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Title and subtitle: ”You´re a wet dream!” The jury´s criticism of male and female 

participants in Idol Sweden 2018: a critical discourse analysis 

Language: Swedish 

Pages: 64 
 

The aim of this qualitative study is to investigate the criticism female and male Idol 

participants receive from the Idol jury in the program Swedish Idol 2018, from a gender 

perspective. The study also investigates possible differences in the type criticism, depending 

on the Idol participants' sex. Using critical discourse analysis (CDA) as both theory and 

method, underlying messages in the Idol jury's criticism are revealed. The selection consisted 

of eight Idol participants: four female, two from Stockholm and two from Gothenburg and 

four male, two from Stockholm and two from Gothenburg. The jury´s criticism that the Idol 

participants received was analyzed based on the concepts stereotypes, sexualisation and 

naming.  
 

The result shows that both male and female Idol participants are being sexualised and 

stereotyped in the Idol jury's criticism. However, the female Idol participants are expected to 

maintain a stereotypical feminine role, while the male Idol participants do not have to 

maintain a stereotypical masculine role. The Idol jury's namings show that female Idol 

participants are being categorised more than the male Idol participants. The Idol jury's 

criticism to the female participants has a great focus on the body as an object and sexual 

satisfaction, while the criticism to the male participants focuses more on detailed bodily 

characteristics. 
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1. Inledning 
Under senare år har debatter om jämställdhet och likabehandling av män och kvinnor blivit 

allt mer aktuellt. Debatterna har skett i olika mediala rum, på arbetsplatser, i skolor och inom 

idrott. En debatterande rörelse som kommit att få stor medial uppmärksamhet, likt de 

kvinnorörelser som i historien drivits för jämställdhet mellan män och kvinnor, är den som 

gått under namnet Metoo (Nationalencyklopedin, u.å). Rörelsen Metoo handlar om att 

uppmärksamma och avslöja patriarkala kulturer och strukturer som finns i samhället gällande 

sexuella trakasserier, främst riktat till kvinnor. Rörelsen Metoo uppkom år 2006 i USA med 

initiativ av kvinnorättsaktivisten Tarana Burkes, men uppmärksammades på nytt under 2017 

av skådespelerskan Alyssa Milano. Milano uppmanade kvinnor som blivit utsatta för sexuella 

trakasserier att göra sina röster hörda på sociala medier under hashtaggen #metoo. Den 13 

oktober 2017 fick Sveriges Metoo genomslag när TV-profilen Lulu Carter pekade ut en känd 

TV-profil i ett Twitter-inlägg. Inlägget spreds fort och några dagar senare, den 16 oktober, 

skrevs närmare 2000 inlägg på Twitter där Metoo nämndes. Ytterligare några dagar senare, 

anklagade journalisten Cissi Wallin en känd ledarskribent för våldtäkt, vilket också fick stor 

medial uppmärksamhet. Enligt Wallin var det avgörande eftersom hon och Carter inte pekade 

ut två helt okända människor, utan två offentliga profiler som med sin offentlighet, haft mer 

makt än de flesta. Metoo-rörelsen i Sverige engagerade tiotusentals människor i landet, vilket 

bland annat ledde till en ny samtyckeslag som trädde i kraft sommaren 2018 (TT 

Nyhetsbyrån, 2017). 

 

Trots den positiva utveckling som skett, finns det fortfarande problematik med genus- och 

jämställdhetsfrågor i samhället. Denna problematik är något Maria Edström (2006) diskuterar  

i sin studie TV-rummets eliter: Föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion, där 

resultatet visar att makt i samhället bestäms utifrån vem som får synas i TV och att 

könsnormer är starka. Under hösten 2018 var det en händelse som uppmärksammades som ett 

steg i fel riktning. I årets säsong av reality-programmet Idol Sverige 2018 gick en kvinnlig 

Idol-sökande inte vidare på grund av sitt klädval och sin stil. Kvinnan bar en enkel klädsel 

med slitna jeans, lång stickad kofta och hade håret uppsatt. Idol-juryn bestod av fyra 

medlemmar, två kvinnliga och två manliga. De två kvinnliga jurymedlemmarna ansåg att hon 

inte ansträngt sig tillräckligt mycket med sitt klädval. De ansåg att kvinnan inte hade någon 

vision om sitt artistskap på grund av att hon inte tänkt mer på hur hon klätt sig. De två 
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manliga jurymedlemmarna gav också kommentarer om kvinnans yttre, men tyckte att hon 

hade stor sångtalang. För att gå vidare hade kvinnan behövt tre av fyra röster från juryn, men 

hon fick bara två röster, och det från de manliga jurymedlemmarna. Denna röstfördelning 

gjorde att den kvinnliga Idol-sökande inte gick vidare (TV4 Play, 2018).  

 

Efter sändning, när Idol-avsnittet med den kvinnliga Idol-sökande visats på kanalen TV4, 

började diskussioner cirkulera på olika sociala medier. I en krönika i Veckorevyn skriven av 

journalisten Hanna Wikström (2018), uppmärksammades och diskuterades denna händelse. I 

krönikan beskrev Wikström händelsen och jämförde även hur kvinnor och män tidigare år 

kritiserats av Idol-juryn i Idol Sverige. Det som framgick var att kritiken som gavs till många 

manliga Idol-sökanden, fokuserade främst på talang och inte klädval. Det till skillnad från 

kvinnliga Idol-sökanden, som den unga kvinnan från årets Idol Sverige 2018, där kritiken 

istället fokuserade på det yttre. Händelsen med den kvinnliga Idol-sökande i årets tävling 

2018, var även något som Aftonbladet uppmärksammade. Det i en artikel med kritik från den 

tidigare jurymedlemmen Laila Bagge, som uttryckte missnöje om situationen med den 

kvinnliga Idol-sökande. Bagge menade att artister i dagsläget klär sig lite hur de vill och att 

det är själva resan Idol Sverige handlar om, inte om vad Idol-sökanden bär för kläder på sina 

Idol-auditions (Andrée, 2018).  

 

Utifrån debatter om framställning och behandling av män och kvinnor som cirkulerat på 

mediala plattformar i både USA och Sverige, såg vi ett intressant forskningsområde att 

undersöka. Genus är något vi vill studera närmare, eftersom framställningen av kvinnor och 

män i TV, når ut till en stor mängd människor. Enligt Nordicom (2017) var TV4 den näst 

mest sedda TV-kanalen bland svenskar och enligt siffror från Mediamätning i Skandinavien 

(MMS) var det i genomsnitt 992 000 svenskar som tittade på Idol Sverige 2017 säsongs 

fredagsfinaler (Frick, 2017). Dessa siffror visar att Idol Sverige har stor publik och hur denna 

publik påverkas av TV-innehållet, är intressant och viktigt att undersöka. Det eftersom det 

finns studier som tyder på att medier, och i det här fallet TV, har stor makt att påverka sin 

publiks känslor och tankar med sitt innehåll (Strömbäck, 2014).  

 

Med en kvalitativ studie ämnar vi därför att granska den kritik kvinnliga och manliga Idol-

sökanden i reality-programmet Idol Sverige får i Idol-auditions från hösten 2018 säsong, 
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utifrån begreppen stereotypisering, sexualisering och benämningar. Vi vill även diskutera 

eventuella följder och skillnader av kritiken, beroende på kön av Idol-sökande. 
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2. Bakgrund 
I denna del förklaras relevanta begrepp, samt programkonceptet Idol Sverige för att tydliggöra 

för läsaren vad innehållet i vår kvalitativa studie kommer täcka för forskningsområde.  

 

2.1. Prime-time TV 

Med det engelska uttrycket prime-time TV syftar man till den TV-underhållning som sänds på 

så kallad ”bästa sändningstid”, den tidpunkt flest människor sitter framför TV:n. En svensk 

person spenderar i genomsnitt två timmar per dag framför TV:n. Denna sittning görs oftast 

någon gång mellan 19.30 och 21.30 på kvällen (Hill, 2005). Därmed blir intervallet mellan 

dessa klockslag, så kallad prime-time tid i TV-sammanhang. Vi väljer att beskriva uttrycket 

prime-time TV eftersom Idol Sverige 2018 sänds på ”bästa sändningstid”. Uttrycket kommer 

därför återkommande gånger användas i vår studie.  

 

2.2. Idol-konceptet 

TV-programmet Idol hade premiär i USA år 2002 under namnet American Idol. Programmet 

har sitt ursprung i det brittiska TV-programmet Pop Idol och har sedan dess sänts över hela 

världen. Idol kom till Sverige år 2004 och tog det svenska folket med storm. Tävlingen har 

sedan dess sänts på kanalen TV4, fast med uppehåll år 2012. Programmet Idol Sverige 2018 

är inne på sin 14:e säsong och årets jurymedlemmar är Anders Bagge, Nikki Amini, 

Alexander Kronlund och Kishti Tomita. Denna jury-konstellation har suttit sedan den 13:e 

säsongen och är den första under Idol Sveriges historia att bestå av lika många kvinnliga 

jurymedlemmar som manliga (TV4, 2018). 

 

I årets Idol Sverige 2018 (TV4 play, 2018) åker produktionen till fem städer; Karlstad, 

Helsingborg, Stockholm, Göteborg och Umeå. I dessa städer får Idol-sökanden göra auditions, 

vilket innebär att människor som söker till programmet Idol Sverige får sjunga en egen vald 

låt framför jurymedlemmarna i ett enskilt rum. Momentet sänds sedan på kanalen TV4. I 

audition-avsnitten introduceras vissa Idol-sökanden med en introduktionsvideo skapad av 

produktionen. I introduktionsvideon presenteras de Idol-sökanden djupare med personlig 

information. För att gå vidare från audition-momentet, behöver de Idol-sökanden en 

guldbiljett, vilket innebär ett ja från tre av fyra jurymedlemmar. Med guldbiljetten tar sig de 
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Idol-sökanden till nästa steg i tävlingen, slutaudition. Där sker en gallring gjord av Idol-juryn 

med både solo- och gruppmoment där de som gått vidare i tävlingen får sjunga. De som går 

vidare från denna gallring, kommer till kvalveckan. Från och med kvalveckan är det inte 

längre juryn som bestämmer över vilka som går vidare, utan programmets tittare. Det är 13 

tävlanden som sedan går vidare från kvalveckan till de direktsända fredagsfinalerna. Under 

varje fredagsfinal har Idol-produktionen ett tema för kvällen och den Idol-deltagare som fått 

minst röster av tittarna åker ut. Vinnaren av Idol Sverige koras först när det är två eller tre 

Idol-deltagare kvar. 

 

2.3. Idol Sveriges jurymedlemmar 

Jurymedlemmarna i Idol Sverige 2018 är Anders Bagge, Nikki Amini, Alexander Kronlund 

och Kishti Tomita. Bagge är en svensk manlig musikproducent och låtskrivare. Bagge gjorde 

entré som jurymedlem i Idol Sverige 2008 tillsammans med Laila Bagge och Andreas 

Carlsson. A. Bagge satt sedan i Idol-juryn fram till 2015. 2017 kom A. Bagge tillbaka till Idol 

Sverige och förutom hans roll som jurymedlem är han aktuell med boken ”Mitt liv och mina 

hundar”, reality-serien Cirkus Bagge och TV-serien Bagges hemlösa hundar. Amini är en av 

de kvinnliga jurymedlemmarna som har suttit i Idol-juryn sedan 2016. Tidigare har Amini 

jobbat med marknadsföring på Universal Music Groups i London tillsammans med 

världsartister som Justin Bieber och Taylor Swift. Kronlund har suttit i Idol-juryn sedan 2017 

och är en manlig svensk låtskrivare och musikproducent. Han har tidigare jobbat med 

producenter som Max Martin och världsartister som Demi Lovato och Ariana Grande. Tomita 

är en kvinnlig svensk röstcoach som gjorde comeback i Idol Sverige som jurymedlem 2017. 

Tomita var en av de som först satt som jurymedlem när Idol kom till Sverige 2004, och satt 

sedan fram till 2007 (TV4, 2018).  

 

2.4. Kritik som begrepp 

I denna del kommer vi förklara vad som menas med kritik i vår frågeställning och i studien. 

Det för att göra det tydligare och lättare för läsaren att förstå innebörden av begreppet. När vi 

i vår studie syftar till den kritik som ges till de Idol-sökanden, inkuderar vi all kritik, både 

positiv och negativ. Varför vi väljer att förklara begreppet beror på att kritik ofta är negativt 

laddat. Att kritisera någon kan i vardagliga sammanhang innebära att påpeka brister hos 

personen. Att kritisera inom områden som exempelvis teater, konst eller film, har däremot 
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inte att göra med att söka brister, utan kan innebära både positiv och negativ kritik 

(Nationalencyklopedin, u.å).   
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3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 
I denna del presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. Dessa delar 

utgör grunden för studien. 
 

3.1. Problemformulering 

Tidigare studier (Ganetz, 2011) visar att det finns normativa idéer om vad som är manligt och 

kvinnligt i media. Därför är det viktigt att undersöka genusområdet och om det finns 

skillnader i hur män och kvinnor behandlas och bedöms med kritik. I ett program som Idol 

Sverige, som sänds på bästa sändningstid med närmare en miljon tittare per avsnitt (Frick, 

2017), bör det finnas ett fokus på jämställdhet och likabehandling. Vi tror på att hur media 

väljer att framställa män och kvinnor har en avgörande påverkan på hur människor i samhället 

ser på jämställdhet, genus och kön. De ageranden och uttalanden som görs i Idol Sverige ses 

av många och därför är det viktigt att djupare undersöka programmet. 

