setningene identifiserer og fortolker Ida Maria, noe som tillater leseren å 

identifisere seg med intervjuobjektet. Det siktes til at intervjuet byr på avsløringer som er 

private og personlige, helt i tråd med hva som kjennetegner portrettintervju som sjanger – og 

Nakenportrettets ambisjon om å kle av intervjuobjektet. «Ny giv» sikter til at Ida Maria har 

vært sykemeldt på grunn av utmattelse, at hun har fått hvilt ut og nå er klar til å ta fatt igjen. 

Verbalpresentasjonen og forsidebildets nyhet kan tolkes til å være at Ida Maria har kommet ut 

av skapet og er lesbisk – en iscenesatt og konstruert nyhet uten hold i virkeligheten. Som den 

videre analysen vil vise, er det mange elementer i tekst og bilde som synes å bidra til 

konstruksjonen av Ida Maria som en som feilsiterer den tradisjonelt feminine kvinnerollen. 

Portrettet handler imidlertid ikke om dette, men dreier seg om Ida Marias virkelige liv som 

rockeartist. 

 

5.4.2 Før og etter den store smellen  
Tekstens fremstilling av Ida Maria, foregår ved å beskrive den «gamle» Ida Maria og den 

«nye» Ida Maria, før og etter hun gikk på en smell, kollapset og ble sykemeldt. Den store 

smellen strukturerer i så måte hele portrettintervjuet, fra presentasjonen på fredagsbilagets 

forside, til introduksjonen i innholdsfortegnelsen, via tittelen, ingressen, bildene og 

bildetekstene og det fremhevede sitatet øverst på den siden selve intervjuet står, til intervjuet 

avsluttes med at Ida Maria sier: «- Den gamle meg er ikke lenger meg. Første gang var alt 

nytt og jeg trodde jeg måtte alt. Jeg ville gjerne og trodde jeg skulle klare det. Nå kjenner jeg 

mine begrensninger og vet at jeg må ta ansvaret selv». Livet til Ida Maria før hun gikk på en 

smell og kollapset, beskrives i teksten som en eneste lang turnering i alkoholrus rundt om i 

USA. Med sine drikkevaner og en utagerende, vill og ukontrollert oppførsel pleide den gamle 
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Ida Maria «å slå ut håret» – som da var langt: «Hun skadet seg under konserter. Hun kastet 

fra seg gitarer og stormet fra scenen. I full offentlighet ødela hun gullplatetrofeet hun fikk for 

debutskiva. «- Jeg flippa jo ut annenhver dag. Knuste ting». Portrettets beskrivelse av den 

gamle Ida Maria  kan leses intertekstuelt til en av låtene fra albumet Katla, som hun var i ferd 

med å gi ut da hun ble intervjuet. I sangen ”Let´s leave”, synger Ida Maria blant annet: «Let´s 

leave, this music hurts my ears. Let´s leave the party is out of beer. Let´s leave, I think I 

pulled the fire alarm. Let´s leave I might have broken his guitar. Let´s leave I threw a drink in 

someones face».171 Et sitat fra Ida Maria i portrettet lyder: «- Jeg ble sliten, mørk, deprimert, 

og så ble det masse destruktiv drikking oppå det». En utslitt og nedkjørt Ida Maria måtte til 

slutt forlate turné livet i USA, til fordel for den lille hjembygda Nesna på Helgelandskysten i 

Nord-Norge: «Det endte med kollaps på den amerikanske Perez Hilton-turneen». Når 

intervjuet gjøres i LA, møter leseren den nye Ida Maria etter at hun har vært sykemeldt over 

en lengre periode. Den nye Ida Maria slår ikke lenger ut håret, hun har fått tilbake kontrollen, 

funnet tilbake kreativiteten, fått ny giv og ny sveis.  

 

5.4.3 Hår  
Håret til Ida Maria vies mye oppmerksomhet i portrettet. I presentasjonen på forsiden er det 

som om leserens oppmerksomhet føres mot håret hennes, ved hjelp av verbalteksten som 

peker direkte på hvordan hun ser ut på bildet, òg ved hjelp av Ida Marias arm som i bildet 

fører leserens blikk til håret, ved at hun grer hånden gjennom luggen mens hun ser på leseren. 

For å gi en indikasjon på hva intervjuet handler om, står det under det lille bildet i 

innholdsfortegnelsen at: «Ida Maria dro seg selv opp etter håret. Så klippa hun det av, og 

sluttet å drikke». I den ene bildeteksten sier Ida Maria: «- Jeg føler meg som en ny person. 

Jeg måtte begynne på nytt. Klippe håret og alt sånt». Håret fremheves i tekst og bilder på 

fredagsbilagets forside, i innholdsfortegnelsen, i den ene bildeteksten og ved flere 

anledninger i intervjuets tekstuelle hoveddel. Slik jeg ser det, benyttes håret som et bevisst 

grep i portrettet, for å beskrive Ida Maria før og etter den store smellen. Den fysiske 

forandringen på utsiden av kroppen «ny sveis» peker på, viser til de psykiske forandringene 

på innsiden av kroppen som «ny giv» peker på. På grunn av at håret står i sentrum for den 

vesentligste tematikken i portrettet, vil jeg påstå at håret fungerer som metonymi. Metonymi 

 
171 Utdrag fra sangteksten ”Let´s Leave”, med forbehold om feil da jeg har oversatt selv. 
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er når et enkelt tegn trekker med seg assosiasjoner til et større område. Håret fungerer som et 

bilde på helheten.172  

 Fokuseringen på håret imøtekommer og videreformidler popdiskursens uutalte krav 

og forventning om å inneholde de konstituerende elementene kropp, kjønn og seksualitet. 

Ikke bare er håret noe rent kroppslig, men langt hår på kvinner er over hele verden forbundet 

med kvinnelighet, kvinnelig forfengelighet og kvinnelig seksualitet. Understrekingen av Ida 

Marias nye korte sveis i tekst og bilde tilsier at fortolkeren, utover den rent bokstavlige 

nyheten «ny sveis» formidler, bør undersøke hvilke skjulte konnotasjoner hår generelt, og 

kort hår på kvinner spesielt kan inneholde. Hårets mange konnotasjoner gjør seg synlig på 

hverdagslige måter, for eksempel gjennom motebildet og gjennom myter, vitser 

(blondinevitser) og forestillinger som at «blonds have more fun» eller er «dumme og 

deilige», at mørkhårede er mystiske eller at rødhårede er hissigpropper. Myter om hår av 

dette slaget kan virke uskyldige, men myter har evnen til å fungere som profetier og 

innebærer dermed et maktaspekt. Myter kan fungere som idealer den enkelte tilpasser seg og 

lever opp til for å markere sosial, religiøs, politisk, seksuell eller kulturell tilhørlighet. En 

glamourmodell for eksempel, kan tilpasse seg forestillingene tilknyttet rollen som 

glamourmodell ved å ha langt blondt hår, store pupper og å spille ”dum og deilig”. 

Glamourmodellen og de sannheter om hva en slik rolle innebærer (eksempelvis langt blondt 

hår) blir med andre ord selvkonstituerende. Hårets mange symbolske betydninger er sterke og 

utbredte. Et eksempel er Norges behandling av de såkalte tyskertøsene. Begrepet sikter til de 

kvinnene som under andre verdenskrig hadde et forhold til fiendens soldater. Tyskertøsene 

ble offentlig ydmyket og utstøtt av samfunnet ved at de ble barbert på hodet. Årsaken til at 

kvinnene ble skamklipt dreier seg ikke om fedrelandskjærlighet eller motstandsbevegelse, 

men om seksualitet og om hvem kvinnene tilhørte. Det er en flere hundre år gammel skikk, en 

form for avkjønning hvor jentene skulle nedverdiges.173  

 Tradisjonelt sett er kort hår maskulint kodet og langt hår feminint kodet. Siden 

kvinnens lange hår ofte knyttes til seksualitet bruker mange kvinner over hele verden slør 

eller hijab for å skjule håret. Selv om en slik tildekking først og fremst er av religiøse årsaker, 

kan skikken knyttes opp mot menneskets seksualitet og en kulturell/religiøs forståelse om at 

kvinnen må skjule sitt hår for å unngå å være til seksuell fristelse for mannen. På bakgrunn av 

 
172 Lakoff & Johnson, Hverdagslivets metaforer, overs. Hidle, 2003:36-41 
173 Claudia Lenz «Til sengs med fienden. Kvinnelig seksualitet og nasjonal selvforståelse», i Norske 
seksualiteter, Wencke Mühleisen, Åse Røthing (red.) (Otta: Cappelen Damm A/S 2009) 141 -162. 
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kolonialismen og kulturimperialismen har mange i tillegg påpekt at ikke-vestlige kvinner, 

blant annet gjennom å tildekke håret, viser sin motstand mot Vestens holdninger, for 

eksempel i forhold til seksualitet, kropp og kjønn. Det vil si at gamle tradisjoner, skikker og 

forestillinger fremheves og i varetas som en protest mot den vestlige sekulariserte kulturen.174 

De tradisjonelle, stereotype, sosiale, politiske, religiøse og kulturelle oppfatningene og 

forventningene til hvordan kvinner og menn behandler sitt hår, kan med andre ord bli 

utfordret av motbevegelser som opplever den konvensjonelle kroppsestetikken og de 

konvensjonelle rollemodellene som knugende. En av de vanligste mekanismene som gjør seg 

gjeldene i motkulturer er inversjonen.175 Det betyr at et alternativt miljø finner frem til et 

sentralt kjennemerke for den dominerende normalkulturen og forvrenger dette. I følge 

Berkaak & Frønes er langt hår på menn en av de første virkelige sterke subkulturelle 

tegnene.176 Ved å la håret gro fritt og naturlig demonstrerte blant annet hippiene sin motstand 

mot den politiske styringen og samfunnets normer, konvensjoner, lover og regler. Frasen «å 

slå ut håret» er beskrivende for hippiene. Frasen viser til det å slippe seg løs, ikke bry seg om 

janteloven og å oppføre seg uhemmet og spontant uten å reflektere over konvensjonelle 

normer og regler. «Å slå ut håret» tilsier at det er en viss lengde på håret og knyttes i så måte 

til det tradisjonelt feminine, noe som stemmer godt med at «å slå ut håret» viser til dyrisk, 

utemmet, uhemmet, natur i motsetning til velfrisert, sosialisert, temmet og dannet kultur. 

Mange av symbolene som blir nøkkelsymboler innenfor nye bevegelser, er inversjoner av 

normalkulturens ikoner.177 To andre eksempler er punkerne med håret rett opp eller bikere 

med langt hår. De forholder seg ikonoklastisk mot de tradisjonelle forbildene. 

Inversjonsprosesser er tydelige i populærkulturen, i moten generelt, men også i mer 

allmennkulturelle sammenhenger og i kunst og kulturverdenen.178 Innen populærmusikken 

finnes mange eksempler på inversjon.  

 Hår kan brukes for å markere ulik kulturell, sosial, politisk og religiøs tilhørlighet, 

men samtidig skal man være forsiktig med «å skue hunden på hårene». I dagens samfunn er 

den individuelle friheten i forhold til hvordan man velger å være på håret stor. Selv om rasta 

fletter kan signalisere tilhørighet til rastafarikulturen behøver det ikke å gjøre det. Det kan 

like gjerne handle om personlig smak, eksperimentering, ungdomsopprør, et minne fra ferien 
 

174 Elisabeth, Eide, Anne Hege Simonsen,  Å se verden fra et annet sted Medier, norskhet og fremmedhet (Oslo: 
Cappelen A/S 2004/2005). 
175 Berkaak og Frønes, Tegn, tekst og samfunn, 2005: 148. 
176 Ibid. 
177 Ibid. 92.  
178 Ibid. 149. 
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eller lignende. Slik er det også med kort hår, som med langt hår, på kvinner og menn. Det 

dreier seg som regel mest om smak og behag når en kvinne velger å være korthåret, selv om 

det kan være en måte å sende ut bestemte signaler på. Sagt på en annen måte så vil det å ha en 

kort guttefrisyre lønne seg dersom man som kvinne har et ønske om å se mest mulig mannlig 

ut. At Ida Maria har klippet håret kort, kan isolert sett ikke brukes for å påstå noe som helst 

om henne, med mindre man faktisk kjenner henne. Når portrettets fremheving av den nye 

korte sveisen til Ida Maria påvirker hvordan leseren tenker om henne, handler det vel så mye 

om hvilke hensikter portrettets produsenter har. Tekster produseres på bestemte måter i 

bestemte kontekster.179 Portrettets produsenter vet hvilke innlærte kulturelle koder avisens 

målgruppe generelt møter teksten med og kan ut fra denne kunnskapen formidle ulike 

budskap, gjennom hvordan iscenesettelsen av intervjuobjektet konstrueres og vinkles.  