 

3.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra till en ökad medvetenhet om hur kvinnor respektive män 

bemöts och representeras i svensk reality-TV. Specifikt undersöks om det förekommer 

stereotypisering och sexualisering i programmet Idol Sverige 2018. 

 

3.3. Frågeställningar 

• Hur kritiseras kvinnliga respektive manliga Idol-sökanden i Idol Sverige 2018? 

• Om det går att utläsa skillnader i kritiken som ges till manliga och kvinnliga Idol-

sökanden, vilka är dessa skillnader? 
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4. Forskningsöversikt 
Tidigare forskning visar på att det finns studier som undersökt framställningen av genus i 

media. Dessa tidigare studier kommer hjälpa oss att djupare förstå vårt forskningsområde och 

att finna vår teoretiska forskningslucka. För att finna relevant tidigare forskning inom området 

har vi sökt efter vetenskapliga artiklar i databaserna Primo, Google Scholar och Libris. För att 

begränsa vårt forskningsområde har vi använt sökord som genus, reality-TV, stereotypisering, 

benämningar, sexualisering, Idol och representation. Utöver de digitala databaserna har vi 

kompletterat med litteratur, framförallt forskning som berör reality-TV.  

 

4.1. Representation 

I studien TV-rummets eliter: Föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion, gjord av 

Maria Edström (2006), undersöktes sambandet mellan synlighet i TV och roller i samhället. 

Edström utgick från ett genusperspektiv och studerade främst könsroller, men också ålder, 

etnicitet och klass. Edström menar att medier har stor påverkan på folks liv och att det sätt 

som könsroller och makt målas upp i TV påverkar samhället. Det genom att folk får 

uppfattningen om att det som visas i TV ger den korrekta bilden av hur samhället ser ut. 

Genom en totalstudie utgick Edström både från ett kvalitativt och kvantitativt metodval. Med 

en kvalitativ metod undersöktes programutbudet i prime-time TV systematiskt under en 

veckas tid för att ta reda på vem som tar och får mest synlighet i rutan. Kanalerna som 

studerades var SVT1, SVT2 samt TV4. Programmen som undersöktes var de som visades på 

TV mellan klockan 18.00 och 23.00. För att få en överblick av vilka personer som syntes och 

medverkade i TV under en vecka, behövdes en systematik och därmed användes också en 

kvantitativ metod. Edström använde sig av programmet SPSS där hon kategoriserade de 

resultat om kvinnor och mäns synlighet, platser, positioner och sammanhang. På så sätt kunde 

Edström lättare se ett mönster. Eftersom vår studie utgår från en kvalitativ metod var det den 

kvalitativa delen av Edströms forskning vi fokuserade på.  

 

Edströms forskningsresultat visade på att makt i samhället bestäms utifrån vem som får synas 

i TV och att könsnormer är starka inom området. Resultatet visar också att det är mer jämställt 

bland de som jobbar i produktionerna än antalet kvinnor och män som syns i TV. Enligt 

Edströms studie, är två tredjedelar av de som syns i TV män, vilket visar på en ojämn 

könsfördelning i prime-time TV, där också uppfattningen om vad som anses vara kvinnligt 
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och manligt skiljer sig. Denna studie blir relevant för vår forskning eftersom vår analys också 

kommer att utgå från ett program sänt under bästa sändningstid, prime-time tid. Edströms 

forskningsresultat visar på att det finns en skillnad i synlighet av män och kvinnor i prime-

time TV. Det blir intressant för oss att se om det finns några skillnader i kritiken som ges till 

kvinnliga och manliga Idol-sökanden under bästa sändningstid i Idol Sverige. Med det också 

undersöka om det går att dra kopplingar av vårt resultat till Edströms resultat.  

 

4.2. Reality-TV i talangformat 

I artikeln Priming the Idol Agenda: Examining “American Idol” through Agenda-Setting and 

Priming Approach, undersöker författaren Amanda Brozana (2007), utifrån en kvalitativ 

approach, hur priming och agenda-setting spelar in som bidragande faktorer till resultatet av 

American Idols femte säsong. 40 av 41 program analyserades och främst valde man att 

analysera framträdanden och kritik riktad av och till de 24 Idol-deltagarna som gick längst i 

tävlingen. Varför man inte valde att analysera det 41:a avsnittet var på grund av att det 41:a 

avsnittet endast var ett resultat-avsnitt och därmed inget avsnitt där tittarna kunde rösta på 

deltagarna. För att säkra uppfattningen av innehållet från avsnitten använde man en panel på 

25 personer som fick granska programmen och uttrycka sina tankar och iakttagelser. 

Undersökningens fokus låg på att se hur grupper och individer framställdes i programmet. 

Resultatet visade att hur mycket utrymme en tävlande Idol-deltagare fick, och typen av kritik 

deltagaren fick från Idol-juryn, påverkade tittarnas syn på dessa deltagare. Utifrån 

paneldiskussionerna kunde man också kartlägga att kritik från Idol-juryn som riktades till 

Idol-deltagarens framträdande, påverkade tittarnas åsikter om deltagaren. Det mer än om Idol-

juryn gav kritik om Idol-deltagarens klädsel eller utseende.  

 

Resultatet från denna undersökning blir relevant för oss eftersom Brozana inte bara 

undersöker samma programkoncept, utan också hur kritik till Idol-deltagarna ges från Idol-

juryn. I denna studie ligger fokus på åskådaren som tittar på programmet American Idol, 

därmed skiljer sig Brozanas studie från vår. Vi kommer istället fokusera på kritiken som ges 

från Idol-juryn och inte åskådarnas uppfattning. Eftersom vi också kommer avgränsa vårt 

valda material till ett mindre antal Idol-sökandens auditions, finns det också en skillnad i 

antalet studieobjekt. Därmed kommer vi kunna göra en mer djupgående analys med grund i 

genusteorin, till skillnad från Brozana som studerat en större mängd Idol-auditions. 
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I artikeln Fame factory: Performing Gender and Sexuaity in Talent Television, skriven av 

professor Hillevi Ganetz (2011), används en intermedial process för att studera sambandet 

mellan olika typer av mediala plattformar, som det svenska reality-programmet Fame Factory 

ingår i. Det för att se vad genus och sexualisering har för roll i sammanhanget. Fyra mediala 

plattformar studerades, och den första var TV där 63 TV-sända Fame Factory-avsnitt från 

säsong 2003 studerades. Den andra var kvällstidningen Aftonbladet som kommenterat de 

olika avsnitten från reality-programmet Fame Factory och den tredje var internet, där 

publiken fick diskutera programmet i en chatt. Den fjärde och sista mediala plattformen var de 

CD-skivor som producerats med musiken från reality-programmet. Processen hade tre steg 

där man först granskade enskilda aktörer på individnivå, sedan den sociala nivån där man 

studerade mediala organisationer och till sist den kulturella nivån där olika symboliska former 

och genrer studerades närmare. De fyra mediala plattformarna studerades utifrån ett 

genusperspektiv med fokus på sexualisering.  

 

Resultatet visade att hur artisterna presenterades i programmet och i de mediala plattformarna, 

bekräftade traditionella könsnormer och därför upprätthölls idén av den maskulina makten. 

De uppträdanden som bekräftade den normativa idén om manligt och kvinnligt, bemöttes i 

medierna med acceptans och status. Med grund i samma teorier som vår studie bygger på, 

granskade Ganetz mediala plattformars bevakning och åsikter av tävlande i Fame Factory. 

Med vår studie kommer vi istället enbart studera kritiken från Idol-juryn till Idol-sökanden 

och därmed se om tecken eller bevis för sexualisering och stereotypisering förekommer. Det 

blir intressant för oss att se om det finns någon koppling mellan det som sägs i kritiken som vi 

kommer att studera och det resultat Ganetz kommit fram till med sin forskning. Det eftersom 

Idol Sverige och Fame Factory båda är svenska reality-program med liknande 

programformat.  

 

4.3. Stereotypisering och sexualisering 

Martha M. Lauzen, David M. Dozier och Nora Horan (2008) undersökte med sin studie 

Constructing Gender Stereotypes Through Social Roles in Prime-Time Television, hur män 

och kvinnor stereotypiskt representeras i prime-time TV. Studien genomfördes genom att 

forskarna under en TV-säsong år 2005-2006, granskade ett avsnitt från 128 olika TV-
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program. Dessa program var inom genrerna drama, sitcom och reality från kanalerna ABC, 

CBS, NBC, FOX, UPN och WB.  

 

Efter bortfall från program som inte sändes, kunde resultatet från de 124 granskade 

programmen bekräfta att kvinnor i stor utsträckning, förhåller sig till traditionella roller som 

att vara familjära, vänskapliga och romantiska. Samt att män i programmen istället förhåller 

sig till det manligt traditionella genom att anta yrkes- och arbetsroller. Vad som även kunde 

urskiljas av programgranskningen var att där både kvinnor och män fanns representerade som 

skribenter och skapare i produktionen, fanns det i större utsträckning både män och kvinnor 

representerade inom det det familjära. I produktioner med enbart manliga skribenter och 

skapare var det i större utsträckning fler kvinnor och män representerade i yrkes- och 

arbetsroller. Lauzen, Dozier och Horans studieresultat om representation och stereotyper i 

prime-time TV, visar på att män och kvinnor oftast framställs stereotypiskt baserat på kön. 

Denna forskning blir relevant för oss eftersom vi med vår forskning också vill undersöka om 

stereotypiska traditionella roller, beroende på kön, framkommer i den kritik Idol-juryn ger de 

Idol-sökanden. Det blir intressant att se om vårt studieresultat liknar Lauzen, Dozier och 

Horans resultat, eftersom tio år har gått sedan deras studie gjordes.   

 

Eva Skåreus (2011) har med artikeln Vinn deras hjärtan! Om genus och emotioner i TV-

serien Klass 9A undersökt hur pedagoger i reality-programmet Klass 9A gestaltats av 

produktionsbolaget utifrån att titta på hur kön, femininitet, maskulinitet och känslor 

integrerar. I artikeln undersöks tre av de mest synliga pedagogerna i programmet genom en 

närgående kodad kvalitativ analys. Analysen av varje undersökt program gjordes minst 11 

gånger. Samtliga program analyserades med och utan ljud för att få en så detaljerad analys 

som möjligt.  

 

Resultatet visade att produktionen framställde och lade fokus på närkontakt. Det genom att 

både män och kvinnor använde närkontakt men i olika utsträckning. De manliga pedagogerna 

hade en mer fysisk distans till eleverna än vad de kvinnliga pedagogerna hade. Resultatet 

visade även att de kvinnliga pedagogerna förlorade sin makt av att använda närkontakt till 

eleverna, medan männen sågs som förebilder av att ha fysiskt distans till eleverna. Denna 

artikel visar att män och kvinnor gestaltas könsstereotypiskt av produktionsbolaget. Med 
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Skåreus resultat belyser man hur känslor, med olika grad av närkontakt, spelar in i 

uppfattningen av makt, vilket återspeglar könsstereotypiska roller. Det blir intressant för oss 

att se om kritiken som ges från Idol-juryn till de Idol-sökanden har en stereotypisk koppling 

till känslor och hur det återspeglar på makt, beroende på kön. Det eftersom kvinnor, som 

Skåreus resultat visar, förlorar makt genom att använda sig av känslor och män får makt 

genom att ha en känslomässig distans. 

 

Cara Wallis (2011) undersöker i sin kvantitativa studie Performing Gender: A Content 

Analysis of Gender Display in Music Videos hur män och kvinnor framställs i musikvideor 

utifrån kategorier som feminine touch, ritualization of subordination, och licensed 

withdrawal. Wallis la även till kategorierna aggression och sexualisering som fokuserar på 

klädsel. 34 musikvideor sänt på kanalerna MTV och MTV2 bröts ned till 30-sekunders 

segment och undersöktes noga utifrån de valda kategorierna. Ett lika antal kvinnliga och 

manliga huvuduppträdare valdes ut och studerades i musikvideorna. 

 

Vad som framgick i resultatet var att kvinnor framställs som sexuella objekt och framställer 

sig själva som sexuella objekt. Det genom att till exempel ta på sig själva och framförallt sitt 

hår, men också genom att klä sig i utmanande kläder. Det framgick även att det finns en 

nödvändighet och förväntan på kvinnor att bete och klä sig sexuellt, medan män inte 

nödvändigtvis måste leva upp till ett sexuellt beteende eller klädval. Vad som som framgick 

hos män var att de förväntas leva upp till ett maskulint beteende vilket innebär aggressivitet. 

Det visade sig genom att aggressivt spela instrument och aggressivt slänga med händerna och 

fingrarna. För vår studie är denna forskning relevant eftersom den berör begreppet 

sexualisering. Det är intressant för oss att se om och isåfall hur de Idol-sökanden lever upp till 

ett stereotypiskt sexuellt beteende. Vi vill också undersöka om stereotypisk sexualisering 

framgår i den kritik Idol-juryn ger de Idol-sökanden. Med vår kvalitativa studie blir det 

intressant att se om de Idol-sökanden förväntas och lever upp till den sexualisering som 

beskrivs i Wallis kvantitativa studieresultat. 

 

I studien Too Sexualized to be Taken Seriously? Perceptions of a Girl in Childlike vs. 

Sexualizing Clothing gjord av Kaitlin Graff, Sarah K. Murnen och Linda Smolak (2012), 

undersöktes den sexualiserade kulturen gällande kvinnor. Samt hur människor kopplar 
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sexualisering till graden av kompetens hos kvinnor. Studien gjordes på 162 studenter, både 

manliga och kvinnliga, från ett mindre college i USA. Studenterna blev presenterade en av tre 

bilder på tjejer som gick i femte klass. Bilderna manipulerade både tjejernas kläder och 

tillskrivna prestationer, och var tagna från en reklamkampanj. En av bilderna föreställde en 

tjej med stereotypiska barnkläder och den andra bilden föreställde en tjej med något 

sexualiserade kläder. Den tredje bilden föreställde en tjej med tydligt sexualiserade kläder. 

Desto mer sexualiserad tjejen på bilden var, desto mindre talangfull blev hon presenterad för 

studenterna. Studenterna som fick se bilderna, fick gradera tjejerna med 10 olika egenskaper 

utifrån vad de såg.  

 

Resultatet från undersökningen visade att graden av sexualisering och tillskrivna prestationer, 

påverkade bilden studenterna hade av tjejerna på bilderna. De tjejer som var presenterade som 

något sexualiserad och uppenbart sexualiserad, var oftast, av studenterna, graderade med 

egenskaper som var mindre maskulint stereotypiska. Alltså blev dessa tjejer sällan graderade 

med egenskaper som kapabla, bestämda och kompetenta. Studiens resultat visade även att 

studenterna ansåg att tjejerna som var sexualiserade var ansvariga för sitt klädval och att dessa 

val påverkade synen av deras moral negativt. Resultatet från denna studie visade också att 

tjejer blir bedömda och sexualiserade utifrån idéer om traditionella könsstereotyper. För oss 

blir denna forskning relevant eftersom vi kommer utföra liknande forskning. Det genom att 

undersöka om vi ser mönster av sexualisering med grund i idéer av traditionella 

könsstereotyper i den kritik som ges av Idol-juryn till de manliga och kvinnliga Idol-

sökanden. 

 

Dana Mastro och Alexander Sink (2017) har i sin studie Depictions of Gender on Primetime 

Television: A Quantitative Content Analysis, genom en kvantitativ innehållsanalys med fokus 

på genus, studerat skildringen av män och kvinnor i prime-time TV. Forskningen utgick från 

89 slumpmässigt utvalda program och drygt 1250 karaktärer. Det som undersöktes var 

representationen av kvinnor och män i prime-time TV, sexualisering, aggression och 

stereotypiska karaktärsdrag för män och kvinnor. Dessa faktorer undersökte man av 

karaktärer i olika åldrar.  
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Resultatet visade att karaktärerna man undersökte i de utvalda programmen bekräftade många 

könsstereotypiska attribut. Det till exempel att kvinnor är underrepresenterade och inte får lika 

mycket synlighet i prime-time TV som män. Kvinnorna uppfattades som mer stereotypiskt 

hemorienterade och männen som mer dominanta. Sink och Mastros resultat visade att det 

skett en förändring i vilka som blir objektifierade. Att männen idag objektifieras i större 

utsträckning än kvinnor. Däremot visar resultatet att vissa könsstereotypiska mönster 

kvarstod, exempelvis att kvinnor betedde sig mer sexuellt och mer sexuellt provokativt än 

män i det granskade materialet. Denna artikeln blir relevant för oss eftersom vår analys 

kommer undersöka hur kvinnliga och manliga Idol-sökanden stereotypiskt framställs utifrån 

den kritik de får av Idol-juryn. Det i programmet Idol Sverige 2018 som sänds på TV4 under 

prime-time tid. Det blir intressant för oss att undersöka om vårt kvalitativa forskningsresultat 

kan kopplas till Sink och Mastros kvantitativa resultat om att kvinnor uppfattas som mer 

hemorienterade och att män uppfattas som mer dominanta. Samt om de manliga Idol-

sökanden blir objektifierade i större utsträckning än de kvinnliga Idol-sökanden. Det blir 

också intressant att se om Idol-juryns kritik anspelar på att de kvinnliga Idol-sökanden beter 

sig mer sexuellt provokativt än de manliga Idol-sökanden.  

 

4.4. Vårt bidrag 

Med grund i tidigare forskning går det att konstatera att representationen av män och kvinnor 

ser olika ut i reality-TV. Exempelvis kan vi utifrån forskning gjord av Sink och Mastro (2017) 

och Lauzen, Dozier och Horan (2008), se att det förekommer en tydligt märkbar sexualisering 

och stereotypisering i reality-TV. Forskningen visar på att kvinnor och män ses, förväntas och 

uppfattas på olika sätt beroende på hur de ser ut och gestaltas. I Skåreus (2011) forskning, 

ligger fokus på hur produktionsbolag framställer kvinnor och män i reality-TV utifrån ett 

genusperspektiv. Vi vill undersöka genusperspektivet ännu närmare, men genom att granska 

hur kritik i reality-TV ges till kvinnliga och manliga Idol-sökanden. Genom att använda oss 

av sökorden genus, reality-TV, stereotypisering, sexualisering, Idol och representation, både 

separat och i kombination med varandra, i databaserna Primo, Google Scholar och Libris har 

vi inte funnit den typ av forskning vi ämnat att göra. Vi har inte funnit forskning som studerat 

begreppen stereotypisering, sexaualisering och benämningar i relation till varandra i reality-

programmet Idol Sverige. Inte heller har det förekommit någon närmare granskning av kritik 

inom det TV-format som programmet Idol Sverige representerar. Forskning som tidigare 

gjorts om Idol finns främst om American Idol, vilket skiljer sig från det svenska Idol-formatet. 
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Med kunskap från tidigare forskning kan vi bidra med en analys som ger ny och 

intresseväckande kunskap. Frågor om genus bör få större utrymme inom medieforskning och 

därför hoppas vi att vår forskning kan bidra till ökad förståelse och kunskap inom 

genusområdet.  
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5. Teoretiskt ramverk 
I denna del beskriver vi det teoretiska ramverk vi kommer ha som utgångspunkt i vår studie. 

Inledningsvis förklarar vi genren reality-TV och forskningsområdet representation. Därifrån 

kommer vi djupare beskriva våra valda teorier, kritisk diskursanalys och genus. Utifrån dessa 

teorier kommer vi förklara begreppen stereotypisering, sexualisering och benämningar. Med 

valda teorier och begrepp kommer vi analysera vårt material för att se om det finns skillnader 

i den kritik som ges från Idol-juryn till de Idol-sökanden under Idol Sveriges audition-turné 

2018.  

 

5.1. Reality-TV som genre 

Reality-TV är en genre som växte fram i Amerika och Europa på 90-talet när TV-koncept hos 

TV-skapare ändrade fokus. Istället för de traditionella sändningarna, växte de kommersiella 

kanalerna och programmen fram. Med dessa kanaler ville man interagera med och engagera 

publiken. Det till skillnad från de traditionella sändningarna, där man endast såg publiken som 

publik (Hill, 2015). Reality-TV har sitt ursprung i dokumentärfilm, men har med åren 

utvecklat sig till en egen genre (Bondebjerg, 2002). Enligt Collins dictionary (u.å.) fokuserar 

reality-TV:s innehåll på verkliga människor som lever i en verklig vardaglig miljö eller i 

iscensatta förhållanden, skapat av produktionsbolagen själva. Genren är ofta förenad till 

underhållnings- och nöjesprogram, ett koncept som ofta kopplas till aktuella händelser och 

trender som ses i samhället, på nyheterna och i media (Hill, 2015).  

 

Vissa menar att reality-TV står för innehåll som är tidsödslande och inte intellektuellt 

givande. Däremot är det en genre som ofta skapar diskussion och debatt (Hill, 2015). Trots att 

det är en omdebatterad genre, har reality-TV i Sverige utvecklats till att bli mycket populärt, 

med underhållningsprogram som Idol Sverige. Det eftersom publiken får möjligheten att 

engagera sig genom att följa och rösta på sin favoritdeltagare (TV4, 2018). 

 

Genom att förklara innebörden av reality-TV, presenteras läsaren tydligt för den genren Idol 

Sverige verkar inom och det material studien granskar. Det blir viktigt med en kunskap om 

genren för att förstå studiens resultatredovisning och diskussion. 
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5.1.1. Skam och reality-TV 

I boken Restyling factual TV: audiences and news, documentary and reality genres beskriver 

Anette Hill (2007) begreppet skam utifrån reality-genren. Skam är en känsla som ofta 

förknippas som något negativt och känslan av att känna sig avtäckt och sårbar för hur andra 

bedömer en. Vi får känslan av att vi betett oss felaktigt framför andra människor eller någon 

form av publik. I vår studie kan Idol-juryn ses som den publik som bedömer de Idol-sökanden 

i audition-avsnitten. Förnedring och pinsamhet är känslor som också kopplas till begreppet 

skam. Hill beskriver att skam är en känsla som kopplas till intresse och som indikerar på att vi 

intresserar oss av saker och människor vi inte vet någonting om. Utan ett intresse finns inte 

känslan skam. Med det menas att skam i TV inte nödvändigtvis är en negativ känsla. Utan den 

är viktig för oss människor att förstå vad som är viktigt i livet. I vår studie kan vi se en 

koppling mellan intresse och skam i Idol Sverige. Om de Idol-sökanden upplever känslan 

skam, kan det bero på att de ser Idol Sverige och möjligheten att bli artist som någonting 

viktigt i deras liv.  

 

Som Hill (2007) nämner i sin litteratur, finns det analyser som tyder på att skam och 

förnedring mot människor används i olika typer av format i reality-TV. Det förekommer 

exempelvis i program där människor deltar i rättegångar, program om antisocialt beteende 

eller i talangshower. Talangshower fokuserar på att utsätta deltagarna för känslomässiga 

utmaningar och jobbiga situationer och enligt tittarna är det vad som kallas för förnedrande 

TV. I TV-programmet Idol Sverige förekommer skam genom att många Idol-sökanden 

förnedras och skäms ut när de gör sina Idol-auditions. Exempelvis förekommer en typ av 

skam i den tidigare nämnda auditionen, när den kvinnliga Idol-sökande inte går vidare på 

grund av hennes val av kläder (Wikström, 2018). Den kvinnliga Idol-sökande befinner sig i en 

situation där en publik, som i det här fallet är jurymedlemmarna, bedömer hennes klädsel på 

ett negativt sätt. Det är känt och uppmärksammat att konceptet reality-TV förlitar sig på att 

människor söker sig till program som Idol Sverige och att det förekommer förnedring. På så 

sätt ger deltagarna i programmen upp sina rättigheter om att bli sedda som normala personer 

eftersom att de vet att förnedring kommer att förekomma (Hill, 2007). 

 

Genom att presentera TV-formatet skam- och reality-TV, får läsaren en djupare förståelse för 

hur Idol Sverige som talangprogram är konstruerat. I denna studie blir det viktigt att förklara 
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skam- och reality-TV eftersom studien utgår från och granskar kritik i programmet Idol 

Sverige.  

 

5.2. Representation 

Representation har sina rötter i uttrycket “presentera igen” men fick ändrad mening med 

inverkan från det senlatinska språket. Representation handlar om när något står för någonting 

annat än sig självt, samt hur någonting eller någon framställs. Det kan handla om att man som 

enskild person verkar inom en idrott och representerar ett land i en tävling. Det kan också 

handla om att någon eller något representerar en folkgrupp, etnisk grupp eller ett kön 

(Gripsrud, 2011). Representation kan delas in i två system. Det första systemet, mental 

representation, handlar om sambandet mellan objekt och idén om objektet. Det andra, det 

språkliga systemet, är istället fokuserat till utbytet av iakttagelser och koncept som sker 

mellan människor. Språket blir ett viktigt verktyg i uttryck och respons av representation. Det 

är genom språket som tankar och idéer gör sig hörda och förstådda och därmed konstruerar 

mening av objekt (Hall, Evans & Nixon, 2013).  

 

Representation har kommit att bli en viktig gren i studier om olika kulturer. Det eftersom 

gemensamma idéer om representation förenar människor i kulturer (Hall, Evans & Nixon, 

2013). Med representation granskar man framställningen av något eller någon, både som 

verkligt eller overkligt ting. Representation presenterar inte den absoluta eller objektiva bilden 

av någonting. Framställningen och tolkningen av någonting görs på olika sätt beroende på 

individ, ursprung och situation. Sedan uppkomsten av media, har vissa grupper i samhället 

blivit underrepresenterade i medias kanaler. Media har stått för viktiga kanaler som påverkat 

klimatet kring vår egen, andras och den gemensamma synen på identiteter. Beroende på hur 

media valt att representera olika grupper i samhället, har det påverkat människans syn på 

dessa grupper. Därmed har media kommit att bli en viktig aktör i hur representation förmedlas 

och tas emot av människor (Gripsrud, 2011).   

 

Med vår studie vill vi undersöka kritiken som Idol-juryn ger de Idol-sökanden utifrån 

teorierna kritisk diskursanalys och genus. Det med hjälp av begreppen sexualisering, 

stereotypisering och benämningar. Med en förståelse för forskningsområdet representation 
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kan vi genomföra en djupare analys och därmed komma fram till ett så rättvist resultat som 

möjligt.  

 

5.3. Kritisk diskursanalys som teori 

Diskurs syftar till idén om att språk utformas i flera olika mönster och diskursanalys är ett sätt 

att studera dessa mönster. Det för att förstå och tala om världen och samhället. För att kunna 

utveckla diskursanalys som metod inom empirisk forskning, måste man godta de 

huvudsakliga filosofiska utgångspunkterna, därmed kopplas diskursanalys samman som både 

en teori och metod (Winther Jörgensen, Phillips & Torhell, 2000). 