 Fremhevingen av det korte håret til Ida Maria kan gi leseren konnotasjoner til en av 

verdens største kvinnelige popstjerner. Da Britney Spears gikk på en smell noen år tilbake, 

barberte hun av seg alt håret og mediene spekulerte i om Britney hadde ”gått fra vettet”. I 

Nakenportrettet spør journalisten seg, om det har klikka for Ida Maria. Selv om det ikke 

knyttes direkte sammen med den nye sveisen, knyttes det sammen med den nye Ida Maria og 

dermed indirekte også til den nye sveisen, da håret fungerer som metonymi. Fremhevingen av 

Ida Marias korte hår i portrettet synes å fungere som et virkemiddel som konstruerer en 

maskulin seksualitet, og bidrar til å muliggjøre iscenesettelsen av Ida Maria som en 1950-talls 

butch. Det korte håret kan i lys av denne oppgavens problemstilling og teorigrunnlag, i tillegg 

tolkes som inversjon – som motstand mot dominerende, tradisjonelle og stereotypiske 

forestillinger og forventninger til kvinnelige artister i popdiskursen, om å skulle se ut på 

bestemte måter. Ut fra tittelen på portrettintervjuet, som nå skal tas i nærmere øyemed, virker 

det også nærliggende å trekke en parallell mellom portrettets fremheving av at Ida Maria har 

klippet av seg håret, til nonnenes asketiske tradisjon om å klippe av seg håret, som en 

symbolsk markering på å vende seg vekk fra menneskelig begjær og fysiske fristelser. 

 

5.4.4 Ave Maria  
Nakenportrettet har fått tittelen «Ave Maria». Tittelen har i likhet med tittelen på intervjuet 

med Sundfør, tatt utgangspunkt i navnet på artisten som portretteres og blandet det med et 

annet ord slik at navnet på den aktuelle artisten tilføres flere tilleggsbetydninger. I så måte 

 
179 Fairclough Kritisk diskursanalyse, overs, Jensen 2008:35. 
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passer også denne tittelen i en postmoderne, populærkulturell og populærmusikalsk kontekst, 

slik jeg beskrev i forbindelse med tittelen «Sundført». «Ave Maria» innebærer at tittelen har 

fått et religiøst tilsnitt, siden Ave Maria er en katolsk bønn rettet til jomfru Maria, Jesus 

mor.180 I bønnen, som er den mest fremtredende i rosekransbønnen, ber den troende med eller 

til jomfru Maria om velsignelse og tilgivelse for oss, syndige mennesker. Tittelen kan 

implisere at Ida Maria enten er en jomfru Maria skikkelse eller at hun er et syndefullt 

menneske som ber sin Ave Maria til jomfru Maria.  

 En grunn til at journalisten har valgt å gi intervjuet tittelen «Ave Maria», kan være at 

religiøse elementer ser ut til å være en annen konstituerende tendens i popdiskursen. På 

samme måte som kroppslige, kjønnede og seksuelle elementer, er religiøse elementer en måte 

å snakke om og iscenesette popdiskursens artister, musikk og kultur på. Selv om det ikke er 

diskurskonstituerende religiøse elementer som står i sentrum for denne oppgaven, er det på 

grunn av tittelen, nødvendig å rette blikket mot denne tendensen. Å se i den retningen gir meg 

dessuten mulighet til å peke på interessante perspektiver i forhold til hvorfor kropp, kjønn og 

seksualitet er diskurskonstituerende. En årsak til at både religiøse elementer og kropp, kjønn 

og seksualitet synes å være konstituerende i popdiskursen, har sammenheng med en tredje 

diskurskonstituerende tendens, nemlig popdiskursens tradisjon, kultur og forventning om å 

være nyskapende, sjokkerende, kontroversiell, provoserende og utfordrende. Det er et 

vesentlig kjennetegn ved mange av popdiskursens subsjangere, deriblant rock and roll 

sjangeren. Med sammenvevingen av kropp, kjønn, seksualitet eller religion har man 

muligheten til å provosere, utfordre, overraske og sjokkere. Dersom kropp, kjønn, seksualitet 

og religion benyttes samtidig, blir denne muligheten enda større. Det finnes mange eksempler 

der en slik sammenblanding står i sentrum for populærmusikken og iscenesettelsen av dens 

artister. Flere av populærmusikkens største stjerner og legendariske musikere har gjort 

nettopp dette, blant annet Lady Gaga med sangen og musikkvideoen ”Judas”, Madonna med 

musikkvideoen og sangen ”Like a Prayer” og Patti Smith med sangen ”Gloria” og ”Rock and 

roll Nigger”.  

 Tittelen på portrettintervjuet er ikke bare fengende og passende sett i lys av 

popdiskursens konvensjoner, den peker i tillegg på intervjuets sentrale tematikk som er 
 

180 De første linjene i Ave Maria-bønnen er to sitat hentet fra Evangeliet etter Lucas, blant annet engelen 
Gabriels hilsen til Maria. Luk 1:28 og 1:42. Ave Maria-bønnens andre del ble lagt til på 1400-tallet og er en 
bønn til jomfru Maria om forbønn, det vil si at de troende ber for andre mennesker. I katolsk og ortodoks tro, 
tror man at helgener kan gå i forbønn for de levende. 
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sentrert rundt Ida Maria før og etter hun gikk på en smell og kollapset. «Ave Maria» kan 

tolkes som en retorisk trope for dette. Troper betegner en ”figurlig” bruk av enkeltord. Troper 

er måter å si ting på som bryter med vanlig uttrykksmåte ved å gi tanken eller uttrykket en 

spesiell vri.181 I så måte kan tittelen handle om synd og tilgivelse – overført på Ida Maria og 

det hun har gått gjennom: Livet til Ida Maria før den store smellen er synonymt med et liv i 

«synd» (fyll, bråk og ute av kontroll på turné). Kollapsen kan symbolisere et vendepunkt, en 

oppvåkning som redder henne fra det «syndige» livet. Nå har hun «sett lyset», «bedt om 

tilgivelse» og blitt «frelst». I lys av min påstand om at Ida Maria iscenesettes som en 1950-

talls butch, fremstår sammenknyttingen med ”Ave Maria” i tittelen som en svært passende 

måte å «snakke» om Ida Maria på. Tittelen kan man si utfordrer og problematiserer påstanden 

om at homofili er «syndig», slik det hevdes i visse religiøse kretser. Ida Marias iscenesatte 

homoseksuelle kjønnssitering sammen med tittelen «Ave Maria», kan fra et konservativt 

religionssyn oppfattes som både sjokkerende, provoserende, kontroversielt og syndig.  

 Rett under tittelen står en kort ingress: «Før den store smellen var Ida Maria Norges 

store rockehåp. Nå har hun funnet veien tilbake – via to nordnorske katter, hippiene i Los 

Angeles og rumpedans med Bill Murray». Hensikten med en ingress er å gi leseren en 

kortfattelig pekepinn på intervjuets innhold og handling, på en måte som får leseren 

nysgjerrig. Ingressen kan etter mitt syn, leses som en lignelse. Lignelser, også omtalt som 

parabler, er beskrivelser som tjener til å anskueliggjøre en tanke. 182 Lignelsens parallelle 

mening er usagt, men ikke hemmelig. Min forståelse av ingressen er at den, forstått som en 

lignelse, formidler den samme tematikken jeg nettopp har argumentert for at tittelen «Ave 

Maria» sikter til: Musikken eller rocken, kan forstås som Ida Marias religion eller «Gud». 

Veien tilbake til «Gud», det vil si rocken, er ikke via Jesus for Ida Maria, men «(…) via to 

nordnorske katter, hippiene i Los Angeles og rumpedans med Bill Murray». Måten Ida Maria 

omtales på i ingressen er derfor også i popdiskursens ”ånd”, skjønt det å legge merke til 

hvordan ingressen kan leses som en lignelse gjennom et ”religiøst språk” ikke er selvfølgelig 

uten også å lese tittelen. På samme måte er det uten ingressen, vanskeligere å se hvordan 

tittelen kan leses som en trope. Dette peker på ingressens funksjon som et mellomledd 

mellom tittelen og intervjuets hovedtekst. Den viser tilbake til tittelen og fortolker den, 

samtidig som den viser fremover til selve intervjuteksten ved å gi et kort sammendrag eller 

identifikasjon av den. Fairclough skriver at en koherent tekst er en tekst hvor de 
 

181 Øivind Andersen, I retorikkens hage. (Oslo: Universitetsforlaget, 2004) 67. 
182 Store norske leksikon ”lignelse”, http://snl.no/lignelse (nedlastet 14.04.2012). 

 

 

67

http://snl.no/lignelse


 

 

                                                           

konstituerende delene (sekvenser, setninger) knyttes sammen på en meningsfull måte slik at 

teksten som helhet «gir mening».183   

 For å oppsummere: Tittelen og ingressen viser altså at kommunikasjonsbegivenheten 

ikke bare er relevant i popdiskursen, men at den også inngår i andre diskurser i 

diskursordenen, som religionsdiskursen, seksualitetsdiskursen og den politiske diskursen. 

Dette peker på sammenhengen mellom de ulike diskursene i diskursordenen og hvordan 

interdiskursiviteten fungerer. Uttrykk fra for eksempel religionsdiskursen forflyttes til 

popdiskursen. Kommunikasjonsbegivenheten kan betraktes som et sosialt rom der de ulike 

diskursenes dominerende og vedtatte sannheter, som her dreier seg om seksuell legning, 

religiøs synd, menneskelige verdier, politiske rettigheter og sosiokulturelle normer, utfordres 

eller bekreftes. I dette tilfellet må man kunne si at vedtatte sannheter i diskursordenen 

utfordres av alternative forestillinger. Det viser hvordan avisen har makt til å konstituere 

sannheter og verdier i diskursordenen og at diskursene på sin side også har makt til å 

konstituere dette. Det er popdiskursen/rock and roll sjangeren som legger føringer på hvordan 

kommunikasjonsbegivenheten iscenesetter Ida Maria, men andre diskurser i diskursordenen 

har også betydning for hva og hvordan omtalen av Ida Maria blir i den tekstuelle praksisen. 

 

5.4.5 Seksuelle avvik 
En fortolkning av en tekst vil sette visse aspekter ved deltagerens sosiale identitet i 

forgrunnen eller i bakgrunnen.184 Et aspekt ved Ida Marias sosiale identitet som min 

fortolkning av intervjuet setter i forgrunnen, er iscenesettelsen av henne som en som 

overskrider den tradisjonelle, stereotype, heteronormative, feminine kjønnssiteringen. Noe 

som bidrar til en slik iscenesettelse er at Ida Maria i teksten, kobles opp mot subkulturer og 

mennesker som lever på tvers av samfunnets forventede normer og konvensjoner. Leseren 

blir fortalt at Ida Maria omgås: «Hippier, hooligans, fjortiser, gærninger». Plasseringen av Ida 

Maria blant denne gjengen forsterker inntrykket av henne som en utradisjonell jente, på siden 

av det homogene samfunnet. Ingen av disse mennesketypene kan knyttes til tradisjonelt 

feminine kvinneskikkelser, det er ingen «babes», «berter», «kjerringer» eller «prinsesser» 

som beskrives. De ulike mennesketypene teksten ramser opp, er karakterer som ikke 

representerer A4-personen, men er en del av subkulturelle miljøer. Ved å identifisere Ida 

Maria med andre karaktertyper som representerer det subkulturelle eller feilsiterer 

 
183 Fairclough Kritisk diskursanalyse, overs, Jensen 2008:42. 
184 Fairclough Kritisk diskursanalyse, overs, Jensen 200:41. 
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heteronormativiteten, fremstår hun som en av dem. ”Hooligans” (en form for bøller) er 

tradisjonelt maskulint kodet, mens ”fjortiser” betegner folk under den seksuelle lavalder, på 

leting etter egen identitet. ”Hippier” forbinder vi med mennesker som liker å være nakne, 

praktiserer fri sex og røyker marihuana, mens ”gærninger” kan sikte til kriminelle eller 

sinnssyke. Ut fra denne analysens kontekst og påstand om at Ida Maria iscenesettes som en 

amerikansk 1950-talls butch, vil jeg argumentere for at ”gærninger” også kan sikte til 

personer som gjør sitt kjønn på tvers av forventede konvensjoner, ved å være transvestitter 

eller transseksuelle. Mange vil beskrive transvestitter og transseksuelle som ”gærninger” selv 

om det er svært politisk ukorrekt. Det hadde ikke vært mulig å påstå at ”gærninger” har noe 

som helst med seksuelle avvik å gjøre dersom man ikke ser påstanden i sammenheng med 

resten av oppgavens argumentasjon. Den konteksten begrepet brukes i, gir innsikt i hvilke 

mennesker det siktes til. Dette kan ses i lys av koherens. Teksten gir kun mening for den som 

får mening ut av den, som er i stand til å identifisere de meningsfulle relasjoner i fraværet av 

eksplisitte markører.185  

 Portrettets iscenesettelse av Ida Maria på tvers av tradisjonelle og stereotype 

forestillinger og forventninger til kvinner, kan tolkes som et tegn på at deler av rock and roll 

sjangeren er en motdiskurs i popdiskursen. Rock and roll som en subkultur eller forstått som 

en motdiskurs i popdiskursen gjør det mulig for dens aktører å være i opposisjon mot den 

dominerende diskursens ideologi, normer og regler. Subkulturer vil utforme sin tilværelse på 

andre måter enn de som er forskrevet i normalsamfunnets symbolrepertoar og markerer sine 

verdier gjennom stil og estetikk, ofte gjennom en livsstil som markerer seg som en 

motdiskurs: bestemte miljøer tar avstand fra normalsamfunnets tegnverden og begynner å 

utvikle alternative uttrykksformer og identiteter.186 Et eksempel fra rocken kan være de 

mannlige såkalte puddelrockerne på 1980-tallet. Puddelrockerne hadde stort, langt hår og 

ikledde seg tights som for eksempel medlemmene i det norske rockebandet TNT.187 På 

samme måte som puddelrockerne oppførte seg ikonoklastisk mot samfunnets konvensjonelle 

symbolrepertoar, kan Ida Maria sies å oppføre seg ikonoklastisk mot popdiskursens 

konvensjonelle symbolrepertoar for kvinner. La oss se nærmere på hvordan iscenesettelsen av 

Ida Maria er vinklet gjennom kjønnede konstruksjoner og undersøke hvilken funksjon dette 

har i iscenesettelsen av henne. 
 