 

Kritisk diskursanalys (CDA) är en egen inriktning av diskursanalys där man tittar på vad som 

gestaltas som något ”naturligt” och ”normalt” i text och talande språk. Man bryter ner språk i 

form av tal och text för att förstå underliggande maktintressen och för att avslöja diskursiva 

mönster i samhället. CDA är närmare bestämt ett gemensamt begrepp för att beskriva teorier 

och metoder och hur man med dessa kan få fram betydelsen ur text och talande språk. Det för 

att uppmärksamma underliggande ideologiska och politiska budskap. När kulturella aspekter 

och sociala processer är i fokus, formas språk av samhället och samhället av språket (Machin 

& Mayr, 2012). Hur språk formuleras kan ha stor påverkan på vad ord och text får för 

betydelse. Med CDA tror man därför på att det skapa mening i texter och tal av att studera 

språk och språkliga begrepp (Hansen & Machin, 2013). 

 

CDA som teori är relevant för vår studie eftersom vi kan granska och analysera kritiken Idol-

juryn ger de Idol-sökanden, det vill säga, de språkliga resurser som används. Genom att bryta 

ner dessa, kommer vi ha möjlighet att finna underliggande betydelser i kritiken. De diskursiva 

mönster som vi avslöjar utifrån valda analysverktyg, kan vi analysera och skapa mening av.  

 

5.3.1. Naming and reference 

Naming and reference är ett begrepp inom CDA som belyser hur en person blir benämnd och 

hur det påverkar hur en person blir sedd (Hansen & Machin, 2013). Vi har valt att översätta 

”naming and reference”, till begreppet benämningar i vår studie. Genom att benämna 

människor på olika sätt placerar vi dem i olika sociala strukturer och sammanhang. Genom att 
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vi benämner en person på ett visst sätt, väljer vi att belysa eller dämpa vissa faktorer med 

personen. Hur en person benämns, stimulerar också olika känslor inom oss. Ett exempel på 

benämning är  ”muslimsk man arresterad för bedrägeri”. Med denna benämning fokuserar 

man på att mannen är muslim, något som skulle kunna uppfattas som problematiskt. 

Uppfattningen av mannen skulle kunna bli en annan om han exempelvis benämndes som far 

eller make (Hansen & Machin, 2013).  

 

I vår analys blir fokus på hur Idol-juryn benämner de Idol-sökanden en viktig faktor att 

undersöka. Genom att bryta ner de benämningar Idol-juryn väljer att använda, kan intressanta 

iakttagelser göras av hur de Idol-sökanden representeras och framställs utifrån ett 

genusperspektiv. Det blir också intressant att undersöka vad som framställs som önskvärt och 

inte önskvärt, utifrån Idol-juryns benämningar till de Idol-sökanden.  

 

5.4. Genusteorin 

Begreppet genus stiftades av den amerikanska psykologen Robert Stoller (Esseveld & 

Mulinari, 2015) och växte fram under 60-talet. Begreppet fördes senare till Sverige under 80-

talet av historikern Yvonne Hirdman. Genus som ord och teori handlar om betingade attribut 

som stiftas av sociala och kulturella faktorer, vad som skiljer det manliga från det kvinnliga. 

Genus kan definieras av normativa skillnader som av en individs omgivande institutioner, 

integrerats, växt fram och förstärkts (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). 

 

Genus står för föreställningar och normer ett samhälle har av vad som är manligt och 

kvinnligt och är inte samma sak som kön (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). 

Kön är istället fokuserat till fysiska och genetiska aspekter såsom en individs könsorgan och 

dess möjlighet att kunna föda barn eller inte (Esseveld & Mulinari, 2015). Fast att genus och 

kön inte är likgiltiga, är det manliga och kvinnliga genustänket och det manliga och kvinnliga 

könet ofta starkt förknippat. I många sociala sammanhang finns det ofta förväntningar på hur 

män och kvinnor ska vara i fråga om exempelvis beteenden, klädsel och levnadsval 

(Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). 
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Med genusteorin som grund för vår undersökning av kritiken som ges från Idol-juryn till de 

Idol-sökanden, kan vi bättre förstå hur genus ser ut idag. Utifrån genusteorin använder vi oss 

av begreppen stereotypisering och sexualisering för att få en djupare förståelse av kritiken. 

Genom att använda dessa begrepp, kan föreställningar om genus i samhället bli mer synliga. 

Därmed har man också möjligt att ifrågasätta och förändra (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, 2016).  

 

5.4.1. Genuskontraktet 

Yvonne Hirdman (1988) myntade vad som kallas för genuskontraktet. Hon menar att varje 

samhälle och varje tid har sitt egna osynliga kontrakt mellan kvinnor och män och att 

kontraktet förs vidare från generation till generation. Med det menas att det finns osynliga 

föreställningar hos de båda parterna, män och kvinnor, om hur man ska bete sig mot varandra 

och vilka redskap som tillhör vem. Det kan handla om hur språket ska se ut, vem som ska 

prata, hur man beter sig på arbetet, vem som ska förföra vem och hur långt hår man bör ha 

som man eller kvinna. Genuskontraktet finns applicerat på tre nivåer. Den första är den 

kulturella överlagringens nivå och innebär de föreställningar om hur idealtypsrelationen 

mellan kvinnan och mannen bör vara. Den andra är könens interaktion på den sociala 

integrationsnivån, vilket betyder inom institutioner och arbetsdelning. Den tredje och sista är 

socialiseringens eller individsnivån, där genuskontraktet är så konkret att det liknar ett 

äktenskapskontrakt.  

 

I vår studie blir det intressant att koppla och diskutera den kritik Idol-juryn ger de Idol-

sökanden, med genuskontraktet. Det för att se om föreställningar om hur män och kvinnor bör 

bete sig, förekommer i Idol-juryns kritik.  

 

5.4.2. Stereotyper 

För att definiera vad en stereotyp är utgår man från tre grundläggande komponenter. Den 

första komponenten är att en grupp människor identifieras utefter en viss egenskap. Det kan 

exempelvis vara nationalitet, religion eller ålder. Dessa egenskaper kan också vara fysiska 

attribut som lättare går att utläsa, som till exempel hårfärg och klädstil. Den andra 

komponenten är att vi efter att ha identifierat gruppens egenskaper, tillskriver gruppen 

ytterligare egenskaper. Till exempelvis att rödhåriga har ett hett temperament. Dessa 
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ytterligare egenskaper som identifieras är oftast personlighetsdrag, men kan också vara 

fysiska drag. Det till exempel att äldre människor har grått hår. Den sista komponenten är att, 

när vi har en människa från en viss typ av grupp med egenskaper som identifieras med den 

grupp han eller hon tillhör, tillskriver vi människan med en stereotyp egenskap. Exempelvis 

att vi utgår från att alla rödhåriga människor har ett hett temperament (Hinton, 2003).  

 

Hinton beskriver att vi, med de egenskaper vi tillskriver människor, automatiskt kategoriserar 

människor efter det allra första vi får reda på om personen. Det kan vara uppenbara 

egenskaper som etnicitet, ålder och kön. Att tillskriva människor en viss typ av egenskap och 

placera dem i en kategori kan tyckas vara viktigt för människor. Forskning visar på att hur 

mycket uppmärksamhet vi lägger ner på informationen vi får om en person är avgörande för 

den slutgiltiga bedömningen (Hinton, 2003).  

 

I vår studie är det intressant att undersöka hur stereotypiska mönster finns representerat i den 

kritik Idol-juryn ger de Idol-sökanden. Samt om kritiken som ges grundar sig i ett 

stereotypiskt tankesätt och om den skiljer sig mellan kön. Det är också relevant att undersöka 

om och hur Idol-juryn, utefter stereotypiska egenskaper, kategoriserar och bedömer de Idol-

sökanden i Idol Sverige 2018. 

 

5.4.3. Stereotypiska egenskaper 

Maria Nikolajeva (2004) beskriver i sin litteratur Barnens Byggklossar, de olika 

könsstereotyper som finns bland män och kvinnor. Hon menar att stereotypiska egenskaper 

skiljer sig från kvinna till man och har därför skapat ett abstrakt schema för att illustrera det. 

Nikolajeva menar att schemat kan underlätta för oss människor i vår bedömning av vad som 

är stereotypiskt manligt och kvinnligt. 

 

De stereotypiska egenskaper som finns illustrerade i schemat nedan blir intressanta för oss att 

studera närmare i relation till vår analys och vårt resultat. Det genom att se om kritiken och 

benämningarna Idol-juryn ger de Idol-sökanden, grundar sig i stereotypiska tankemönster och 

om det går att jämföra med Nikolajevas schema.  
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Män/Pojkar Kvinnor/Flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserande 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva 

Nikolajevas schema 

 

5.4.4. Sexualisering 

Utifrån genusteorin vill vi undersöka hur mönster i sexualisering finns representerat i den 

kritik Idol-juryn ger de Idol-sökande. Uppfattningen av kön och sex är starkt förknippade och 

reglerade normer om hur man ska bete sig beroende på kön som tillskrivits av ens omgivning. 

Till kön spelar olika förväntade roller av uttryck i känslor och sexuell identitet in som 
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tillskrivna, normativa regler. Dessa regler kan se olika ut beroende på exempelvis kultur, 

samhälle och religion (Göransson, 2016). 

 

Sexualisering handlar om hur en kropp blir objektifierad, med grund i någon annans 

föreställning och begär av den kroppen (Göransson, 2016). Sexualisering är något som i 

historien har skett med större fokus på kvinnor och den kvinnliga kroppen, än den manliga, 

men handlar om när en kropp blir kommenterad och därmed objektifierad (Hultman, 2000). 

En stor anledning till det är att kvinnor, inom exempelvis vetenskapliga och litterära områden, 

framställts som mer kroppsliga än män (Göransson, 2016). Det var under 90-talet, när de 

klassiska porrtidningarna och vanliga damtidningarna började influera varandra, som en mer 

sexuell attityd gällande kroppar uppkom. Den kvinnliga kroppen blev en efterfrågad 

”produkt” som fascinerade män eftersom den kvinnliga kroppen sågs som förbjuden. Bilden 

av den kvinnliga kroppen som ”produkt” fortsatte att förmedlas, även fast att samhället gick 

mot ett mer jämställt klimat (Hultman, 2000).  

 

Kvinnokroppen är vad som främst varit offer för mycket av den objektifiering och 

sexualisering som skett. Däremot har ett mer fritt och accepterat samhälle, gällande bi-, trans- 

och homsexuella beteenden breddat gränserna för sexualisering. Utvecklingen av olika 

mediala plattformar har gjort människor i samhället mer medvetna i sin konsumtion av media 

(Hultman, 2000). Utvecklingen av posthumanistiska feministiska rörelser har bidragit till 

andra uppfattningar av människokroppar, än den sexualiserade. Enligt den posthumanistiska 

feministiska idén är kroppsdelar, såsom bröst eller armar, bara sammansatta kroppsdelar och 

förlängningar snarare än föremål (Göransson, 2016).  

 

Sexualisering blir intressant att undersöka i vår studie eftersom vi vill se om Idol-juryns kritik 

till de Idol-sökanden anspelar på den typ av objektifiering som sexualisering innebär. Om de 

kvinnliga Idol-sökanden, i jämförelse med de manliga Idol-sökanden, får fler kommentarer 

om utseende i kritiken från Idol-juryn.  

 

5.4.5. Kroppsideal 

Som Göransson (2016) beskriver, handlar sexualisering om hur en kropp blir objektifierad, 

med grund i någon annans föreställning och begär av den kroppen. Föreställningen om hur 
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kroppar ska se ut, handlar idag om att uppnå ett ideal. Med ideal syftar man till vad som kan 

ses som ett ouppnåeligt tillstånd (Nationalencyklopedin, 2017). Med idealkropp menas 

uppfattningen av en fysisk kropp, en tolkning som görs utifrån en persons inre upplevelse av 

denna. Hur dennes uppfattning ser ut, är något som inte bara görs utifrån dess egna 

kroppsidéer utan också något som grundar sig i kulturella och samhälleliga idéer av hur 

kroppar ska se ut och vad som bör eftersträvas (Davis, 2002). 

 

Thomas Johansson (1999) beskriver i Socialpsykologi – Moderna teorier och perspektiv, att 

den vältränade kroppen är det dominerande kroppsidealet. Johansson kallar det för ”den hårda 

kroppen” eftersom kroppsidealet är att vara atletisk, smal, lagom, muskulös, dynamisk och 

fettsnål. Tidigare kroppsideal, som att kvinnorna ska vara mycket små och smala och att 

männen ska vara mycket stora och muskulösa, har försvunnit. Det har istället övergått till ett 

fitness-ideal hos de båda könen. Johansson poängterar att det nya neutrala kroppsidealet 

mellan könen inte är helt oproblematiskt eftersom könsidentiteterna kan ifrågasättas. Istället 

framhävs vissa kroppsdelar och attribut som representerar könsskillnaderna. Kvinnorna 

skaffar exempelvis silikonbröst för att uppnå den kvinnliga önskvärda idealkroppen och 

männen framhäver de mer maskulina musklerna för att uppnå den manliga önskvärda 

idealkroppen. Genom att framhäva sin könsidentitet med specifika kroppsdelar, förekommer 

en sexualisering eftersom individerna ses som objekt. 

 

I vår studie blir det intressant att undersöka om föreställningar om kroppsideal och vad som 

anses var önskvärt och inte, förekommer i Idol-juryns kritik till de kvinnliga och manliga 

Idol-sökanden. Samt om det finns skillnader i hur könen framställs som kroppsliga objekt.  
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6. Material och metod 
I denna del presenteras, samt diskuteras och motiveras vårt material och den metod som 

används i studien.  

 

6.1. Material  

Med vårt material vill vi undersöka den kritik som ges till deltagare i ett reality-program i 

talangformat. För att få en så djupgående och tydlig analys som möjligt, hade vi som ambition 

att undersöka ett svenskt reality-program som vi båda var bekanta med sedan tidigare, därmed 

valet att studera Idol Sverige. Eftersom Idol Sverige år 2017 i genomsnitt hade närmare en 

miljon tittare, såg vi att det var ett populärt TV-program (Dagens Media, 2017). Därför föll 

vårt val på att undersöka programmet Idol Sverige 2018 och studera den kritik Idol-juryn ger 

de Idol-sökanden i audition-sammanhang. Det första avsnittet av Idol Sverige 2018, släpptes 

den 20 augusti 2018 på TV4 Play. På TV4 Play publiceras alla avsnitt från säsongerna efter 

att de sänts på kanalen TV4. Därför har vi valt att granska Idol-avsnitt via TV4 Plays hemsida 

(TV4 Play, 2018). De första sju avsnitten som lagts upp på TV4 Plays hemsida från Idol 

Sverige 2018, är från audition-turnén. Det vill säga, när Idol-juryn rest till olika städer i 

Sverige för att lyssna på när de Idol-sökanden sjunger för dem i ett enskilt audition-rum. 

Därefter får Idol-juryn rösta på om de Idol-sökanden ska gå vidare i programmet eller inte. 

Dessa audition-avsnitt sändes inte live på kanalen TV4, utan är inspelade tidigare under året 

(TV4, 2018).  

 

6.1.1. Urval 

Vi valde att avgränsa vårt material genom att endast undersöka de Idol-auditions som har en 

introduktionsvideo om deltagaren. Varför vi gör denna avgränsning är för att Idol-auditions 

med introduktionsvideo oftast är de som får längst tid i rutan, med mest kritik från Idol-juryn. 

Introduktionsvideon är inget vi kommer använda i vår analys, utan vi kommer endast 

analysera audition-momentet och den kritik de Idol-sökanden får av Idol-juryn. Vårt krav när 

vi gör vårt urval är att audition-momentet, när de Idol-sökanden sjunger inför Idol-juryn, 

innehåller en röstning om de Idol-sökanden går vidare eller inte. Som publik ska man kunna 

förstå om de Idol-sökanden går vidare eller inte. Med vårt urval begränsar vi därmed antalet 

analyseringsobjekt och det ges också möjlighet till en djupare analys. De audition-avsnitt vi 

kommer undersöka, kommer ske med en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga Idol-
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sökanden. Det för att vi på ett så objektivt sätt som möjligt ska kunna genomföra vår analys 

och jämföra kritiken mellan män och kvinnor.  

 

Vi har valt att utgå från de två största städerna, Stockholm och Göteborg, som Idol-juryn 

besökt för att ha Idol-auditions med Idol-sökanden (Se bilaga 1). Idol-produktionen har valt 

att göra två audition-avsnitt i Stockholm och två audition-avsnitt i Göteborg. Det kan bero på 

att det är fler som söker till Idol Sverige i Stockholm och Göteborg eftersom dessa är de två 

största städerna i Sverige. Med fler sökanden i dessa städer kan vi få en större variation och en 

större mångfald av Idol-sökanden att analysera. 

 

För att avgränsa vårt material har vi valt att analysera den första kvinnliga och den första 

manliga Idol-sökande i vardera audition-avsnitt (Se bilaga 2). Slutligen består vårt urval av 

fyra kvinnliga Idol-sökanden, två från Stockholm och två från Göteborg och fyra manliga 

Idol-sökanden, två från Stockholm och två från Göteborg.  
 

6.2. Metod 

Med CDA som metod kommer vi med ett analysschema och en analysprocess studera det 

verbala språket. Utifrån teorierna CDA och genus, och begreppen stereotypisering, 

sexualisering och benämningar, kommer vi studera de uppenbara och underliggande 

budskapen i kritiken som Idol-juryn ger de Idol-sökanden (Machin & Mayr, 2012). I vår 

forskning har vi valt att studera Idol-auditions från årets säsong, som sänts hösten 2018 på 

TV4. 

 

6.2.1. Kritisk diskursanalys som metod 

Med CDA som metod, undersöks underliggande budskap i språk i form av tal och text, i 

denna studie med hjälp av begreppet benämningar. Med metoden CDA bryter man ner 

innehåll såsom språkliga och skrivna komponenter för att hitta underliggande meningar och 

ideologier (Machin & Mayr, 2012). Metoden CDA är en relevant teoretisk och metodisk 

utgångspunkt för vår studie på grund av den kritiska aspekten på språk som CDA har. Vi vill 

med vår studie ha möjlighet att analysera det verbala språket ur ett kritiskt perspektiv för att 

avslöja underliggande budskap i vårt material. Genom att kritiskt analysera språkliga resurser 
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i vår studie, med hjälp av begreppet benämningar, ämnar vi att att studera den kritik som Idol-

juryn ger de Idol-sökanden i form av verbalt språk.  

 

6.2.2. Analysschema och analysprocess 

Genom ett analysschema utformat av CDA som teori och metod, kommer vi bryta ner de 

verbala resurserna som går att urskilja i utvalda Idol-auditions. Med det menas att 

analysschemat kommer innehålla en beskrivning av de yttre utmärkelser vi kan se hos de Idol-

sökanden. Samt Idol-juryns citat som har mönster av sexualisering och stereotypisering, och 

Idol-juryns benämningar i kritiken som ges till de Idol-sökanden, det verbala. Analysschemat 

är något vi själva skapat utifrån vår studies delar och är till för att strukturera upp det vi finner 

relevant under analysprocessens gång. Nedan visas hur analysschemat kommer att fyllas i och 

med vad för typ av innehåll. Vår analysprocess består av sex steg. Dessa sex steg bidrar till en 

tydlig struktur och överblick för en djupgående analys. Denna analysprocess är något vi själva 

skapat för att göra det tydligt för oss i vår analys.  

Idol-

sökanden 
Beskrivning av 

det yttre 
Stereotypisering Sexualisering  Idol-juryns 

benämningar 

Kön och 

förnamn + 

efternamn 

på de Idol-

sökanden  

Vad kan vi se 

för yttre 

utmärkelser? 

Vad har han/hon 

på sig? Hur ser 

personen ut? 

Finns det tecken på att 

Idol-juryn använder 

sig av stereotypisering 

i sin kritik? Om ja, 

vilka är dessa? 

Finns det tecken på 

att Idol-juryn 

använder sig av 

sexualisering i sin 

kritik? Om ja, vilka 

är dessa?  

 

Vad använder 

Idol-juryn för 

benämningar till 

de Idol-

sökanden? 

Bilaga 3. Analysschema 

Steg 1 - Övergripande analys  

Inledningsvis gjorde vi en visuell undersökning, via TV4 plays hemsida, av de Idol-auditions 

som ingår i vårt material. Utifrån genusteorin och CDA som teori och metod studerade vi 

begreppen stereotypisering, sexualisering och benämningar i kritiken som gavs till de Idol-

sökanden. Det gjordes för att få en generell och övergripande bild av materialet. 

Steg 2 - Transkribering 
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I nästa steg studerade vi utvalda Idol-auditions genom att noggrant transkribera de verbala 

resurserna som används. Vi överförde allt verbalt språk i materialet till skriftspråk, med 

notering om vem som sagt vad. Däremot behöll vi de talspråkliga uttrycken såsom ”vafan”, 

istället för skriva det som ”vad fan”. Det gjordes för att behålla uttryckens rätta innebörd. De 

uttryck och ord vi hade svårt att uppfatta i transkriberingsprocessen, ersattes med Forkbys 

(2007) förslag på symbol […]. I det här steget var vi fortsatt uppmärksamma på de 

underliggande budskapen i kritiken som gavs från Idol-juryn till de Idol-sökanden, det utifrån 

ett genusperspektiv.  

Steg 3 - Yttre utmärkelser 

I det tredje steget tog vi skärmdumpar av de Idol-sökanden för att noggrant kunna utläsa vad 

de bar för kläder, samt andra yttre utmärkelser. Det för att Idol-juryns kommentarer om de 

Idol-sökandens yttre utmärkelser har betydelse får vår studie. De yttre utmärkelserna som vi 

kunde utläsa av skärmdumparna, skrev vi sedan in i analysschemat. 

Steg 4 - Markering 

Nästa steg i analysprocessen var att göra markeringar i transkriberingarna. Det gjordes för att 

hitta underliggande budskap i kritiken. Vi gjorde dessa markeringar samtidigt som vi visuellt 

studerade våra utvalda Idol-auditions för att inte undgå viktiga iakttagelser. Därmed kunde vi 

skapa en djupare förståelse för de språkliga resurserna som användes och vad de hade för 

uppenbara och underliggande betydelser.  

Steg 5 - Sammanställning av analysschema 

I nästa steg strukturerade vi upp markeringarna från transkriberingarna. Det gjordes genom att 

sammanställa markeringarna i vårt analysschema. De markeringar som skrevs in under 

begreppen stereotypisering och sexualisering i analysschemat, var kortare citat vi kunde 

utläsa av Idol-juryns kritik. Under begreppet benämningar skrev vi in de ord som Idol-juryn 

tilltalade de Idol-sökanden med. Sammanställningen av analysschemat blev viktig för att vi 

skulle kunna få en överblick över vårt material inför kommande analys.  

Steg 6 - Djupgående analys 

I det sista steget utgick vi från det färdiga analysschemat för att förstå materialet och kunna 

göra en så djup analys som möjligt. Skärmdumparna på de Idol-sökanden placerade vi i 

analysdelen tillsammans med en tillhörande skriftlig beskrivning av de yttre utmärkelserna vi 

kunnat utläsa. Vi presenterade också de Idol-sökanden med ålder, var han eller hon kom ifrån 
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och sysselsättning. Sedan gjordes en djupgående och detaljerad analys utefter begreppen 

stereotypisering, sexualisering och benämningar, och sammanställningarna som fanns i 

analysschemat.  

Idol-juryns benämningar till de manliga 

Idol-sökande 

Idol-juryns benämningar till de kvinnliga 

Idol-sökande 

 Manlig benämning  Kvinnlig benämning  

Bilaga 4. Benämningstabell 

För att finna eventuella skillnader i kritiken från Idol-juryn till de manliga och kvinnliga Idol-

sökanden, sammanställde vi Idol-juryns benämningar i en tabell utformad som den ovan. 

Benämningsabellen gjorde det lättare för oss att hitta eventuella skillnader och mönster i 

kritiken. Med denna tabell kunde vi sedan dra kopplingar till Hirdmans (1988) genuskontrakt 

om de osynliga föreställningarna mellan kvinnor och män. Samt Nikolajevas (2004) schema 

om stereotypiska egenskaper mellan kvinnor och män. 

 

6.3. Kritik och reflektion 

I denna del diskuterar vi inledningsvis kritik som finns till CDA som metod och vad som kan 

begränsa studiens tillförlitlighet. Senare motiverar vi tillförlitligheten med studien, utifrån 

Alan Brymans (2008) fyra delkriterier. 
 

6.3.1. Kritik till kritisk diskursanalys som metod 

Med denna del diskuterar vi CDA som metod utifrån ett kritiskt perspektiv för att redovisa för 

läsaren att vi är medvetna om hur vårt metodval skulle kunna ifrågasättas. Genom att 

diskutera CDA som metod, skapar vi ökat förtroende för vår studie. 

 

Det finns brister med CDA som metod eftersom studiens resultatet inte med säkerhet kan 

grundas i teori, utan också kan influeras av tolkarens egna åsikter, värderingar och ideologiska 

tankesätt (Machin & Mayr, 2012). Det betyder att denna studies analys skulle kunnna grunda 

sig på en subjektiv och partisk tolkning utifrån oss som författare och våra tidigare 

erfarenheter. Något som därmed inte skulle ge ett korrekt och rättvist resultat. Med 
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analysschemat som vi följt systematiskt, har vi brutit ner språkliga komponenter för att finna 

underliggande budskap i kritiken. Analysschemat har vi följt systematiskt i analysprocessen 

och brutit ner språkliga komponenter för att hitta underliggande budskap. Därmed har vi 

begränsat möjligheten att göra tolkningar utifrån våra egna åsikter och erfarenheter. 

Analysschemat gör metoden trovärdig eftersom andra, med hjälp av analysschemat och de 

teoretiska verktygen, kan komma fram till samma typ av resultat som vår studie visar. 

 

Annan kritik riktad till CDA är att analysmaterialet som granskas med metoden, ofta är ett 

litet urval som valts ut specifikt till studien (Machin & Mayr, 2012). Vi är medvetna om 

denna kritik och har därför utgått från en strukturerad urvalstabell i urvalsprocessen, för att 

avgränsa materialet (Se bilaga 2). Vi har därmed tydligt och transparant redovisat att vi som 

författare inte valt ut ett material specifikt för studien, utan att urvalet har grundat sig i en 

systematisk och objektiv process.   

 

6.3.2. Studiens begränsningar 

I denna del diskuterar vi studiens begränsningar. Det för att visa att vi är medvetna om vad 

som kan begränsa tillförlitligheten med vår studie.  

 

I vårt material, åtta audition-avsnitt av Idol Sverige 2018, framgår det inte hur inflytelserik 

roll Idol-produktionen har i programmet. Vi kan inte veta hur mycket av programmet som är 

manusbundet ifråga om hur Idol-juryn uttalar sig. Det vill säga om jurymedlemmarna blivit 

tillsagda att ge viss kritik till de Idol-sökanden. Oavsett om kritiken Idol-juryn ger de Idol-

sökanden i denna studie är manusbunden eller inte, sänds samma budskap ut till publiken. 