185 Ibid. 42. 
186 Berkaak og Frønes, Tegn, tekst og samfunn, 2005:148. 
187 For å se bilde av puddelrockerne i rockebandet TNT, se: All rock discographies, ”T.N.T Discography”, 
http://allrockdiscographies.blogspot.com (nedlastet 10.4.2012).   
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5.4.6 Maskulin iscenesettelse  
Flere steder i portrettet oppfatter jeg iscenesettelsen av Ida Maria som tradisjonelt maskulint 

kodet og den foregår på flere plan i den verbale teksten. Det ene, som jeg allerede har vært 

inne på, er at journalisten beskriver hvordan Ida Maria ser ut. Omtalen av hennes fysiske 

fremtoning er til stede i presentasjonen på forsiden, i innholdsfortegnelsen, i den ene 

billedteksten og i selve intervjuteksten: «Ida Marias store, sorte MC-jakke har 

plastperlekjeder i forskjellige farger surret rundt hempene på skuldrene. Det brune håret er nå 

helt kortklipt». Den direkte påpekingen av hvordan Ida Maria fysisk ser ut og forankringen 

teksten har til bildene synes å være fremtredende, sammenlignet med det andre intervjuet som 

ligger til grunn for analysen. I analysens andre Nakenportrett finnes nemlig ingen direkte 

verbale bemerkninger om intervjuobjektets utseende med forankring i bildene. 

Kroppsliggjøringen av kvinner som er synlige i mediene har den feministiske forskningen 

som kjent, påpekt og kritisert.188 Selv om den direkte beskrivelsen av Ida Marias utseende på 

et vis kan kroppsliggjøre henne, er min oppfatning at journalisten ikke har til hensikt å 

seksualisere Ida Maria, i hvert fall ikke på en tradisjonell og stereotyp måte. Slik jeg ser det 

kan journalisten ha valgt å legge vekt på hvordan Ida Maria ser ut, for å konstruere 

iscenesettelsen av henne på tvers av et stereotypt og tradisjonelt sex- og kjønnsrollemønster, 

som tillater henne å overskride den tradisjonelle kvinnerollen, for eksempel for å iscenesette 

henne som en 1950-talls butch. Fremhevingen av hennes utseende kan i så måte, heller se ut 

til å utfordre diskursens tradisjonelle og stereotype fremstilling av kvinner.  

 En annen måte kjønnede konstruksjoner kommer til syne, er gjennom hvordan Ida 

Maria beskrives som person i handling og i væremåte. Et narrativt grep for å få frem dette er 

at journalisten beskriver i nåtidsform møtet med Ida Maria: «Det småregner når vi går for å 

spise sushi på Santa Monica Boulevard i Los Angeles». Det dreier seg med andre ord ikke 

bare om å sitte stille og prate: «Egentlig ville Ida Maria at vi skulle møtes på Venice Beach 

for å være med på trommesirkel: 30 til 300 mennesker som kommer sammen og denger løs 

på afrikanske trommer, bokser og bøtter». Ved å trekke frem den faktiske intervjusituasjonen 

i teksten får journalisten mulighet til å formidle hvordan Ida Maria er, i kraft av å være et 

aktivt subjekt istedenfor å være et passivt objekt. I tillegg er aktiviteten Ida Maria hadde lyst 

til å ta journalisten med på, nemlig å slå løs på trommer, langt på vei en tradisjonelt maskulin 

aktivitet.  

 
188 Eide, ”Falske speil. Hvorfor misforhold samfunn-medier?” 177-202. 
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 Den indirekte maskuline iscenesettelsen gjør seg også synlig når journalisten skildrer 

hvordan Ida Maria oppfører seg: «Ida Maria synger høyt: - and I say heyyeye yeee heyyeye». 

Å synge ut høyt og uhemmet på den måten det blir beskrevet i teksten, får Ida Maria til å 

fremstå som en som ikke bryr seg om janteloven eller hvordan det forventes at hun oppfører 

seg. På et vis kan det å være brautende, ta plass og å synge høyt og uhemmet blant store 

folkemengder sies å passe godt med hennes rock and roll image hvor det å sjokkere, 

overraske og å lage leven og show, er regelen heller enn unntaket. Siden representanter for 

den tradisjonelt maskuline rock and roll sjangeren har vært menn, kan en slik oppførsel fra en 

kvinne imidlertid også beskrives som en overskridelse av den forventede kvinnerollen, noe 

neste setning etter Ida Marias synging bekrefter: «Brannmennene på bordet ved siden av ser 

forbauset opp». Setningen kan leses som en understreking av at Ida Maria ikke oppfører seg 

slik det tradisjonelt sett forventes av jenter. I tillegg virker det påfallende at det tilfeldigvis er 

brannmenn som reagerer på Ida Marias høye synging. Brannmannen representerer en 

tradisjonell maskulinitetsfigur ofte sitert i filmer, reklamer og lignende. Machobefengte 

brannmenn som redder søte og hjelpeløse kvinner er en stereotyp myte. Forbauselsen fra den 

heteroseksuelle, maskuline mannen – brannmannen, med sin stereotype og tradisjonelle 

kjønnssitering, tydeliggjør Ida Marias feilsitering.  

  En tredje måte kjønnede konstruksjoner gjør seg synlig i portrettets iscenesettelse av 

Ida Maria på, er gjennom journalistens valg av ord og formuleringer, samt Ida Marias direkte 

sitater: «- Kevin bor i et sinnssykt hus i Hollywood Hills, svært badebasseng, du vet, og med 

en bitte liten hund som får plass i en tekopp. Han tråkka på den i dag. Helt jævlig, men det 

gikk bra, heldigvis». Sitatet iscenesetter Ida Maria på en tradisjonelt sett lite feminin måte. 

Hun omtaler ikke hunden som «nydelig» og «søt» eller bruker ord som «huff» eller 

«stakkars liten», noe som ville ha feminisert henne. Slik sitatet står i teksten, viser Ida Maria 

ikke tegn til empati eller omsorg for hunden. Det er bare morsomt og underholdende for 

henne at eieren holdt på å tråkke på den. Den manglende omsorgen og rå humoren, samt 

banneordet «jævlig» og uttrykket «sinnssykt» bidrar til en maskulin iscenesettelse. Hvorvidt 

det er sitatet eller om det er Ida Maria selv som iscenesetter seg som atypisk, eller om det er 

et samspill mellom Ida Maria og journalisten er det i siste instans svært vanskelig å få klarhet 

i. Det kan være at Ida Maria er sånn, det kan være hun vil være sånn og det kan være 

journalisten fremstiller henne på den måten for å lage et bilde av henne som passer til de 

forventninger leseren har eller andre aktører forlanger. Tekstens fremstillinger kan være styrt 

av Ida Marias rolle og posisjon i popdiskursen, men handler også om journalistens 
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omdømme, avisens profil og salgsmålsettinger, plateselskapets interesser og 

publikumsinteressen til artisten og avisen.  

 Andre ord i teksten som bidrar diskursivt, er kjønnede, seksuelle og kroppslige ord. 

Disse får Ida Maria til å fremstå som en litt småfrekk, uhøytidelig, sjokkerende og 

provoserende person. Et eksempel på dette finnes allerede i ingressen hvor det står at Ida 

Maria har danset «rumpedans» med Bill Murray, en kjent komiker og Hollywood 

filmskuespiller. Dans er koblet til kroppen og i mange sammenhenger også til seksualitet. 

Rumpe betegner en intim kroppsdel som uten tvil kan knyttes til seksualitet. Isolert sett 

konnoterer begrepet «rumpedans» seksualitet, for eksempel som i filmen Dirty dancing 

(1987), striptease eller den formen for sexy dans, rumperisting eller rumpevrikking som er 

veldig vanlig å se i musikkvideoer. ”Rumpedans” høres intimt ut, men på tross av 

rumpedansbegrepets seksuelle undertoner og intimitet gir allikevel ikke bruken av ordet i 

teksten, inntrykk av å dreie seg om noe seksuelt. Det kan forklares med hvilke konnotasjoner 

Murray gir og hvilket helhetlig inntrykk av Ida Maria teksten formidler, gjennom ordvalg, 

ord og formuleringer. Det er litt galskap, mye humor, glimt i øyet, lekent, frekt og 

overraskende. Når Ida Maria sier: «Helt seriøst! Vi dansa og dunka rumpe», høres det ikke 

seksuelt ut, men har en skøyeraktig, leken og morsom tone over seg. Hennes maskuline 

iscenesettelse og overskridelse av kvinnerollen setter ordets humoristiske konnotasjoner i 

forgrunnen og putter ordets seksuelle konnotasjoner i bakgrunnen. Ida Maria speiler seg så og 

si i Murrays humoristiske glans. Den intersubjektive forbindelsen til en populærkulturell 

superkjendis fra Hollywood, bidrar i tillegg til å gi Ida Maria stjernestatus. 

 

5.4.7 Ida Maria på musikkbransjens stjernehimmel  
Det er ikke bare gjennom intersubjektiviteten til Murray at Ida Maria kobles til 

populærkulturens og populærmusikkens stjerner. Referanser og henvisninger til steder i USA, 

amerikanske produsenter og stjerner i den internasjonale klassen med sterk tilknytting til 

populærkulturen og populærmusikken, preger intervjuet. tillegg til Murray, Hollywood hus 

og veskehunder, står det i teksten at Ida Maria opptrådte «(…) hos Jay Leno og de 

amerikanske avisene kunne ikke få rost henne nok». Leseren blir informert om hvordan 

mektige mennesker innen musikkbransjen i showbizbyen Los Angeles har latt seg imponere 

av Ida Maria og gitt henne muligheten til å møte anerkjente produsenter og musikere hun kan 

la seg inspirere av og samarbeide med. Den dagen Ida Maria møter journalisten har hun 

jobbet hele dagen med Kevin Rudolph: «Låtskriveren, produsenten og artisten er mest kjent 
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for å samarbeide med verdens største rapper Lil´ Wayne». Et annet sted i teksten blir leseren 

fortalt at «Mercury Records-sjefen David Massey som gjorde The Killers og Fall Out Boy til 

verdensstjerner, ble så overbevist av Ida Maria live at han signerte henne etter å ha sett en – 

én! – konsert i New York». Og ett sted står det: «Mens Ida Maria spilte inn plate med en av 

musikkverdens mest ettertraktede produsenter og låtskrivere, Butch Walker, som blant annet 

har jobbet med Pink og Kate Perry, levde hun også livet på Venice Beach». Et annet 

eksempel på hvordan intertekstualitet benyttes som et virkemiddel er at leseren blir informert 

om at musikken til Ida Maria har blitt brukt i Hollywood filmer, fjernsynsserier, dataspill og 

på Formel 1-banen: «På tv-skjermen i sushibaren ruller reklamen for den nye filmen til Zach 

Galifianakis, en nydelig film om tenåringsdepresjon, perfekt lydlagt med Ida Marias ”Oh my 

God”».  Alle eksemplene tydeliggjør hvordan teksten bygger på andre tekster, personer og 

diskurser som bærer med seg konnotasjoner som påvirker hvordan man tolker teksten. 

Intertekstualiteten og intersubjektiviteten kan gi Ida Maria innpass, integritet, musikalsk 

tyngde og troverdighet i den tradisjonelt maskuline rocken og musikkbransjen slik at hennes 

rolle og posisjon styrkes og «naturliggjøres». Når teksten forteller at de viktige og mektige 

menneskene i musikkbransjen gir Ida Maria verdi i kraft av hennes gjøren og ikke hennes 

væren, kan det påvirke leseren til å gjøre det samme, som på sikt kan bidra til at kvinner 

posisjoneres annerledes inn i diskursen. 

 Ut fra hva jeg har skrevet ovenfor gis det inntrykk av at teksten omtaler Ida Marias 

forhold til musikkbransjen som uforbeholdent positivt og helt ukomplisert. Det stemmer ikke. 

I portrettet fremstilles musikkbransjen også som en medvirkende faktor til at Ida Maria falt 

utenfor stupet i all offentlighet og kollapset. Leseren blir fortalt at legen til Ida Maria hadde 

anbefalt henne å bryte turneringen fordi hun trengte hvile, men da hun fortalte det til 

plateselskapet, endte det med en stor konflikt. Og siden «Ida Maria var i den uheldige 

situasjonen at det var plateselskapet som betalte lønna til managementet, så det var ingen som 

tok vare på henne». De mente at en pause ville bety slutten på hennes karriere. Ida Maria 

klarte ikke å ta det valget og ble istedenfor sendt ut på turné: «Ida Maria lukket øynene, kjørte 

på og sluttet å sette spørsmålstegn ved noe. Helt til hun stupte ned i mørket». På bakgrunn av 

denne oppgavens tematikk, problemstilling og teori innebærer dette at ingen tar vare på Ida 

Maria fordi musikkbransjens maktmennesker ikke tar hensyn til tradisjonelt feminine verdier 

som empati og omsorg. Det betyr også at omtalen av musikkbransjen i dette intervjuet, ligner 

relativt mye på hvordan Sundfør-intervjuet omtaler musikkbransjen. Et budskap begge 
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portrettintervjuene i analysematerialet kommuniserer til leseren synes derfor å være at 

musikkbransjen er styrt av en tradisjonelt maskulin ideologi.  

 

5.4.8 Sex, drugs and rock and roll 
I portrettets fremstilling av Ida Maria, vektlegges elementer som man må kunne si 

kjennetegner rock and roll sjangeren, slik jeg har avgrenset den. Portrettet refererer til steder, 

personer og væremåter, en kultur og en livsstil som lever opp til velkjente myter og 

forestillinger om sjangeren. Siden myter og symboler, samt den sosiokulturelle tradisjonen 

tilknyttet rock and roll blir beskrevet som tradisjonelt maskulin, kan iscenesettelsen av Ida 

Maria fremstå som maskulin, bare ved at journalisten benytter seg av virkemidler som 

konnoterer rock and roll. I sjangerens mannsdominerte sfære finnes allikevel kvinnelige 

rockemusikere som har stukket seg frem. Den svært anerkjente og dyktige rockemusikeren, 

låtskriveren og poeten Patti Smith har for eksempel spilt en avgjørende rolle for den 

tradisjonelt maskuline punkbevegelsens begynnelse, med utgivelsen av albumet Horses 

(1975). Hun har utfordret vedtatte forestillinger og sannheter om kropp, kjønn og seksualitet i 

popdiskursen og har iscenesatt seg selv som en mann ved flere anledninger. Etter min 

oppfatning handler ikke Smiths maskuline iscenesettelse nødvendigvis om å passe inn, om å 

bli tatt på alvor eller om å bli godtatt i den maskuline rocken, for man må kunne si at Smith er 

en svært suksessrik og respektert musiker som har overlevd i bransjen i flere tiår. Av den 

grunn kan hennes maskuline iscenesettelse også tolkes som en måte å vise et politisk 

engasjement på, og en måte for henne å kommentere, eventuelt utfordre ideologiske og 

konvensjonelle forestillinger om kropp, kjønn og seksualitet, ikke bare i popdiskursen og ut 

fra sin personlige situasjon, men også i samfunnet generelt. Som kvinnelig frontvokalist i det 

svært populære rockebandet Blondie overskred Debbie Harry på mange måter den 

tradisjonelle kvinnerollen da hun inntok den maskuline rocken på midten av 70-tallet. I 

tillegg til å være et kvinnelig rockeikon for sin tid og et forbilde for mange kvinner og menn, 

ble hun også sett på som et sexsymbol. Janis Joplin, med sine alkohol og narkotikavaner, kan 

man si hadde en livsstil som bekrefter den tradisjonelt maskuline sex, drugs and rock and roll 

myten. Å belyse kvinnelige rockemusikere peker på interessante sider ved rocken. Alle de tre 

eller fire kvinnene dersom Ida Maria inkluderes, bekrefter på ulike måter påstanden om at 

kropp, kjønn og seksualitet er sentralt i popdiskursen, men at elementene ikke nødvendigvis 

gjør seg gjeldende tradisjonelt eller stereotypt. Kvinnelige rockeikoner viser at det ikke finnes 

en generell måte for kvinner å delta på, i popdiskursen og at også kvinner har vært (og er) 
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viktige bidragsytere og aktører. Siden rock and roll sjangeren kan se ut til å posisjonere seg 

som en motdiskurs eller subkultur i popdiskursen, er det mulig at sjangeren kan være et sted 

hvor kvinnelige musikere som ikke lever opp til den stereotype og tradisjonelle kvinnerollen 

vil kunne føle seg mer hjemme, dersom man greier å innta sjangeren, vel og merke. De tre 

kvinnene er eksempler på at dét ikke er umulig, at man som kvinne kan ha stor suksess og få 

anerkjennelse som rockemusiker, på tross av at rock and roll sjangeren er tradisjonelt 

maskulin.  

 Et annet trekk ved portrettet som synes å bidra til en rock and roll iscenesettelse av Ida 

Maria, er tekstens fokus på rus og alkohol og hvordan teksten spiller på at et liv som 

rockestjerne innebærer rusproblemer. Sex, drugs and rock and roll myten blir stadig 

kommunisert gjennom mediene. Musikere og medlemmer i flere legendariske rockeband, vel 

så kjent for det høye narkotika og alkoholforbruket som for musikken,189 snakker derfor 

intertekstuelt med portrettet og påfører Ida Maria et rock and roll image. I intervjuet får 

leseren innblikk i Ida Marias alkoholproblemer før den store smellen. At intertekstualiteten til 

«sex, drugs and rock and roll», gjennom fremhevingen av Ida Marias alkoholproblemer, 

bidrar til å iscenesette henne maskulint er ikke urimelig å hevde. Det henger sammen med 

hvordan alkoholisme, drikking og fyll forbindes med det tradisjonelt maskuline. Å være 

brautende, frekk, aggressiv og vulgær er ikke ansett som feminin oppførsel. Siden kvinner og 

alkohol er mer tabubelagt er også skammen større og reaksjonene sterkere dersom en kvinne 

drikker seg dritings og prater som en full sjømann. Kjønnsforskjellene i forhold til alkohol 

har imidlertid blitt mindre og mindre. I tilknytning til popdiskursen er det likevel rimelig å 

anta at fremhevingen av Ida Marias alkoholproblemer iscenesetter henne maskulint også fordi 

allmennheten kjenner til flere mannlige enn kvinnelige rock and roll artister med alkohol og 

rusproblemer. Det henger igjen sammen med at det generelt har vært og fortsatt er, færre 

kvinnelige artister i den maskuline rocken.190  

  Tekstens omtale av Ida Maria formidler at hun, i likhet med mange andre 

rockestjerner, brukte alkohol for å håndtere rock and roll livet. Dette kommer tydelig frem i 

det fremhevede sitatet som er tatt ut av teksten og trykket som en slags innledning til selve 

intervjuet: «Jeg drakk jo først bare noe øl for å komme meg på scenen, så ble det mer og mer, 

 
189 Keith Richards, Ozzy Ozborne, Elvis, Jim Morrison, Jimmy Hendrix, Curt Kobain, Steve Tyler, Johnny 
Cash, Pete Doherty, Niel Young, Joachim Nielsen. 
190 Det betyr ikke at det ikke finnes kvinnelige artister med alkohol og rusproblemer. Både Janis Joplin, Amy 
Winehouse, Billie Holiday og Witney Houston led en rusrelatert død i ung alder. Rusproblematikken preger 
generelt hele populærmusikksjangeren.      
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til jeg måtte nesten være full for å klare å gå på». Sitatet forteller at Ida Maria brukte alkohol 

for å føle seg hardere, sterkere og tøffere på utsiden og mer avslappet, uredd og uovervinnelig 

på innsiden. På den ene siden overskrider Ida Maria den tradisjonelle kvinnerollen gjennom 

sin ville livsstil, fyll og vold. På den andre siden er det som at hennes livsstil og den 

alkoholen hun bruker for å manne seg opp med, som tillater henne å overskride kvinnerollen, 

også er det som bringer frem de tradisjonelt feminine egenskapene hun i utgangspunktet 

overskrider. Et paradoks er derfor at de samme drikkevanene som påfører Ida Maria 

tradisjonelt maskuline egenskaper, også ser ut til å bringe frem tradisjonelt feminine sider ved 

henne. Alkoholen beskrives i teksten som en medvirkende årsak til at hun kollapser: «I 

Boston styrtet Ida Maria av scenen etter første låt, kom seg ut igjen og gråt seg gjennom en 

sang før hun beklaget og gikk av scenen. Dagen etter ble turneen avbrutt og Ida Maria satt på 

et fly hjem til Norge for å få legehjelp». Journalisten spør om Ida Maria har sluttet å drikke, 

hvorpå Ida Maria svarer: «- Ja, jeg måtte det».  

 

5.4.9 Fra fyll og vold til Peace and love 
Rock and roll iscenesettelsen av Ida Maria jeg har undersøkt og belyst så langt, har i stor grad 

dreid seg om den gamle Ida Maria før den store smellen. Hun beskrives som ute av kontroll 

og aggressiv: «(…) oppslagene om henne var mildt sagt urovekkende. Hun skadet seg under 

konserter. Hun kastet fra seg gitarer (…)». Hennes livsstil beskrives som en evig runddans 

med alkohol og fyll «(…) på turné er det ingen som setter spørsmålstegn ved at noen drikker 

mye». Likhetene mellom den gamle Ida Marias drikkevaner og oppførsel, er påfallende lik 

den amerikanske1950-talls butchens drikkevaner og oppførsel. Den amerikanske 1950-talls 

butchen går godt overens med den tradisjonelt maskuline sex, drugs and rock and roll 

livsstilen. Disse likhetene styrker påstanden om at det er mulig å tolke iscenesettelsen av Ida 

Maria som en konstruksjon av 1950-talls butchen. 

 Mens tekstens beskrivelse av den gamle Ida Maria bygger opp under iscenesettelsen 

av henne som en amerikansk 1950-talls butch, vil jeg hevde at tekstens iscenesettelse av den 

nye Ida Maria knytter henne til den rock and roll kulturen hippiene og 1968-generasjonen 

representerte. La meg minne om at ordet «hippie» introduseres for leseren, allerede i 

ingressen. Der blir hippiene i Los Angeles beskrevet som veien tilbake til rocken for Ida 

Maria. Omtalen av den nye Ida Maria gir konnotasjoner til hippiene gjennom virkemidler 

som intertekstualitet, ordvalg, myter og symboler. La oss se på noen eksempler på dette. Et 

sted står det at: «Venice Beach i LA er et sammensveiset samfunn bebodd av kunstnere, 
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uteliggere, potrøykere og folk på stylter som stort sett bor på stranda». Denne setningen 

sammen med at Ida Maria forteller at hun selv har bodd i et kunstnerkollektiv på Venice 

Beach mens hun spilte inn den nye plata, kan leses som en intertekstuell referanse til filmen 

The Doors (1991). I filmen om rockebandet The Doors, med Val Kilmer i hovedrollen som 

frontfiguren Jim Morrison, beskrives nettopp hvordan bandet levde som hippier i et 

kunstnerkollektiv på Venice Beach og hadde bandøvinger i et øvingslokale/musikkstudio 

langs stranden. Tekstens beskrivelse av Ida Marias tilværelse, og beskrivelsene i filmen er 

nesten identiske. Rock, hippiebevegelsen, eksperimentering med narkotika og seksuell 

frigjøring er tydelige elementer i filmen. Dette overføres i så måte til portrettet gjennom 

intertekstualitet, og bygger opp iscenesettelsen av Ida Maria som en hippie. Et annet 

eksempel fra intervjuteksten er at Ida Maria forteller at hun lærte bort den første sangen hun 

kunne på gitar ”Imagine”, til hollenderen hun kjøpte mc-jakken av. Sangen og John Lenon 

som skrev den, har en sterk tilknytting til hippiebevegelsen. På samme måte som man tenker 

på turisme når man hører om japanere, føres tankene til marihuana og på Amsterdams 

”smoke shops” når det snakkes om hollendere. Når leseren påvirkes til å tenke på marihuana, 

er konnotasjonene til hippiene ikke langt unna. Et siste eksempel fra teksten er de 

konnotasjoner som springer ut fra et spørsmål journalisten spør seg selv og leseren om: 

«Hadde hun klikka helt eller blitt potrøykende friker?». «Potrøyking» og «friker» er ord som 

gir konnotasjoner til hippiene.  