Problematiken med manusbunden kritik skulle vara att budskapet påverkar publiken och ger 

dem en orättvis bild av verkligheten och programmet Idol Sverige. Det eftersom TV har stor 

makt att påverka sin publiks tankar med sitt innehåll (Strömbäck, 2014). Eftersom vår studie 

bygger på att analysera den kritik Idol-juryn ger de Idol-sökanden är det därför en faktor som 

kan ifrågasätta studiens tillförlitlighet. Det eftersom vi vill uppnå ett så sanningsenligt resultat 

som möjligt. En annan begränsande faktor är att vi inte kan veta om, och isåfall hur mycket 

audition-avsnitten är klippta. Det kan leda till att vi förlorar viktigt analysmaterial i vår studie, 

vilket skulle kunna påverka och förändra vårt resultat.  
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6.3.3. Studiens tillförlitlighet 

I denna del motiverar vi tillförlitligheten med vår studie. Det för att skapa förtroende hos 

läsaren. 

 

Trots att studiens tillförlitlighet kan ifrågasättas, kan vi motivera trovärdigheten. Vi har lagt 

fokus på att skapa tillförlitlighet genom att följa vissa kriterier. Enligt Alan Bryman (2008) 

bör en en studie bestå av fyra delkriterier för att uppfylla kraven för tillförlitlighet. Det första 

delkriteriet, trovärdighet, syftar till att en studie utgår från och följer de regler som finns. Det 

andra delkriteriet, överförbarhet, handlar om att en studies material bör vara skapat och 

strukturerat på ett sätt som lätt kan föras vidare till annan eller liknande studie. Med det tredje 

delkriteriet, pålitlighet, refererar Bryman till att en studieprocess i alla faser, tydligt bör 

redovisas. Att man både ingående och fullständigt motiverar alla steg i en forskningsprocess. 

Till det sista delkriteriet hör, en möjlighet att styrka och konfirmera. Med det delkriteriet 

syftar Bryman till att en forskare genomför analys och arbete i sin studie utan att avsiktligt 

låta egna värderingar och åsikter spela in i arbetet. 

 

Med vår studie uppfyller vi det första delkriteriet eftersom vi i de vetenskapliga studiedelarna 

enbart refererar och använder oss av litteratur och tidigare forskning som grundar sig i 

vetenskapligt skrivande. På så sätt följer vi de riktlinjer som finns och uppfyller studiens 

tillförlitlighet. Det andra delkriteriet uppfyller vi eftersom vi noggrant beskrivit studiens 

material- och metoddel. Det genom utförliga steg vi följt i vår analys- och urvalsprocess och 

med ett tydligt strukturerat analysschema. Läsaren kan därför på ett enkelt sätt använda sig av 

och överföra vår studie till annan forskning. Brymans tredje delkriterie uppfylls eftersom vi i 

studiens alla delar förklarar dess syfte och bidrag till studien. Genom att redovisa varför alla 

delar är relevanta för studien, visar vi att vi som skribenter varit noga med att alla delar ska 

kunna kopplas samman och därmed bilda en röd tråd. På så vis behöver den som läser vår 

undersökning, inte själv reflektera eller undra över vad varje studiedel bidrar med. Med det 

fjärde kriteriet har vi, fastän vi använt CDA som metod där vi själva tolkat, varit noga med att 

både urval och analys gjorts utifrån en genomarbetad urvalsprocess och ett tydligt strukturerat 

analysschema. Med teorierna CDA och genus, samt begreppen stereotypisering, sexualisering 

och benämningar, har vi begränsat möjligheten och utrymmet för egna tolkningar, tankar och 

åsikter. Det för att få ett så objektivt resultat som möjligt i studie. 
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7. Resultatredovisning 
I denna del presenteras vår analys och det resultat vi kommit fram till utifrån ett 

genusperspektiv och CDA som teori och metod. Vi redogör om och isåfall vad för typ av 

uppenbara eller underliggande mönster av stereotypisering, sexualisering och benämningar 

som förekommer i Idol-juryns kritik till de Idol-sökanden. Vi ger också en beskrivning av 

varje Idol-sökandes yttre utmärkelser såsom klädval. Det eftersom Idol-juryns kritik till de 

Idol-sökandens yttre utmärkelser har betydelse för vår analys. Avslutningsvis sammanfattar vi 

det resultat som går att tyda i resultatredovisningen utifrån studiens frågeställningar.  

 

7.1. Ramila Moghaddam 

 

Ramila Moghaddams Idol-audition 20 augusti 2018 (TV4 Play, 2018). 

 

7.1.1. Presentation 

Ramila Moghaddam är 17 år och kommer från Tranås. På fritiden boxas, jobbar och pluggar 

hon. Ramila bär en svart långärmad T-shirt som hon knutit så att magen syns och har svart 

långt hår. Hon bär en klocka på armen. Nertill bär Ramila ljusblåa jeans med svart skärp och 

till det, ljusa sneakers.  
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7.1.2. Stereotypisering 

Under Ramilas Idol-audition berättar hon för Idol-juryn att hon på fritiden gillar att boxas. 

Boxningsintresset är något som Idol-juryn återkommande gånger belyser under Ramilas Idol-

audition. Efter att Ramila berättat om sitt boxningsintresse kan vi se att jargongen hos Idol-

juryn blir hårdare. 

”nu kom solen in helt plötsligt”  

”gong första ringning” 

”och med vad går du upp i ringen” 

”den här jäveln!”  

Utifrån ett stereotypiskt perspektiv, ses boxning som en tuff sport för framförallt män. Från att 

jämföra Ramila med solen, används plötsligt svordomar. Som Hinton beskriver, kategoriseras 

en människa utefter efter det allra första vi får reda på om personen (2003). Det är uppenbart 

att Idol-juryn, till en början, kategoriserar Ramila som feminin och kvinnlig utefter de första 

yttre utmärkelserna som går att tyda. När Ramila sedan berättar om sig själv och sitt 

boxningsintresse är det också uppenbart att Idol-juryn kategoriserar henne som tuff på grund 

av hennes stereotypiskt maskulina intresse, därav den tuffare jargongen.  

”det är lite stort att vi får vara med här och upptäcka en stjärna som kommer in och presenterar 

sig som boxare, och visar sig vara artist!” 

Med ovanstående kritik kan vi se ännu ett tecken på att Idol-juryn stereotypiserar Ramila och 

hennes intresse. Kommentaren visar på att Idol-juryn förvånas över att Ramila ägnar sig åt 

både boxning och sång på fritiden, något som för dem inte verkar gå ihop. Det eftersom 

boxning stereotypiskt sätt uppfattas som något maskulint och att sjunga stereotypiskt sätt 

uppfattas som något mer feminint.  

 

7.1.3. Sexualisering 

I Ramilas Idol-audition kan vi se att hon väljer att framhäva sin dynamiska och smala kropp 

genom att bära åtsittande kläder och en magtröja. Med klädvalet framhäver Ramila sina 

kvinnliga kroppsdelar såsom bröst och midja, vilket enligt Johansson handlar om att framhäva 
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sin könsidentitet (1999), När hon gör entré i juryrummet uttrycker Idol-juryn kommentarerna 

nedan. 

”nu kom solen in helt plötsligt”  

”vi kan vara lite trötta ibland men dehär är vad som räddar oss, dehär som du visar oss” 

Innan Ramila berättat om sig själv, visar Idol-juryn ett uppenbart positivt intresse för henne. 

Därmed en reaktion som endast grundas på Ramilas yttre utmärkelser, som exempelvis att 

hon framhäver sina kvinnliga attribut. Som Göransson (2016) beskriver, är kvinnokroppen en 

efterfrågad produkt som ofta förknippas till det sexuella. Det betyder att Idol-juryn ser Ramila 

och hennes kropp som ett objekt de bedömer och därmed sexualiserar.  

 

7.1.4. Idol-juryns benämningar 

Under Ramilas audition benämner Idol-juryn tidigt henne som en sol. Som Hansen och 

Machin (2013) beskriver, så handlar benämning om att belysa och dämpa vissa faktorer hos 

en person. Genom att beskriva Ramila som en sol, belyser Idol-juryn hennes femininitet och 

hon uppfattas som kvinnlig.  

”nu kom solen in helt plötsligt” 

Senare under Ramilas Idol-audition, när Ramila berättat att hon boxas, ändras Idol-juryns 

benämningar. De väljer då att istället benämna Ramila som boxare och hon uppfattas istället 

som mer maskulin och tuff. Ramila går därmed från att uppfattas som feminin till mer 

maskulin.  

”det är lite stort att vi får vara med här och upptäcka en stjärna som kommer in och presenterar sig 

som boxare och visar sig vara artist” 
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7.2. Bragi Bergsson 

 

Bragi Bergssons Idol-audition 20 augusti 2018 (TV4 Play, 2018). 

 

7.2.1. Presentation 

Bragi Bergsson är 24 år gammal, har isländskt ursprung och kommer från Västra Frölunda. 

Han är lärare och berättar i sin Idol-audition att han spelar fotboll. Bragi bär en orange 

långärmad tröja med uppkavlade ärmar. Han bär svarta tighta jeans, beiga sneakers och har 

mörkblont kort hår. 

 

7.2.2. Stereotypisering 

Bragi stereotypiseras i sin Idol-audition utifrån de tre grundläggande komponenterna som 

definierar vad en stereotyp är (Hinton, 2003). Bragi berättar tidigt under sin Idol-audition att 

han är isländsk. Idol-juryn kan även i det skedet se att Bragi är atletiskt och manligt byggd, 

vilket de kommenterar genom att dra en koppling till att han ser ut att stå och ladda inför 

match. 

”du står ungefär som att du står och laddar upp […] inför en match där och kickar” 

Av Bragis presentation och yttre utmärkelser, tillskriver Idol-juryn Bragi som en viking. De 

gör en stereotypisk bedömning av att alla som har en manlig och atletisk kropp och kommer 

från Island kan uppfattas som vikingar.  



39 
 

”en soul viking, vi har fått en soul viking!” 

 

7.2.3. Sexualisering 

I Bragis Idol-audition kan vi se att det förekommer underliggande sexualisering. Idol-juryn 

kommenterar att Bragi ser ut att ladda upp inför en match innan han presenterat sig själv. 

”du står ungefär som att du står och laddar upp […] inför en match där och kickar” 

Idol-juryn gör en bedömning av Bragis atletiska och vältränade kropp, en kroppsbild som 

enligt Johansson (1999) bekräftar det manliga fitness-idealet, och antar därför att han håller på 

med någon slags fysisk sport. Göransson (2016) beskriver att sexualisering handlar om hur en 

kropp blir objektifierad, med grund i någon annans föreställning och begär av den kroppen. I 

det här fallet har Idol-juryn föreställningar om vad som anses vara en typisk sportkropp. Idol-

juryn objektifierar Bragi eftersom de bedömer honom baserat på hans kropp och fysik.  

 

7.2.4. Idol-juryns benämningar 

Hansen och Machin (2013) menar att vi belyser eller dämpar vissa faktorer med en person 

beroende på hur vi benämner personen. Genom att benämna Bragi som en soul viking, belyser 

Idol-juryn hans isländska ursprung.  

”En soul viking, vi har fått en soul viking!” 

Uppfattningen om Bragi blir att han är stark och manlig eftersom dessa är stereotypiska 

attribut för en viking.  
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7.3. Anton Kröll 

 

Anton Krölls Idol-audition 22 augusti 2018 (TV4 Play, 2018). 

 

7.3.1. Presentation 

Anton Kröll är 17 år gammal, kommer från Haninge och studerar musikproduktion på 

gymnasieskolan Rytmus. Han har lockigt, kort ljusbrunt hår. Upptill bär Anton en rutig 

skjorta och nertill har han svarta tighta jeans och vita sneakers.  

 

7.3.2. Stereotypisering 

I Antons Idol-audition hittar vi inga tecken på stereotypisering. 

 

7.3.3. Sexualisering 

Som Göransson (2016) beskriver, handlar sexualisering om när en kropp blir kommenterad 

och därmed objektifierad. Idol-juryns kommentar om att Anton har allt som behövs, grundar 

sig till viss del på hans yttre utmärkelser såsom kropp.  

”du har allt som behövs” 

Att Idol-juryn gör en bedömning av Antons utseende, avslöjas ytterligare när en av 

jurymedlemmarna senare säger ”gluggen är någonting jag är avundsjuk på”. Utifrån Antons 
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yttre utmärkelser går det att se att han har en dynamisk och atletisk kropp, som enligt 

Johansson (1999) bekräftar kroppsidealet. Idol-juryns kommentar om att Anton har allt som 

behövs bevisar att han bekräftar det önskvärda idealet och därför förekommer en 

underliggande sexualisering.  

 

7.3.4. Idol-juryns benämningar 

Genom att vi benämner en person på ett visst sätt, väljer vi att belysa eller dämpa vissa 

faktorer med personen (Hansen & Machin, 2013). Med benämningen ”vännen” förminskas 

Anton.  

”vad heter du vännen” 

Anton manlighet dämpas och istället uppfattas han som liten och oskyldig. Den uppfattningen 

är också något som förstärks när Idol-juryn benämner Anton som Madonnas barn, vilket 

förstärker synen på honom som liten och oskyldig.  

”man skulle kunna tro att du är Madonnas barn” 

Däremot kan benämningen ”Madonnas barn” uppfattas som någonting prestigefyllt eftersom 

Madonna är en världskänd artist. Antons sång belyses och därför kan han också uppfattas som 

talangfull. 

 

7.4. Thea Rönquist 
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Thea Rönquists Idol-audition 22 augusti 2018 (TV4 Play, 2018) 

 

7.4.1. Presentation 

Thea Rönquist är 16 år och kommer från Skövde. På fritiden ägnar hon sig åt cheerleading. 

Hon har långt brunt hår och upptill bär Thea en silvrig kort topp och nertill höga svarta vida 

byxor. Hon har även ljusa sneakers.  