 Eksemplene fra teksten viser at rustematikken er til stede også i iscenesettelsen av den 

nye Ida Maria, på tross av at hun har sluttet å drikke. Det er rimelig å anta at Ida Maria kobles 

til alkohol før den store smellen og til marihuana etter den store smellen for å opprettholde 

Ida Marias rock and roll image, men samtidig markere en endring mellom den gamle og den 

nye Ida Maria. På bakgrunn av dette konstrueres også et slags skifte fra punkrockeren og den 

maskuline kjønnssiteringen gjennom 1950-tallets amerikanske butch-kvinne, til en seksuelt 

frigjort hippie. Om tekstens iscenesettelse av Ida Maria betones likt i portrettets visuelle 

fremstilling, skal jeg ta rede på i de kommende avsnittene. Den visuelle fremstillingen av Ida 

Maria er en sentral og integrert del av Nakenportrettet. Derfor er det vel så viktig å undersøke 

hvorvidt og hvordan den visuelle iscenesettelsen av Ida Maria henger sammen med 

verbalteksten.  
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5.5.0 Det visuelle Nakenportrettet med Ida Maria  

Ved å undersøke den visuelle fremstillingen av Ida Maria skal jeg studere hvilke konnotative 

meddelelser bildene innehar og utdype hvordan disse kan tolkes. Som Larsen og Hausken 

påpeker, er det viktig å forsøke å forstå de underliggende årsakene til de konnotasjonene de 

ulike billedelementene gir.191 Det blir viktig å belyse hvordan kropp, kjønn og seksualitet 

kommer til syne i det visuelle portrettet og å se hvorvidt fotoserien bygger opp under, eller 

avkrefter verbaltekstens iscenesettelse av Ida Maria. Jeg bestreber meg på å vise 

sammenhengen mellom tekst og bilde og vil støtte meg til Barthes forståelse av at bildet 

kommuniserer gjennom tre budskap, det lingvistiske, det ukodede ikoniske og det kodede 

ikoniske.192 La oss først se på bildenes ukodede ikoniske budskap, altså bildenes denotasjon.  

 

5.5.1 Bildenes ukodede ikoniske budskap  
Jeg begynner med det store dobbeltsidige fotografiet over intervjuets to første sider. I det 

dobbeltsidige fotografiet sitter Ida Maria på asfalten foran en amerikansk veteranbil fra 1950-

tallet. Bildet er tatt fra et nedenfra og opp perspektiv, slik at den som ser på bildet får følelsen 

av å se langs bilens ene side, opp på den klare blå himmelen og det blendende sollyset. Det er 

bare deler av bilens ene side som er med i bildet og mesteparten av den befinner seg på den 

venstre avissiden i det dobbeltsidige fotografiet. Gjennom bilens vinduer ser man noe av 

interiøret i bilen og opp på himmelen gjennom bilens bakrute. Solen ser ut til å være plassert 

midt mellom de to avissidene. På grunn av det skarpe sollyset er store deler av fotografiet på 

venstre avisside skyggelagt og veldig mørkt (på bilen), mens andre partier er veldig lyse 

(solen i bilrutene og himmelen over bil taket). Der solstrålene treffer bilen, skapes et slags 

regnbuemønster i lakken som ligner glitrende stjerner eller krystaller. Intervjuets tittel og 

ingress står trykket i hvite bokstaver oppå bildets mørkeste punkt som er på bildøren. Øverst 

til venstre i bildet (venstre avisside) er «Nakenlogoen» påtrykket. På avissiden til høyre i det 

dobbeltsidige fotografiet ser man litt mer av bilen og Ida Maria som sitter foran den på 

bakken. Hun grer det korte håret sitt bakover med den ene hånden mens hun ser rett i 

kameraet. Hun har på seg den svarte skinnjakken og samme genser som hun hadde i bildet på 

bilagets forside. Det ser ut til at hun befinner seg på en parkeringsplass. Bak henne i bildet 

skimtes noen trær, den blå himmelen og en skyggelagt bygning. Det lille bildet i 

innholdsfortegnelsen viser ansiktet til Ida Maria og er et forminsket utsnitt av det store 

 
191 Larsen & Hausken, Medier – tekstteori og tekstanalyse. 1999:109-110. 
192 Roland, Barthes, "Bildets retorikk”,  22-35, overs. Knut Stene-Johansen, 28. 
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dobbeltsidige fotografiet.193 I fotografiet på portrettets siste side står Ida Maria foran et 

skyggelagt tre hvor solen så vidt trenger gjennom noen av treets grønnsvarte blader. Hun har 

på seg en utringet rød topp, hjerteformede solbriller med rød innfatning, panneluggen henger 

ned i pannen og hun har et lurt smil om munnen. Intervjuets verbaltekst formidler til leseren 

at Ida Maria ble intervjuet i Los Angeles, California. Hvorvidt fotograferingen også foregikk 

i USA informeres ikke om. Selv om bildene i utgangspunktet kan være tatt hvor som helst, 

får leseren inntrykk av at de er tatt i Amerika. Det kan forklares med hvordan bildene 

kommuniserer gjennom det lingvistiske budskap, altså hvordan verbalteksten og bildene er 

forankret.194 

 

5.5.2 Bildenes lingvistiske budskap  
Ida Maria knyttes til den amerikanske rock and roll kulturen fordi hun har bodd, vært på 

turne, spilt inn album og hatt stor suksess i USA. Der har hun sine viktigste kontakter og hun 

er signert av et amerikansk plateselskap. Dette formidles gjennom den verbale teksten. 

Forankringen til intervjuteksten og dens mange referanser til USA, er en svært viktig årsak til 

at bildene konnoterer Amerika, California og rock and roll. Det lingvistiske budskapet 

påvirker hvordan man leser bildet slik at leseren oppfatter de kulturelle kodene.195  I likhet 

med det andre portrettet som ligger til grunn for analysen, er det nødvendig å skille mellom 

selve intervjuteksten og bildene, bildeteksten og bildene og tittel/inngress og bildene. Når det 

gjelder intervjutekstens referering til bildene, synes dette å knytte Nakenportrettets to 

komponenter sammen, slik at tekst og bilde fremstår som en helhetlig del. I analysen av 

verbalteksten belyste jeg hvordan portrettets verbaltekst referer til bildene og gjør leseren 

oppmerksom på hennes utseende. Intervjuobjektets kroppslige, fysiske og kjønnede væren 

blir dermed en større realitet, leseren i mer eller mindre grad oppfordres til å mene noe om. 

Etter min oppfatning tyder det på at portrettets produsenter ønsker å lage et poeng ut av 

hvordan Ida Maria ser ut. Utseendet hennes fremstår som sentralt i portrettets formidling av 

Ida Maria. Det kan hevdes at forankringen mellom tekst og bilde styrker formidlingen av 

bildenes kodede ikoniske budskap, altså portrettets konnotative meddelelser. 

 Tittelen og ingressens forankring hjelper leseren med å oppdage de samme religiøse 

konnotative meddelelsene i bildet jeg har hevdet verbalteksten formidler. Forankringen gjør 
 

193 I likhet med det lille bildet av Sundfør i innholdsfortegnelsen, omtaler jeg ikke det lille bildet av Ida Maria i 
innholdsfortegnelsen da det bare vil være en gjentagelse av det jeg skriver om det store bildet.  
194 Barthes, "Bildets retorikk”, 28. 
195 Ibid. 22-28. 
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det mulig å tolke det første store dobbeltsidige bildet dit hen, at Ida Maria er fremstilt som 

«den angrende synderen», som drar seg opp etter håret og finner veien tilbake. Det religiøse 

budskapet hjelpes frem av flere elementer i bildet. Kameraperspektivet gir en følelse av å se 

oppover og blir en bevegelse bort fra det negative. Bilen kan representerer en forflytting, en 

bevegelse eller å komme seg fra ett sted til ett annet. Den symboliserer en vei, veien fremover 

og at Ida Maria har funnet veien tilbake til rocken. Dette forsterkes av at det i ingressen står 

at «veien tilbake for Ida Maria (…)». Teksten er plassert nede på den venstre avissiden der 

kameraperspektivet har sitt utgangspunkt. Leseren ser tittelen og ingressen først, deretter 

styres seerens blikk oppover mot den klare blå himmelen og sollyset. Dette forsterkes av 

solstrålene i bildet. De følger bildeperspektivets retning og fungerer som veivisere for øyet. 

Himmelen og sollyset signaliserer håp og positivitet og kan konnotere Gud, som Gud i 

himmelen. Ved siden av den påtrykte tittelen «Ave Maria», der solstrålene treffer bilen i 

gjenskinnet i lakken, har det dannet seg en lysende ring. Den kan minne om en glorie. Det er 

mulig å legge merke til de religiøse konnotative meddelelsene i bildet uten ledsagelse fra 

verbalteksten, men det vil sannsynligvis være vanskelig å forstå, at det nettopp er de religiøse 

kodede ikoniske budskap avsenderen har til hensikt å kommunisere. Tittelen og ingressen 

trykket oppå det dobbeltsidige fotografiet, er med andre ord med på å styre bildets mening, 

slik at noen meninger unngås og andre mottas.196 Teksten fortolker bildet, men samtidig 

fortolker bildet teksten. Effekten av samspillet mellom tekst og bilde blir er en understreking 

av det som er likt.197 

Bildetekstene i både det innledende og det avsluttende bildet peker på aspekter ved 

Ida Maria før og etter den store smellen. I det dobbeltsidige bildet er bildeteksten plassert på 

den høyre avissiden like ved Ida Maria. Teksten som er et direkte sitat, informerer leseren om 

den læreprosessen Ida Maria har gått gjennom: «KJENNER SINE BEGRENSNINGER: - 

Første gang var alt nytt og jeg trodde jeg måtte alt, jeg ville gjerne og trodde jeg skulle klare 

det. Nå vet jeg mine begrensninger og at jeg må ta ansvaret selv, sier Ida Maria». Dette er 

også den siste setningen i intervjuets verbaltekst. Bildeteksten identifiserer Ida Maria ved å 

peke på de indre psykiske forandringene. Siden bildeteksten er formulert som et direkte sitat 

fremstår budskapet som personlig. Bildeteksten hjelper bildet slik at det kan leses som en 

illustrasjon på «den angrende synderen», noe som innebærer at teksten i tillegg til å 

identifisere intervjuobjektet, fortolker bildet ved å peke på mulige konnotasjoner. 

 
196 Roland, Barthes, "Bildets retorikk”,  22-35. 
197 Ibid. 22-35. 
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Bildeteksten i bildet som avrunder portrettet er også et direkte sitat som identifiserer Ida 

Maria: «IDA MARIA 2.0: - Jeg føler meg som en ny person. Jeg måtte begynne på nytt. 

Klippe håret og alt sånt, sier Ida Maria». I den første bildeteksten snakker Ida Maria om hva 

hun har lært sjelelig eller psykisk, mens den andre bildeteksten peker på den nye starten og 

den ytre fysiske forandringen som markerer dette. Istedenfor å identifisere Ida Maria ved å se 

tilbake og reflektere over hva som har skjedd, retter den siste bildeteksten fokuset på hvordan 

hun har det nå og hvordan hun ser ut nå. 