 

7.4.2. Stereotypisering 

Hinton (2003) beskriver att vi automatiskt kategoriserar människor efter det allra första vi får 

reda på om personen. Det kan vara uppenbara egenskaper som ålder och kön. Idol-juryns 

nedanstående kommentar tyder på att de tidigt, innan Thea hunnit presentera sig själv, 

kategoriserar henne som väldigt ung. 

”du är inte äldre än 30 tror jag, nä” 

Denna stereotypisering görs därför endast av vad som går att utläsa av Theas egenskaper och 

yttre utmärkelser. Idol-juryn stereotypiserar Thea med sin kritik. Det genom att anta att en 

person som har liknande egenskaper och yttre utmärkelser som Thea, är ung. 

 

7.4.3. Sexualisering 

Sexualisering handlar om hur en kropp blir objektifierad, med grund i någon annans 

föreställning och begär av den kroppen (Göransson, 2016). Innan Thea presenterat sig själv 

kommenterar Idol-juryn att Thea inte ser ut att vara äldre än 30.  

”du är inte äldre än 30 tror jag, nä” 

Kommentaren tyder på att en bedömning har gjorts utifrån Theas yttre utmärkelser. Det 

eftersom Idol-juryn kan se utifrån Theas klädval, att hennes kropp inte är utvecklad med 

stereotypiska kroppsattribut för vad Johansson (1999) menar tillhör den kvinnliga 

idealkroppen. Det med exempelvis bröst och kurvor. Idol-juryns uppfattning om att Theas 

kropp är outvecklad och att hon ser ung ut, speglas i en senare kommentar om att hon är söt.  

”du är bland det sötaste jag sett” 
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Eftersom Idol-juryn gjort en bedömning av Theas yttre utmärkelser utifrån den kvinnliga 

idealkroppen, sexualiserar de henne. 

 

7.4.4. Idol-juryns benämningar 

Hansen och Machin (2013) menar att vi belyser eller dämpar vissa faktorer med en person 

beroende på hur vi benämner personen. Genom att benämna Thea som ”sötaste” och ”hjärtat” 

belyser Idol-juryn att hon är oskyldig och liten.  

”du är bland sötaste jag har sett” 

”tack hjärtat” 

Därmed dämpar de det faktum att hon är kvinna. Med dessa benämningar uppfattas Thea mer 

som barnslig, än kvinnlig.  

 

7.5. Matice Kamara 

 

Matice Kamaras Idol-audition 29 augusti 2018 (TV4 Play, 2018). 
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7.5.1. Presentation 

Matice Kamara är 19 år och kommer från Halmstad. Han bär en svart keps och en svart 

luvtröja med tryck på framsidan. Nertill bär Matice mörkblåa jeans och vad han bär för skor 

går inte att tyda. 

 

7.5.2. Stereotypisering 

Som Hinton (2003) beskriver så kategoriserar människor automatiskt andra personer efter det 

första mötet. En kategorisering ofta grundat på uppenbara egenskaper såsom etnicitet, ålder 

och kön. I Matice Idol-audition kan vi se hur Idol-juryn använder sig av en tuffare jargong i 

kritiken.  

”aa men asså vafan, jag ska inte hålla på och lattja med dig” 

Med det menar vi svordomen som förekommer i kommentaren ovan. Att Idol-juryn tilltalar 

Matice med svordomar, avslöjar att de kategoriserar honom som tuff och manlig. Idol-juryn 

antar att Matice yttre utmärkelser speglar vad som är stereotypiskt tufft och manligt, därav 

den tuffare jargongen.  

 

7.5.3. Sexualisering 

I Matice Idol-audition hittar vi inga tecken på sexualisering.  

 

7.5.4. Idol-juryns benämningar 

I Matice Idol-audition hittar vi inga benämningar. 
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7.6. Jolin Sikström 

 

Jolin Sikströms Idol-audition 29 augusti 2018 (TV4 Play, 2018). 

 

7.6.1. Presentation 

Jolin Sikström är 24 år och kommer från Nödinge. Hon har ljusblått långt hår, bär ett svart 

linne och svarta utsvängda byxor. Jolin bär också vita sneakers och har synbara tatueringar på 

armar och bröst.  

 

7.6.2. Stereotypisering 

I Jolins Idol-audition blir hon tidigt kallad för häftig. Hinton (2003) menar att människor 

automatiskt kategoriserar personer redan i första mötet, grundat på egenskaper av olika slag. 

När Idol-juryn uttrycker att Jolin är häftig, har hon ännu inte börjat sjunga eller presenterat sig 

själv.  

”häftig kan du va” 

Därför gör Idol-juryn en bedömning av Jolin utefter hennes yttre utmärkelser, såsom att hon 

har blått hår och tatueringar. Stereotypiseringen blir, utifrån Idol-juryns kritik, att alla med 

yttre utmärkelser såsom blått hår och tatueringar, kan uppfattas och kategoriseras som häftiga. 

Jolin blir senare benämnd av Idol-juryn som jättegöteborgsk. Uttrycket benämns tillsammans 

med egenskaper som skön och häftig.  
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”du är jättehärlig, jättegöteborsk och du är skön” 

Därmed blir tolkningen att göteborgare besitter egenskaper som att vara sköna och häftiga. 

Senare i Jolins Idol-audition, ändras Idol-juryns intryck av Jolin. Hur de tidigare kategoriserat 

henne som skön och häftig, blir inte längre lika centrerat när de uttrycker att det är något som 

inte stämmer i kommentaren nedan. 

”du sprider bra energi och glädje men så är det något som inte stämmer” 

Idol-juryns första kategorisering ifrågasätts när de senare i Jolins Idol-audition får se fler 

egenskaper av henne. De vet inte längre hur de ska kategorisera Jolin, därmed kommentaren 

om att det är någonting som inte stämmer.  

 

7.6.3. Sexualisering 

I Idol-juryns kommentar om att hon är häftig, syns också tecken på sexualisering.  

”häftig kan du va” 

Jolin lever upp till vad Johansson (1999) beskriver som den kvinnliga idealkroppen med en 

dynamisk och smal kropp. Hon framhäver sina kvinnliga attribut med åtsittande kläder som 

markerar hennes kurvor. Förutom att leva upp till den kvinnliga idealkroppen, har Jolin blått 

hår och synbara tatueringar. Eftersom att dessa är attribut som sticker ut, benämner Idol-juryn 

Jolin som häftig. Hon blir objektifierad och sexualiserad eftersom Idol-juryn gjort 

bedömningen utifrån Jolins kropp och kroppsattribut.  

 

7.6.4. Idol-juryns benämningar 

Genom att vi benämner en person på ett visst sätt, väljer vi att belysa eller dämpa vissa 

faktorer med personen (Hansen & Machin, 2013). Genom att benämna Jolin med 

nedanstående uttryck, belyser Idol-juryn hennes positiva egenskaper som person.  

”häftig kan du va” 

”du är jättehärlig, jättegöteborgsk och du är skön” 

Det gör att Jolin uppfattas som tilltalande, men däremot dämpas fokuset på Jolins 

sångprestation i hennes Idol-audition.  
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7.7. Jennifer Montiamo 

 

Jennifer Montiamos Idol-audition 3 september 2018 (TV4 Play, 2018). 

 

7.7.1. Presentation 

Jennifer Montiamo är 27 år gammal och kommer från Stockholm. Hon har inget hår, bär ett 

svart linne och visar magen. Jennifer har svarta transparenta och vida byxor med korta svarta 

shorts under byxorna. På fötterna bär hon röda sneakers. Jennifer har tatueringar på huvud, 

armar och bröst.  

 

7.7.2. Stereotypisering 

Hinton (2003) beskriver att vi, med de egenskaper vi tillskriver människor, automatiskt 

kategoriserar människor efter det allra första vi får reda på om personen. Idol-juryn 

stereotypiserar Jennifer genom att placera henne i en kategori som ”unik” efter hennes 

utseende, såsom med tatueringar och utan hår.  

”jag är helt tokig i dig” 

”du har en utstrålning och fysisk look som är helt unik” 

Idol-juryn utgår därför från att alla som har liknande yttre utmärkelser och egenskaper som 

Jennifer, är unika på ett positivt sätt. Att denna kritik från Idol-juryn är positivt laddad, syns i 

kommentaren ovan om att de är tokiga i Jennifer.  
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7.7.3. Sexualisering 

Nedanstående kommentarer från Idol-juryn görs innan Jennifer sagt något mer än ”hej”.  

”så där ska man komma in och se ut” 

”men du ser ju ut som en tavla för tusan” 

”amen du har ju golvat mig redan” 

”du har en så vacker huvudform det är helt sjukt” 

Hultman (2000) beskriver att sexualisering i historien har fokuserat på den kvinnliga kroppen, 

till skillnad från den manliga, och handlar om när en kropp blir kommenterad och därmed 

objektifierad. Idol-juryns kritik utgår bara från Jennifers kropp och yttre bemärkelser, vilket 

exempelvis syns i kommentaren om att hon har en vacker huvudform. Jennifer har på sig ett 

kortare linne och visar magen. Därmed framhäver hon midja och bröst, vad som Johansson 

(1999) beskriver är kroppsattribut för den kvinnliga idealkroppen. Idol-juryn bedömer hennes 

utseende som positivt, vilket syns i kommentaren om att ”sådär ska man komma in och se ut”. 

De bekräftar därmed att hennes utseende lever upp till det önskvärda kroppsidealet och därför 

sexualiseras Jennifer. Nedanstående kommentarer görs senare i Jennifers Idol-audition efter 

att hon har sjungit.  

”du har en utstrålning och fysisk look som är helt unik” 

”you’re a wet dream” 

Däremot har Jennifer fortfarande inte sagt vad hon heter eller berättat om sig själv. Det blir än 

en gång tydligt att Idol-juryns kritik till större del utgår från Jennifers yttre utmärkelser. Med 

kommentaren ”you´re a wet dream”, blir kritiken sexuallt laddad eftersom hennes kropp och 

utseende jämförs med sexuell njutning. Det blir därför tydligt och uppenbart att Idol-juryn 

sexualiserar Jennifer när de liknar henne med sexuell tillfredsställelse. 

 

7.7.4. Idol-juryns benämningar 

Genom att vi benämner en person på ett visst sätt, väljer vi att belysa eller dämpa vissa 

faktorer med personen (Hansen & Machin, 2013). I Idol-juryns bedömning av Jennifer, läggs 

mycket fokus på hennes utseende, att hon är vacker att titta på och sexuellt tilltalande. 
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”men du ser ju ut som en tavla för tusan” 

”you’re a wet dream” 

Idol-juryn belyser därmed hennes yttre utmärkelser och dämpar hennes personlighet och 

sångprestation. Jennifer uppfattas som ett sakligt objekt, till för att behaga andra.  

 

7.8. Pedro Hagenstam 

 

Pedro Hagenstams Idol-audition 3 september 2018 (TV4 Play, 2018). 

 

7.8.1. Presentation 

Pedro Hagenstam är 17 år gammal och kommer från Vällingby. Han har lockigt mörkbrunt 

hår och bär en ljusgrå tröja med uppkavlade armar. Nertill bär Pedro tighta mörkblåa jeans 

och röda sneakers.  

 

7.8.2. Stereotypisering 

Hinton (2003) beskriver att vi, med de egenskaper vi tillskriver människor, automatiskt 

kategoriserar människor efter det allra första vi får reda på om personen. Idol-juryn gör en 

bedömning av Pedros yttre utmärkelser och egenskaper, och kommer fram till att han skulle 

passa som barnprogramledare.  

”du skulle bli barnprogramledare med ditt smile och dina häftiga rörelser” 
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Ett stereotypiskt tankesätt syns i Idol-juryns kritik eftersom de utgår från att de egenskaper 

som Pedro har, exempelvis hans smile och häftiga rörelser, är vad som är typiska egenskaper 

för en barnprogramledare.  

 

7.8.3. Sexualisering 

I Pedros Idol-audition hittar vi inga tecken på sexualiseirng. 

 

7.8.4. Idol-juryns benämningar 

Genom att vi benämner en person på ett visst sätt, väljer vi att belysa eller dämpa vissa 

faktorer med personen (Hansen & Machin, 2013). Att Idol-juryn benämner Pedro som 

barnprogramledare belyser en oseriös och barnslig sida hos honom.  

”du skulle bli barnprogramledare med ditt smile och dina häftiga rörelser” 

Däremot dämpas Pedros seriösa sida och det faktum att han har sökt till tävlingen för att bli en 

seriös artist. Därför uppfattas han som omogen. 

 

7.9. Sammanfattning och slutsats 

Nedan sammanfattas resultatredovisningen utifrån våra formulerade frågeställningar.  

 

Utifrån vår resultatredovisning går det att konstatera att de Idol-sökanden kritiseras både på 

ett stereotypiserande och sexualiserande sätt. Kritiken från Idol-juryn grundar sig i ett 

stereotypiskt tankesätt, eftersom både manliga och kvinnliga Idol-sökanden blir tillskrivna 

benämningar innan de presenterat sig själva. Kategoriseringen Idol-juryn gör, grundar sig 

därför på yttre utmärkelser. Vi kan även se att kategoriseringarna och bedömningarna Idol-

juryn gör av vissa Idol-sökanden, ändras under deras Idol-audition. Det efter att Idol-juryn fått 

se fler egenskaper hos de Idol-sökanden. Resultatredovisningen visar att stereotypiseringarna 

Idol-juryn gör, påverkar hur de Idol-sökanden uppfattas. I vissa fall gynnar stereotypisering 

de Idol-sökanden och i andra fall missgynnar stereotypiseringen de Idol-sökanden. Det utan 

några större skillnader beroende på kön. I resultatredovisningen ser vi att samtliga Idol-

sökanden stereotypiseras, förutom en manlig Idol-sökande. Vi kan utläsa att de manliga och 

kvinnliga Idol-sökanden som stereotypiseras, stereotypiseras i samma utsträckning, men att 
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det däremot finns skillnader i antalet benämningar. Benämningstabellen visar att till de 

kvinnliga Idol-sökanden ges en större mängd benämningar än till de manliga Idol-sökanden. 