 

5.5.3 Den visuelle fortellingen om Ida Maria 
De tre bildene kan leses som en visuell fremstilling av de samme budskapene jeg hevder 

verbalteksten formidler. Det vil si at bildene kan tolkes som en visualisering av Ida Maria fra 

tiden før den store smellen, frem til den nye Ida Maria etter den store smellen. En slik 

tolkning innebærer at man tolker bildet på forsiden av bilaget som en konstruert 

iscenesettelse av den gamle, slitne og alkoholiserte Ida Maria før den store smellen. Det store 

dobbeltsidige fotografiet kan leses som en illustrasjon av den store smellen forstått som et 

vendepunkt. Det siste bildet kan tolkes som en illustrasjon av den nye Ida Maria etter den 

store smellen. Bildene, i likhet med verbalteksten, synes å markere forskjellen på den gamle 

og den nye Ida Maria ved å iscenesette henne i de to første bildene på måter som gir 

konnotasjoner til det tradisjonelt maskuline, for eksempel til 1950-tals butchen, eller til 

punkeren – og til en hippie i det siste bildet. Hvorvidt den vanlige avisleseren bevisst vil 

tenke i disse baner er imidlertid svært usikkert. Det er lite sannsynlig at avisens målgruppe 

har god nok kjennskap til Ida Marias liv til å kunne skjønne at fotoserien kan leses som en 

illustrasjon av henne før og etter den store smellen. Samtidig er det rimelig å anta at bildenes 

konnotative meddelelser underbevisst og indirekte vil kunne knyttes til en maskulin 

seksualitet, rock and roll og hippier. Det vil si at bildene også er individuelt strukturerte 

komponenter, men at de på egenhånd kun formidler deler av en større helhet, løsrevet fra 

Nakenportrettets kontekst. Ved å studere bildenes ukodede ikoniske budskap nærmere håper 

jeg å tydeliggjøre hvilke kodede ikoniske budskap de kommuniserer. Jeg begynner med de 

helt elementære elementene i bildene. 

 

5.5.4 Farger, former og materialer 
I det dobbeltsidige bildet, der sollyset reflekteres i lakken og i vinduene på bilen, skaper 

gjenskinnet glitrende stjerner i rød, grønn, hvit og sølv. Stjernekrystallene kan konnotere rock 
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and roll, disko, glitter og glam – som kan påføre Ida Maria stjernestatus. For det første 

omtales ofte kjente og populære musikere, filmskuespillere og kjendiser som stjerner. For det 

andre forekommer stjerneglitter ofte i bilder eller på film for å formidle stjernestatusen til 

personen som fremstilles. Foruten den blå himmelen og sollyset, er de dominerende fargene i 

fotoserien rød og svart. Svart er en tradisjonelt maskulint kodet farge som knyttes til det 

mørke, det negative, det onde, det skumle, det i opprør med, eller på skyggesiden av 

samfunnet. Rød konnoterer energi, liv, lidenskap, kjærlighet, drama, varme, ild og flammer 

og synes å være en tradisjonelt feminin farge. Til sammen kan rød og svart konnotere det 

ville, dramatiske, intense, farlige, uredde, revolusjonære eller eksplosive. Rødt og svart er 

anarkismens farger. Dersom Ida Maria hadde vært kledd i rosa ville det skurret i forhold til 

rock and roll imaget. Slik sett kan man si at rød og svart passer godt med rock and roll 

iscenesettelsen av Ida Maria. På bilagets forside er «FREDAG» skrevet i rødt og «Ida Maria. 

Ny Sveis. Ny giv» i hvitt. Også «Ave Maria» og ingressen er trykket i hvite bokstaver. Den 

røde skriften til «FREDAG» passer godt med Nakenportrettet og kan understreke at det har 

vært dramatikk og blodig alvor.198 Hvit symboliserer godhet, renhet, uskyldighet, håp og 

positivitet. Derfor kan bruken av hvit skrift på forsidens verbale presentasjon, tittel og ingress 

understreke at Ida Maria har sett lyset, ser igjen lyst på livet, har blitt «frelst» eller fått 

tilgivelse. Fargene på teksten harmonerer med det lingvistiske budskap og det kodede 

ikoniske budskap og drar i samme retning slik at budskapet lettere formidles. 199 

 Det er både farger, former og materialer i fotoseriens to første bilder som signaliserer 

det tradisjonelt maskuline. Den svarte, metalliskaktige genseren Ida Maria har på seg kan gi 

konnotasjoner til den type strikkede rustningsgensere krigere hadde på seg før i tiden. Mc-

jakken er et tradisjonelt maskulint klesplagg, laget av et tradisjonelt maskulint materiale. 

Skinn er slitesterkt, tykt og røft, sammenlignet med for eksempel silke som synes å være 

tradisjonelt feminint kodet. Det store dobbeltsidige fotografiet inneholder flere elementer og 

har flere linjer og former som er med på å sette sitt preg på bildet. Solstrålene, bakken og 

konturene av den skyggelagte bygningen skaper rette linjer. Bilen som i utgangspunktet er en 

maskulint kodet maskin, forbundet med maskuline interesser og egenskaper, er kantet. Det 

kantede, i motsetning til det sirkulære, forbindes med den uorganiske, krystallinske verden, 

 
198 Siden overskrift og presentasjoner av andre saker på forsiden av Dagbladet FREDAG er tilpasset den visuelle 
og verbale presentasjonen av Ida Maria, ser det ut til at avisens layout på forsiden bestemmes ut fra saken 
presentert som hovedsak med bilde på forsiden. 
199 På tross av at skriftfargen passer godt til innhold, vinklig og iscenesettelse av Ida Maria vil jeg være forsiktig 
med å påstå at bokstavenes farge er av stor betydning. 
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eller med den teknologiske verden, en verden vi har laget selv, og derfor en verden vi kan, i 

hvert fall i prinsippet, forstå fullt og rasjonelt.200 Bilen er laget av maskuline materialer og 

produsert av en maskulin industri. Et annet synlig materiale i bildet som må kunne betegnes 

som maskulint kodet, er asfalt. Asfalt er laget av knust stein for å lage bilveier. Det er 

tradisjonsmessig menn som jobber med asfalt og veiarbeid. Formene, materialene og fargene 

i bildet forsterker inntrykket av den maskuline iscenesettelsen av Ida Maria. 

 I portrettets siste bilde er det maskuline tonet kraftig ned. Det er ingen biler eller asfalt 

synlig i dette bildet, men kun konturene av et tre i bakgrunnen bak Ida Maria. Hennes 

maskuline kroppsspråk fra de to første bildene er borte, de rette firkantede linjene er borte og 

de maskuline klærne er borte. Den feminine røde toppen har en rund utringning og viser mye 

hud. Solbrillene hennes har en rund form og håret ligger mykt, bølget ned i pannen. Dette gir 

et helhetlig inntrykk som er av sirkulære former og det organiske. Basert på at fotoserien kan 

leses som illustrasjoner av Ida Maria før og etter den store smellen, er det rimelig å anta at de 

ulike fargene, materialene og formene understreker inntrykket av at Ida Maria var svart, 

negativ og mørk før den store smellen, mens den nye Ida Maria i det siste bildet er varm, 

positiv, fylt av kjærlighet og energi.  

 

5.5.5 Øyne og solbriller 
På forsidebildet og i det dobbeltsidige bildet adresserer Ida Maria mottakeren gjennom et 

blikk jeg oppfatter som både flørtende og seksuelt. Det er blant annet hennes direkte blikk på 

seeren som bidrar til denne konstruksjonen. Gjennom øyekontakten knyttes den avbildede 

sammen med seeren. Kontakt er opprettet, selv om denne kontakten egentlig bare finnes på et 

imaginært nivå. Da skapes en visuell form for direkte tilnærming og produsenten bruker 

bildet til å gjøre noe mot seeren. Det er av denne grunnen at Kress & Van Leeuwen har kalt 

denne typen bilder for «et krav».201 I slike bilder kan det direkte blikket fremstå som en 

invitasjon til seeren om å objektivere personen i bildet. Gjennom det direkte blikket «krever» 

den avbildede å bli sett på. Det direkte blikket fra Ida Maria krever at seeren går inn i et slags 

imaginært forhold til henne,202 men siden Ida Maria ikke er fremstilt som et stereotypt, 

kvinnelig sexobjekt er hennes direkte blikk på seeren av en annen karakter. Det imaginære 

forholdet opprettet ved at Ida Maria ser direkte på meg, gir meg følelsen av at jeg er hennes 

 
200 Kress & van Leeuwen, Reading Images 1996:53. 
201 Ibid. 1996:122-123 
202 Kress & van Leeuwen, Reading Images 1996: 122-123. 
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seksuelle bytte. Det direkte ”jeg er jegeren blikket”, sammen med andre bildeelementer  jeg 

har analysert i bildet, får Ida Maria til å fremstå som den tradisjonelt maskuline parten i det 

heteroseksuelle spillet. Hun er den dominerende, den som bestemmer, den som jakter byttet 

sitt. Rollene er dermed snudd, det er Ida Marias direkte blikk som intimiderer meg. I så måte 

må også blikket til Ida Maria nevnes som en medvirkende faktor i konstruksjonen av henne 

som butch. I det siste bildet opprettes ingen direkte kontakt siden Ida Maria har på seg 

solbriller. I likhet med Skyggen til Sundfør, kan Ida Maria se på seeren gjennom solbrillene. 

Seeren kan på sin side ikke se tilbake og ikke være sikker på hva hun signaliserer med blikket 

eller det lure «Mona Lisa smilet». Dermed er det Ida Maria som har kontroll på situasjonen 

også i portrettets siste bilde. De humoristiske solbrillene, sammen med det lure smilet hun har 

om munnen, bryter sterkt med det seksuelle, bestemte og direkte blikket i de to forestående 

bildene.  

 

5.5.6 Greasers, punkere og hippier 
Bildenes konnotative meddelelser synes å peke mot tre subkulturer hvor rock and roll har og 

har hatt en sentral rolle. Forsidebildet og det første store dobbeltsidige bildet kan leses 

intertekstuelt til greasers, en amerikansk subkultur blant arbeiderkassemenn på 1950-tallet. 

Betegnelsen ”greaser” sikter til hvordan denne gruppen menn var på håret og var et uttrykk 

for opprør. Greaseren gikk kledd i mc-jakker, var opptatt av hot rod biler og datidens rock 

and roll eller punk, nemlig rockabilly-musikk. Subkulturen er skildret i mange filmer, blant 

annet Grease (1978), Stand by Me (1986), og La Bamba (1987). Ida Marias tilknytning til 

USA, bilen, skinnjakken og den korte sveisen til Ida Maria som kan minne om en blank og 

glinsende bakovergredd sleik, er elementer som gjør det mulig å lese iscenesettelsen av henne 

intertekstuelt til 1950-tallets greaser-kultur. Dersom iscenesettelsen av Ida Maria spiller på en 

av femtitallets maskuline subkulturer i USA, bidrar dette til å forsterke den maskuline 

iscenesettelsen –og betoner også iscenesettelsen av Ida Maria som en amerikansk 1950-talls 

butch. Butch/femme-kulturen var i likhet med greaser-kulturen, en subkultur i Amerika på 

femtitallet, blant arbeiderklassens lesbiske kvinner som viste motstand mot samfunnets 

konvensjoner og normer ved å uttrykke dette gjennom stil og oppførsel. Butch-kvinnens 

maskuline idealer, klesstil, forventede normer og livsstil likner i så måte på greaserens. Den 

andre subkulturen man kan se tegn til i forsidebildet og det dobbeltsidige bildet er 

punkkulturen. Det henger sammen med at Ida Maria er barbert på sidene av hodet, noe som 

kan konnotere en punkersveis. Toppen til Ida Maria gir inntrykk av å være laget av små 
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ståltråder og det er mulig å se Bhen hennes gjennom den. Metalliske materialer (nagler, 

sikkerhetsnåler) eller klær laget av materialer som ser metallisk ut, er hullete eller 

gjennomskinnelige er vanlig i punkerens klesdrakt. Det er også den svarte mc-jakken. For å 

markere egen identitet, vise sosial tilhørlighet, gi uttrykk for politiske holdninger, 

musikksmak eller lignende, er det vanlig å bruke pins. Dette gjelder blant annet for punkstilen 

og Ida Maria har en pin festet på jakken sin. I portrettets siste bilde kan de konnotative 

meddelelsene knyttes til hippiebevegelsen. Woodstockfestivalen i 1969, viser hvilken status 

rocken hadde hos hippiene og blant 68-generasjonen. Solbrillene Ida Maria har på seg er 

formet som hjerter, men de minner allikevel om de runde solbrillene med stålinnfatning John 

Lenon alltid brukte, som forbindes med hippiene. Siden hjerter symboliserer kjærlighet, får 

brillene leseren til å tenke på et slagord tilknyttet hippiebevegelsen, nemlig «make love not 

war». Det harde maskuline uttrykket fra de to første bildene som passer godt med de to første 

subkulturelle retningene, er i det siste bildet byttet ut med «Peace and love» og et mer 

feminint, organisk uttrykk. 

 De tre subkulturene har til felles å oppføre seg på avvikende måter, de har 

rockemusikk (rock and roll, punk, rockabilly) som en viktig samlende faktor og de følger 

relativt strenge koder for hvordan man oppfører, kler og ter seg. Håret skulle være kjemmet 

og fullt av fett, voks og brylkrem for 1950-tallets greasers. Hippienes hår skulle helst få gro 

fritt og henge fritt, og punkerne er kjent for ekstremfrisyrer som hanekam og utradisjonelle 

hårfarger som blått og grønt. Å bruke håret som en måte å vise tilhørighet på og for å markere 

motstand mot samfunnets konvensjonelle forestillinger og forventninger er med andre ord 

sentralt for alle de tre subbkulturelle grupperingene –  en form for inversjon som også er 

mulig å lese ut av portrettets fremstilling av Ida Maria. Alle tre subkulturer kan man si 

konnoterer det ekte, autentiske, avvikende, ikonoklastiske og unike. Intertekstualiteten til de 

tre motdiskursive subkulturene, med de konnotasjonene subkulturene bærer med seg, 

overføres til portrettet, slik at Ida Maria iscenesettes maskulint, fremstår som subkulturell og 

som en ekte, unik og autentisk rock and roll musiker.  

 Måten det samtales på og omstendighetene som ligger til grunn for at det samtales slik 

det gjør, henger sammen med den diskursive praksisen som dekker produksjonsprosesser, 

distribusjonsprosesser og konsumpsjonsprosesser.203 Kritisk diskursanalyse vektlegger at det 

er viktig å undersøke interaksjonskontrollen. Det innebærer å undersøke hvem som 

 
203 Fairclough , Kritisk diskursanalyse, overs. Jensen 2008:35. 
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kontrollerer interaksjonen samt hvilke organisatoriske forhold som påvirker interaksjonen.204 

På bakgrunn av dette er det nødvendig å belyse en aktør i den diskursive praksisen det er 

rimelig å anta at har betydning for hvordan Ida Maria er fremstilt i den tekstuelle praksisen, 

nemlig Universal Music, Ida Marias plateselskap. 

 

5.5.7 Universal Music 
I «Nakenlogoen» står det at fotografen som har tatt bildene til portrettet, har en tilknytning til 

Ida Marias plateselskap Universal Music. Det kan være en indikasjon på at plateselskapet har 

vært innblandet i produksjonsprosessen og at Dagbladet – og Ida Maria er pålagt visse 

restriksjoner i forhold til hvordan Ida Maria fremstilles. Fairclough er opptatt av hvordan 

teksters produksjon og fortolkning avhenger av den spesifikke sosiale kontekst. Derfor er det 

viktig å undersøke vilkårene for produksjon og fortolkning, da det kan gi innsikt i hvilke 

implisitte regler og rutiner teksten har vært underkastet. Man må undersøke hvilke 

fortolkninger produsenten gjør. Ved å se på hvilken bakgrunn produsenten har, blir det lettere 

å forstå hvorfor tekstens språk er som det er.205 Intervjuet ble gjort i forbindelse med Ida 

Marias comeback og utgivelsen av albumet «Katla» og Nakenportrettets fotoserie synes å 

harmonere med noen av albumets promoteringsbilder.206 Stilreferansene peker mot 

femtitallets rock and roll kultur og til punkkulturen, og rød og svart er dominerende farger 

både i promoteringsbildene og i bildene tilhørende portrettet. I promoteringsbildene er håret 

til Ida Maria rullet opp i store ruller eller baller oppå hodet sammen med ekstra løshår, mens 

sidene er barbert. Selv om håret og sminken er mer feminin i bildene albumet ble promotert 

gjennom, ser Ida Maria likevel relativt maskulin og tøff ut. Både i promoteringsbildene og 

Nakenportrettets bilder har hun på seg mc-jakke. Portrettets bilder og promoteringsbildene, 

kan sies å binde Ida Maria opp mot en amerikansk rock and roll kontekst, gjennom 

amerikanske, subkulturelle referanser. Kress & Van Leeuwen understreker at visuell 

kommunikasjon alltid er kodet og at man ikke må glemme det kulturspesifikke ved visuell 

semiotikk. Med den globale ekspansjonen av informasjon, kommunikasjon og massemedia er 

dette en faktor av økende betydning.207 

 Fotografens tilknytting til Universal Music tyder på at plateselskapet, har ønsket 

kontroll på situasjonen slik at Ida Maria iscenesettes i tråd med et bestemt image Universal 
 

204 Fairclough Discourse and social change 1992:152-158. 
205 Ibid. 79. 
206 My space, ”Ida Marias bilder”, http://www.myspace.com/idamaria/photos/#  (nedlastet 10.03.2012). 
207 Kress & van Leeuwen, Reading Images, 1996. 
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Music ønsker å promotere artisten de «eier» gjennom. Når det samme vises om og om igjen, 

er det lettere for mottakeren å huske dette. Intertekstualiteten kan bygge opp et image, et 

varemerke. Dette synliggjør at det er bakenforliggende maktstrukturer som inngår i hvordan 

Ida Maria fremstilles i portrettintervjuet i avisen. Tilknytningen til Universal viser at den 

betydning som tillegges den tekstuelle praksisen, avhenger av den sosiale praksisen og den 

diskursive praksisen (den spesifikke sosiale kontekst).  

 

5.5.8 Den kjønnede iscenesettelsens seksuelle forvirring 
Med et lurt smil og humoristiske hjertesolbriller, avrunder Ida Maria portrettet. Leseren sitter 

igjen med en følelse av at det seksuelle blikket og den maskuline utstrålingen i de to første 

bildene er et iscenesatt stunt. Den iscenesatte kjønnsperformativiteten på tvers av 

konvensjonelle kjønnssiteringer, sammen med bildenes konnotasjoner til subkulturer og den 

religiøse sfæren, opprettholder Ida Marias image som en uredd, crazy rockejente. Ut fra 

oppgavekonteksten, kan det å skape forvirring og undring omkring Ida Marias seksualitet, 

gjennom iscenesettelsen av henne som en 1950-talls butch, til å bli en seksuelt frigjort hippie 

og ved å spille på religiøse forestillinger, tolkes som motstand mot trange kjønnskategorier og 

stereotype, tradisjonelle forestillinger om kvinner og menn i popdiskursen. Dette peker blant 

annet tilbake på interdiskursiviteten. Det er rimelig å anta at den maskuline iscenesettelsen av 

Ida Maria også dreier seg om Ida Marias innpass i den tradisjonelt maskuline rock and roll 

sjangeren og om å ”naturliggjøre” hennes rolle og posisjon i popdiskursen. I tillegg kan den 

antatte nyheten på forsiden, om at Ida Maria har kommet ut av skapet som lesbisk, være 

konstruert for å appellere til publikums nysgjerrighet og øke avissalget eller interessen for Ida 

Maria.  

 Tekst og bilde bærer flere mulige betydninger og fortolkningsmuligheter med 

varierende grad av ideologisk innhold som kan ha betydning for den sosiale strukturen der 

diskursen befinner seg i det diskursive feltet. Dette skal jeg se nærmere på i kommende 

kapittel. Det er nå på tide å inkludere begge de to Nakenportrettene som ligger til grunn for 

analysen.  
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6.0 DISKUSJON 

I analysen har jeg undersøkt hvordan de to portrettintervjuene, ved hjelp av språklige 

virkemidler i teksten, posisjonerer Ida Maria og Sundfør inn i popdiskursen. Ved å plassere 

fenomener, hendelser, seg selv eller andre personer og grupper, i visse posisjoner i  

fortellingene, betraktes ikke verden nøytralt, men på en normativ og retorisk måte. Nå vil jeg 

se nærmere på hvilke sosiale konsekvenser de diskursive fremstillingene av virkeligheten får. 

Jeg håper å tydeliggjøre hvilke underliggende årsaker som påvirkes og påvirker 

portrettintervjuenes fremstillinger av Sundfør og Ida Maria. For å diskutere hvordan de to 

portrettene fungerer som diskursive bidragsytere vil jeg forsøke å se den diskursive og den 

sosiale praksisen i lys av den tekstuelle praksisen, altså i lys av analysen i det forestående 

kapittel. Jeg ønsker å diskutere hvordan kommunikasjonsbegivenhetene som sosial praksis, 

utfordrer eller reproduserer sannheter, normer og verdier i diskursordenen. Det skal blant 

annet handle om diskursive kamper i diskursordenen – om ulike interesser, muligheter og 

hensikter. De to portrettene er produsert i en bestemt sosiokulturell kontekst hvor ulike 

strukturer og maktforhold påvirker tekstenes uttrykk og innhold. Gjennom den tekstuelle 

praksisen og ut fra samtlige produksjonsvilkår, distribusjonsvilkår og konsepsjonsvilkår, 

formidler tekstene varierende meninger av både bevisst og ubevisst, direkte og indirekte 

karakter. En tekst kan bare bety noe med basis i en erfaring, tekstene konsumeres derfor 

forskjellig i forskjellige kontekster. De budskap jeg som fortolker har betonet i analysen, er 

styrt av den konteksten oppgavens tema, teori og problemstilling utgjør, dessuten er enhver 

fortolker preget av sitt sosiale, kulturelle og personlige erfaringsgrunnlag. Eco skriver at man 

må skille mellom forfatterens intensjon, fortolkerens intensjon og tekstens intensjon.208 La 

meg begynne med å påpeke noen dominerende ideologier og strukturer i diskursordenens 

sosiale rom der de to portrettene befinner seg og som de tilsynelatende kjemper imot.  

 

6.1 Nakenportrettene 

Medienes mange institusjoner har historisk sett vært plaget av en ujevn og problematisk 

fordeling mellom hvilke arbeidsroller og muligheter kvinner og menn har i media. 209 I følge 

Liesbet van Zoonen er den dominerende tendensen i mediebransjen slik at kvinner jevnt over, 

besitter de lavere stillingene, mens menn besitter de høyeste, best betalte og mektigste 

 
208 Umberto Eco, Fortolkning og overfortolkning. (red.) Stefan Collini. Med Richard Rorty, Jonathan Culler, 
Christine Brooke-Rose. Overs. Mikael Brødsgaard og Keld B. Jessen. (Gyllig: Forlaget Systime A/S. 1995) 31. 
209 van Zoonen, Feminist Media Studies, 1994. 
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stillingene. Hun belyser også en indirekte diskriminering kvinner som ønsker å jobbe i 

bransjen møter: siden direkte seksuell trakassering er forbudt ved lov blir kvinner istedenfor 

diskriminert i møte med tøffe ”mannsklubber” og nettverk bestående av menn som viser en 

kald skulder, blant annet ved å gi inntrykk av at kvinner ikke har de samme ferdighetene som 

menn.210 En annen dominerende tendens er hvordan mediene i økende grad fremstiller 

kvinner som forlystelsesobjekter for det mannlige blikket, blant annet gjennom den økende 

vekten på fremstillinger av idolkvinner som modeller, pop- og filmstjerner, og til en viss grad  

også pornostjerner.211 Ved å undersøke filmer produsert opp gjennom Hollywoods historie, 

viste for eksempel Laura Mulvey hvordan kvinner på lerretet i stor grad har hatt birollen som 

det passive objektet, mens mannen har hatt hovedrollen som det handlende subjektet.212 De 

samme ideologiske forestillingene som ligger til grunn for det hierarkiske 

kjønnsrollemønsteret i medieredaksjoner, i medienes fremstillinger av idolkvinner og i 

Hollywoodfilmens historie, er som kjent også betegnende for populærmusikken.213 

Ideologiske konsekvenser ved det kjønnshierarkiet diskursen er fastholdt av, er at kvinner og 

menn ilegges forskjellige egenskaper, muligheter, roller og posisjoner. Analysen av 

portrettene i forrige kapittel viser imidlertid at de to intervjuobjektene denne oppgaven er 

interessert i, ikke er fremstilt gjennom tradisjonelle og stereotype konstellasjoner, det til tross 

for de egenskaper som kjennetegner portrettintervju som sjanger. Privatliv, kjærlighetsliv 

eller barndom står ikke i fokus, de to artistene er heller ikke fremstilt som passive, kvinnelige, 

tradisjonelle og stereotype sex-objekt. Dessuten er begge intervjuene produsert av en 

kvinnelig og en mannlig journalist og fotograf. De to portrettene er å betrakte som to 

enkeltstående eksempler på at motdiskursive iscenesettelser finnes, synliggjøres og kjemper i 

det diskursive terrenget om hva som er sant og ikke sant, viktig og ikke viktig. De 

utradisjonelle iscenesettelsene av Ida Maria og Sundfør kan være representasjoner som 

fremmer alternative roller og posisjoner for kvinnelige aktører i popdiskursen. De fungerer av 

den grunn motdiskursivt i popdiskursen og kan utfordre det herskende verdensbildet og 

naturliggjorte sannheter. 

 

 
210 Van Zoonen, Feminist Media Studies, 1994:50-52.  
211 Elide og Lippe, ”Å lese medier med kjønnsbriller” i Medier, politikk og samfunn, (red.) Berit von der Lippe 
263-294. (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2004) 279. 
212 Shohini Chaudhuri, Feminist Film Theorists. Laura Mulvey, Kaja Silverman, Teresa de Lauretis, Barbara 
Creed. (London and New York: Routledge, 2006). 
213 Se kapittel fire.  
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 Selv om popdiskursens konstituerende elementer kropp, kjønn og seksualitet 

imøtekommes, konstrueres og formidles i analysematerialets tekster gjennom alternative 

iscenesettelser til det tradisjonelle og stereotype avslører den tekstuelle analysen at flere 

språklige trekk og virkemidler på samme tid også er fastholdt og skapt av de samme 

dominerende sannheter som tekstene utfordrer. Det tyder på at forestillinger omkring 

kvinnelig og mannlig, kropp og seksualitet, ligger fastgrodd i den diskursive praksisens ulike 

ledd, kommer til uttrykk i den tekstuelle praksisen og har konsekvenser for den sosiale 

strukturen. Å unngå grunnleggende tankemønstre som for eksempel det å se kvinnelighet og 

mannlighet som et binært par er vanskelig, til dels på grunn av produsentenes og fortolkerens 

situerte posisjon i diskursen. At Sundfør beskrives som ”vanskelig”, at Ida Maria oppfattes 

som en ”guttejente”, at portrettene beskriver og understreker hvordan både Sundfør og Ida 

Maria overskrider den tradisjonelle kvinnerollen, at musikkbransjen beskrives som 

tradisjonelt maskulin, hvordan teksten om Sundfør kan synes å betvile Sundførs musikalske 

evner og iscenesettelsen av de to artistene gjennom konstruksjonen av to kvinnelige 

karakterer/stereotypier tjener som eksempler på motdiskursive tendenser, samtidig som de 

konstituerer bestetemte oppfatninger omkring kvinner, menn, kropp, kjønn og seksualitet – 

fordi den grunnleggende dikotome kjønnsforståelsen vanskelig kan unngås. Det er gjennom 

slike konstellasjoner vi som mennesker orienterer oss, har lært oss selv og den verden vi lever 

i, å kjenne. Det kan forklare ambivalensen tekstene uttrykker. På en side utradisjonelt, men på 

den andre siden er det dette ”avviket fra normen” som fremheves for å vekke leserens 

interesse. Siden dette fremstilles som det sensasjonelle opprettholder og viderefører avisen 

den grunnleggende holdningen om at kvinner og menn er forskjellige og tildeles ulike roller 

og posisjoner. Det lages et poeng ut av intervjuobjektenes feilsiteringer, deres overskridelser 

som avvikende kvinner (eksempelvis femme fatale og butch-kvinnen). Det kan man si bidrar 

til å formidle at tekstene fungerer som diskursive bidragsytere i en ikke-tradisjonell og ikke-

stereotyp kledning, men ved å fremstille dette som annerledeshet ivaretas visse sannheter 

normer og verdier.  

 

6.2 Hvorfor maskulin iscenesettelse? 

Iscenesettelsen av intervjuobjektene gjennom tradisjonelt maskuline egenskaper, er tydelig 

tilstede i begge portrettintervjuene. Man må anta at Sundfør og Ida Maria selv bidrar til dette, 

de er ikke passive og ubevisste objekter, iscenesettelsen er en prosess der både 

portrettintervjuets produsenter og intervjuobjektene bidrar. Gjennom måten Sundfør og Ida 
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Maria iscenesettes på i tekst og bilder, tildeles de roller og posisjoner innenfor popdiskursen, 

samtidig som iscenesettelsen skaper roller og posisjoner. Fairclough betegner dette med 

hvordan diskurser både er konstituerende og konstituerte.214 Dette har sammenheng med 

diskursordenen som både former og formes av spesifikke tilfeller av språkbruk. Bruken av 

diskurser og sjangre i kommunikasjonsbegivenheter styres av diskursordenen da 

diskursordenen utgjør de resurser som er til rådighet. Dette legger begrensninger på hva man 

kan si, men samtidig har man mulighet til å endre på diskursordenen ved å trekke på 

diskurser og sjangre på nye måter eller på diskurser og sjangre fra andre diskursordener. 215 

Ut fra en forståelse om at den maskuline iscenesettelsen både kan skape og tildele ulike roller 

og posisjoner, holder den maskuline iscenesettelsen også flere hensikter, konsekvenser, 

betydninger og årsaker: 

 I analysematerialets to portrettintervjuer, fremstår iscenesettelsen gjennom tradisjonelt 

maskuline egenskaper, for både Sundfør og Ida Maria, som en slags overlevelsesstrategi for å 

bli tatt på alvor som musikere, få legitimitet og troverdighet i en musikkbransje, styrt av en 

tradisjonelt maskulin norm og ideologi. Det er rimelig å anta at dette har sitt utgangspunkt i, 

formidler og opprettholder en idé om at kvinner og/eller tradisjonelt feminine egenskaper 

oppleves som et hinder i popdiskursen. Musikkbransjen kan være kan være tøff og vanskelig 

for menn også, men kvinnens rolle og posisjon i popdiskursen er ikke like «naturliggjort» 

som mannens. Foucaults ideer om makt dreier seg nettopp om de ulike forholdene som gjør at 

vi inntar forskjellige posisjoner i samfunnet. Han er opptatt av at vi posisjoneres i forskjellige 

roller som tildeles forskjellige handlingsmuligheter. Det at begge intervjuene delvis formidler 

det samme om musikkbransjen, kan tjene som et eksempel på hvordan medienes formidling 

og vinkling av et innhold bidrar til at ideologier, maktstrukturer, holdninger og verdier i de 

diskursene medieformidlingen inngår i, opprettholdes, formes og «naturliggjøres». Foucault 

peker på internalisering av gitte maktstrukturer, som setter grenser for hva som kan 

kommuniseres, og av hvem. Internaliseringen av det som allerede er tatt for gitt innenfor 

ulike sosiale diskurser er både en ressurs og en bremsekloss. Vi lærer oss kodene, samtidig 

som dette innebærer en form for stilltiende aksept av de nevnte hierarkiske strukturer.216  

 

 
 

214  Jørgensen og Philips Diskursanalyse 2006:83 
215 Ibid. 
216 Lippe, 1999. og Simonsen, ”Destabiliseringens strategi: Foucault”, 27-47. 
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6.3 Sundfør + Smith = sant? Ida Maria + Murray = sant? 
Begge de to intervjuobjektene knyttes til hver sin amerikanske, mannlige Hollywood- og 

musikkstjerne: Sundfør knyttes til Will Smith allerede i presentasjonen på forsiden av 

Dagbladet FREDAG, mens Ida Maria kobles til Bill Murray allerede i ingressen. I 

næranalysen har jeg hovedsakelig tatt for meg disse koblingene i et positivt lys og fremhevet 

hvordan både intervjuobjektene og avisen kan dra nytte av disse intersubjektive relasjonene. 

Innblandingen av Smith og Murray kan imidlertid også gi utløp for langt mer negative 

meningsdannelser og fortolkninger. Sett fra et kjønnsteoretisk perspektiv kan man spørre seg 

hvorvidt Sundfør og Ida Maria fratas noe av sin selvstendighet som artist, trenger de egentlig 

en mektig ”Hollywood-mann” å støtte seg til og er de konnotasjonene Murray og Smith 

bringer til Sundfør og Ida Maria utelukkende positive? Den relasjonen tekstene skaper 

mellom Ida Maria og Murray, Sundfør og Smith, foregår gjennom ord som kan knyttes til  

seksualitet, nemlig ”forført” og ”rumpedans”. Sånn sett foregår innblandingen av mennene 

gjennom noe som egentlig ikke har relevans for intervjuobjektenes musikerrolle, men som 

heller synes å seksualisere fremstillingen av intervjuobjektene. Ved å forbinde Ida Maria og 

Sundfør opp til Smith og Murray gjennom ord som sender ut seksuelle konnotasjoner, 

utfordres hegemoniske forestillinger om at alder og hudfarge setter grenser for hvem man kan 

ha romantiske eller seksuelle forbindelser til. Både nyhetsaspektet, sensasjonsaspektet og det 

seksuelle aspektet er vel så viktig, om ikke viktigere for avisen som for intervjuobjektene. 

Avisen er opptatt av å vinkle omtalen gjennom seksualitet, kropp og kjønn fordi dette er 

konstituerende, også i segmenter innenfor mediediskursen. Løssalgspressens sex-fiksering 

skjer på flere områder i den journalistiske arbeidsprosessen: Prioritering (valg av saker, 

spalteplass, plassering i avisen), vinkling, valg av bilder og illustrasjoner, ordvalg og 

presentasjon (layout).217 Det kan tyde på at strategien til avisen er å skrive sexy og tabloid, 

men at det oppstår en form for konflikt mellom hvordan teksten skal vinkles for å 

imøtekomme popdiskursens konstituerende tendenser og det at teksten må ta hensyn til 

artistens integritet. Artistene har på sin side også en interesse i å imøtekomme diskursens 

konstituerende tendenser. Siden det kjempes om å tilskrive samme fenomen på ulike måter, 

kjennetegnes diskursordenen ikke av stabilitet, men preges av kamp. Det betyr at 

diskursordenen er ustabil og at fenomenets betydning i diskursen er flertydig og i endring.  

 

 
 

217 Grønn, ”Det sjette nyhetskriteriet”, 2000:18-19. 
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6.4 Silikonpop 

Å spille åpenlyst på kropp, kjønn og seksualitet på en tradisjonell  og stereotyp måte er ikke 

uproblematisk for en artist selv om det kan være en fordel for mediene. Vinteren 2012 kom 

den norske popartisten Tone Damlie Aaberge ut med ny musikkvideo hvor hun åpentyst 

spiller på kjønn, kropp og seksualitet på en tradisjonell og stereotyp måte. Det vakte sterke 

reaksjoner fra mange ulike kommentatorer. Mens noen mente at å spille åpenlyst på 

seksualitet var passé og en bekreftelse på silikonpop (å spille på kropp og sex for å skjule den 

dårlige musikken), mente Aaberge selv og andre med henne, at det var kvinnefrigjørende å 

vise seg fram og å være stolt av å ha en ung, sexy kropp. De negative reaksjonene kan tolkes 

som et tegn på at en del har blitt mer bevisst hvordan kropp og seksualitet brukes for å selge 

et produkt. Erik Steinskog skriver på sin blogg, at mye av sjokkeffektene innenfor 

populærmusikkbransjen har vært knyttet til seksualitet, men at det omtrent ikke er mulig å 

sjokkere lengre innenfor bransjen fordi seksualiteten er blitt en integrert del av 

popmusikken.218 I dag er det verken dristig, modig eller originalt å framstå som objekt for 

den andres – fortrinnsvis mannens – blikk, uansett hvor lite klær man måtte være iført, det 

rokker ikke ved maktstrukturene.219 Kjønnsrepresentasjonene i media har blitt mer 

komplekse og mindre stereotype enn hva de var tidligere.220 For å iscenesette Ida Maria og 

Sundfør på en måte som kan styrke deres musikalske integritet i den tradisjonelt maskuline 

populærmusikken, men samtidig imøtekomme popdiskursens krav til kropp, kjønn og 

seksualitet, benyttes alternative strategier. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
218 Se Erik Steinskog sin blogg: www.steinskog.wordpress.com (nedlastet 15.1.2012). 
219 Eide og Lippe, ”Å lese medier med kjønnsbriller”, 2004:286. 
220 Gauntlett, Media, Gender and Identity. 2008:97. 
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7.0 AVSLUTNING  
Utradisjonelle, men konkurransedyktige motforestillinger i det diskursive terrenget ser ut til å 

skape ustø grunn for de dominerende, stereotype og tradisjonelle kropps- kjønns- og 

seksualitetsforståelsene i diskursene. I dag er Lady Gaga i kjøttkjole og andre bisarre og 

surrealistiske konstellasjoner av kropp, kjønn og seksualitet på fremmarsj. Popdiskursens 

krav til å være moderne og nyskapende flytter stadig grenser. Det passer med popdiskursens 

konvensjoner. Ved å iscenesette Sundfør som en femme fatale i teksten konstrueres et bilde 

av Sundfør som en avviker fra den tradisjonelt feminine kvinnen, ved å iscenesette Ida Maria 

som en butch/lesbisk kvinne konstrueres et bilde av Ida Maria som en avviker fra den 

heteroseksuelle matrisen og den tradisjonelt feminine kvinnen. På den måten kan Sundfør og 

Ida Maria være en del av en seksualisert popdiskurs, men samtidig unngå å bli fremstilt som 

tradisjonelle og stereotype sexobjekter. Til tross for at analysen har vist at popdiskursens 

måter å snakke om de konstituerende tendensene på, fastholdes og styres av grunnleggende 

forestillinger om kjønnene, ser det ut til at popdiskursens tradisjonelle og stereotype 

forestillinger, stadig utfordres av alternative forestillinger om kropp, kjønn og seksualitet. 

Blant popprinsesser og rocketroll er det også rom for poptroll og rockeprinsesser.  
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