På så sätt benämns, kategoriseras och stereotypiseras de kvinnliga Idol-sökanden mer än de 

manliga Idol-sökanden.   

 

I Idol-juryns kritik kan vi se kommentarer som riktar sig till de Idol-sökandens yttre 

utmärkelser, vilket tyder på sexualisering. Resultatredovisningen visar att samtliga Idol-

sökanden vi analyserat, förutom två, får kommentarer riktat till sitt yttre och blir 

sexualiserade. Personerna som inte får någon sexualiserande kritik är manliga Idol-sökanden. 

Den sexualiserande kritiken till de kvinnliga Idol-sökanden har ett större fokus på kroppen 

som objekt och sexuellt tillfredsställelse. Sexualiseringen i kritiken till de manliga Idol-

sökanden fokuserar istället på mer detaljerade kroppsliga egenskaper och liknelser utifrån 

yttre utmärkelser. Däremot framgår det i Idol-juryns kritik att både de manliga och kvinnliga 

Idol-sökanden lever upp till den vältränade och önskvärda idealkroppen. 

Resultatredovisningen visar att skillnaden mellan den sexualiserande kritiken till de kvinnliga 

och manliga Idol-sökanden, är att kvinnorna blir mer och oftare sexualiserade än männen. 
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8. Diskussion 
I denna del diskuterar vi analysresultatet djupare genom att dra kopplingar till studiens övriga 

delar såsom inledning, tidigare forskning och teoretiskt ramverk. Vi kommer även diskutera 

eventuella följder av vårt resultatet.  

 

Genom att benämna (Hansen & Machin, 2013) eller tillskriva någon med stereotypiska 

egenskaper (Nikolajeva, 2004), påverkar man uppfattningen om personen. I vår 

benämningstabell (Se bilaga 4) kan vi se att de kvinnliga Idol-sökanden sammanlagt fått mer 

än dubbelt så många benämningar än de manliga Idol-sökanden. Vi kan därför dra slutsatsen 

att kvinnor placeras i stereotypiska kategorier oftare än män och att de därmed stereotypiseras 

mer än männen. Vi kan se att vårt resultat stämmer överens med Lauzen, Dozier och Horans 

(2008) studieresultat om att kvinnor ofta framställs stereotypiskt i prime-time TV. När det 

kommer till stereotypisering av män, skiljer sig vårt resultat från Lauzen, Dozier och Horans 

studieresultat. Det för att benämningarna som ges till de manliga Idol-sökanden i vår studie, 

inte stämmer överens med de manliga stereotypiska egenskaperna i Nikolajevas schema 

(Nikolajeva, 2004). Av de fyra benämningarna som förekommer i kritiken till de manliga 

Idol-sökanden, är det endast en benämning, ”soul viking”, som vi kan koppla till de manliga 

stereotypiska egenskaperna i schemat. Resterande tre är benämningar som istället stämmer 

överens med de kvinnliga stereotypiska egenskaperna. Exempelvis uppfattas Anton, med 

benämningen ”vännen”, som liten och oskyldig. Något vi upplever stämmer mer överens med 

de kvinnliga stereotypiska egenskaperna i Nikolajevas schema. Med denna iakttagelse kan vi 

konstatera att det skett en skillnad i hur män förväntas och önskas bete sig. Vad som tidigare 

setts som stereotypiskt manligt är därmed attribut som inte längre har en lika central roll.  

 

Med en koppling till genuskontraktet (Hirdman, 1988), kan vi med vårt resultat se att män inte 

längre förväntas upprätthålla en lika stereotypisk maskulin roll som förr. Utifrån 

benämningstabellen (Se bilaga 4) går det att konstatera att samma utveckling inte har skett 

med kvinnor, utan de förväntas fortfarande upprätthålla en stereotypiskt feminin roll. Däremot 

finns fortfarande föreställningar om hur kvinnor och män bör bete sig. Vår resultatredovisning 

visar, precis som Wallis (2011) studieresultat, att kvinnor förväntas och önskas bete och klä 

sig mer sexuellt än män. Det genom att framhäva sina kvinnliga attribut, såsom kurvor, midja 

och bröst, och uppfylla vad Johansson (1999) beskriver som den kvinnliga idealkroppen.  
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I vår resultatredovisning kan vi se att de fyra kvinnliga Idol-sökanden framhäver sina 

kvinnliga attribut genom klädval och får positiva kommentarer från Idol-juryn. Vad som går 

att se av Theas yttre utmärkelser är att hon lever upp till idealkroppen, men ännu inte har 

utvecklat kvinnliga attribut, som hon trots det, försöker framhäva. Vi drar slutsatsen att det är 

anledningen till varför Thea blir benämnd som ”söt” och inte ”tavla” eller ”wet dream”, vilket 

Jennifer blir benämnd som. Thea uppfattas som ung och liten, medans Jennifer, som har mer 

kvinnliga attribut, uppfattas som vacker och sexuellt tilltalande. Det blir tydligt att utvecklade 

kvinnliga attribut uppfattas som något önskvärt och eftersträvansvärt i jurymedlemmarnas 

kritik. De manliga Idol-sökanden lever upp till idealkroppen, men framhäver inte sina manliga 

attribut med sina klädval och lever på så sätt inte upp till den manliga idealkroppen. Trots det, 

får de positiva kommentarer från Idol-juryn. Det exempelvis med kommentaren till Anton om 

att han ”har allt som som behövs”. Vi kan dra slutsatsen att de manliga Idol-sökanden inte 

önskas eller behöver anstränga sig för att bli respekterade, på samma sätt som de kvinnliga 

Idol-sökanden. Det eftersom män fortfarande ses som det dominanta könet i samhället.  

 

Vårt resultat om att kvinnor förväntas klä sig mer sexuellt än män, kan kopplas till Wikströms 

artikel i Veckorevyn (2018), om den kvinnliga Idol-sökande som inte gick vidare på grund av 

sitt klädval. Kvinnan i artikeln framhävde inte sina kvinnliga attribut eftersom hon hade stora 

och lösa kläder. Därför utgår vi från att hon inte levde upp till den önskvärda kvinnliga 

idealkroppen, vilket kan vara anledningen till varför hon inte blev bemött på samma positiva 

sätt som de fyra kvinnliga Idol-sökanden, i vår studie. I artikeln beskriver Wikström att 

manliga Idol-sökanden inte behöver klä sig på ett visst sätt, utan att de hyllas ändå. I vårt 

resultatredovisning kan vi se att de manliga Idol-sökanden inte behöver framhäva sina 

manliga attribut för att få positiv respons av Idol-juryn, vilket stämmer överens med 

Wikströms resonemang. Resultatet blir att kvinnor sexualiseras och objektifieras mer än män. 

Sink och Mastros (2017) resultat visar däremot att det är männen som objektifieras i större 

utsträckning än kvinnorna. Sink och Mastro studerade 89 olika program i prime-time TV 

medan vi undersökte en genre, reality-TV i talangformat. Sink och Mastros forskning visar på 

ett övergripande resultat, medan vår genreinriktade studie visar på ett mer specificerat 

resultat. Studiernas omfattning kan vara anledningen till varför vårt resultat om vilket kön 

som sexualiseras och objektifieras, skiljer sig åt.  
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Med metoden CDA (Machin & Mayr, 2012) ville vi undersöka de underliggande och 

uppenbara budskapen i Idol-juryns kritik till de Idol-sökanden. Vi kan konstatera att kritiken 

som gavs till de kvinnliga Idol-sökanden var mer uppenbart sexualiserande än till de manliga 

Idol-sökanden. Det syns tydligt i Idol-juryns kommentar till Jennifer ”You’re a wet dream” 

där Jennifer blir jämförd med sexuell njutning. Denna sexualiserande kommentaren valdes 

därför också som studiens rubrik. Det för att uppmärksamma och introducera läsaren för 

skillnaden i kritiken som ges till manliga och kvinnliga Idol-sökanden i studien. Enligt oss 

författare, kan denna typ av mönster i Idol-juryns kritik vara problematisk eftersom 

programmets innehåll kan påverka publikens tankar negativt (Strömbäck, 2014). I ett TV-

program som Idol Sverige, med uppemot en miljon tittare (Frick, 2017), är det många yngre 

tittare som kan påverkas av sexualiseringen som förmedlas i programmet. Det i form av att 

utveckla en skev kroppsuppfattning och psykisk ohälsa, med exempelvis ätstörningar som 

följd.  

 

I ett TV-program som Idol Sverige 2018 bör framställningen av kvinnor och män utifrån 

kritiken de får, vara jämställd. Skillnader i kritik beroende på kön begränsar och exkluderar 

mångfald och jämställdhet. Vårt studieresultat visar att Idol-juryn, med sin kritik, bekräftar de 

sexualiserande och stereotypiserande traditionella könsnormerna i samhället. Genom att synas 

som jurymedlem i ett populärt TV-program som Idol Sverige har man makten att påverka och 

influera samhället. Det bekräftar också Edströms (2006) resultat i studien TV-rummets eliter: 

Föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion, om att att makt i samhället bestäms 

utifrån vem som får synas i TV. Därför är de resultat som vår studie bidrar med, viktiga för att 

kunna ifrågasätta och skapa skillnad i reality-TV. Det genom exemplevis debatter som kan 

bidra till att viktiga personer inom reality-genren som har makt att förändra, utbildas i 

jämställdhetsfrågor. Samt att stadgar sätts för hur kvinnor och män ska bemötas och skildras i 

reality-TV. Stadgar som produktionsbolag behöver uppfylla för att få sända ut TV-program. 

 

8.1. Vidare forskning 

Med grund i denna studies resultat finns det ett flertal vetenskapliga studier som kan göras för 

att skapa en djupare förståelse för innebörden av Idol-juryns kritik till de Idol-sökanden. 

Exempelvis undersöka om kritiken skiljer sig beroende på kön av jurymedlem som ger 
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kritiken, samt hur Idol-juryns kritik påverkar publiken som tar emot budskapet i TV och vad 

det kan få för konsekvenser.  

 

Vår studie har kommit fram till att kritiken som ges till de Idol-sökanden skiljer sig beroende 

på kön av Idol-sökande. Ett förslag till vidare forskning kan vara att jämföra kritiken som ges 

i Idol Sverige med kritiken som ges i reality-TV med talangformat i andra länder. Det för att 

undersöka om stereotypisering, sexualisering och benämningar förekommer i samma 

utsträckning som i svensk reality-TV och om det isåfall finns skillnader eller likheter till den 

svenska kulturen. Samt vad eventuella skillnader och likheter kan bero på.  

 

Ingående studier som de nämnda ovan, kan bidra med ökad medvetenhet om medieinnehåll 

hos sändare och mottagare. Ökad medvetenhet ställer krav på att produktioner av exempelvis 

reality-TV följer specifika stadgar gällande jämställdhet, och därmed kan budskap som 

stereotypisiering och sexualisering undvikas att sändas ut. Utifrån ett genusperspektiv kan en 

sådan utveckling skapa ett mer accepterande och jämställt samhälle.   
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10. Bilagor: 

 

10.1. Bilaga 1. Urvalstabell städer 

Avsnitt Auditions Kvinnliga Manliga  

Göteborg  

200818 

3 2 1 

Stockholm  

220818 

4 3 1 

Göteborg 

290818 

3 1 2 

Stockholm 

030918 

3 1 2 

Totalt antal: 4 13 7 6 

 

10.2. Bilaga 2. Urvalstabell Idol-sökanden 

Avsnitt  Idol-sökande  1  Idol-sökande  

2  

Idol-sökande  

3  

Idol-sökande  

4  

1.     Göteborg Kvinna, Ramila 

Moghaddam 

Kvinna, Ida 

Knubbe 

Man, Bragi 

Bergsson 
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1.     Stockholm Man, Anton Kröll Kvinna, Thea 

Rönquist 

Kvinna, Amber 

Boss Flores 

Kvinna, Vanja 

Engström 

2.     Göteborg Man, Matice 

Kamara 

Kvinna, Jolin 

Sikström 

Man, Gabriel 

Werngren 

 

2.     Stockholm Kvinna, Jennifer 

Montiamo 

Man, Pedro 

Hagenstam 

Man, Gonzalo 

Flores 

  

 

10.3. Bilaga 3. Analysschema 

Idol-

sökanden 

Beskrivning 

av det yttre 

Stereotypisering Sexualisering Idol-juryns 

benämningar 

Kvinna, 

Ramila 

Moghaddam 

Svart utsläppt 

långt hår, 

synligt 

sminkad, svart 

långärmad t-

shirt, visar 

mage, tighta 

ljusblå jeans 

med svart 

skärp, ljusa 

sneakers, 

klocka på 

armen 

”nu kom solen in 

helt plötsligt”  
 

”gong första 

ringning” 
 

”och med vad går du 

upp i ringen” 
 

”den här jäveln” 

 

”det är lite stort att vi 

får vara med här och 

upptäcka en stjärna 

som kommer in och 

presenterar sig som 

boxare, och visar sig 

vara artist” 

”nu kom solen in 

helt plötsligt” 
 

”vi kan vara lite 

trötta ibland men 

dehär är vad som 

räddar oss, dehär 

som du visar 

oss” 

”nu kom solen in 

helt plötsligt” 
 

”det är lite stort att vi 

får vara med här och 

upptäcka en stjärna 

som kommer in och 

presenterar sig som 

boxare, och visar sig 

vara artist” 
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Man, Bragi 

Bergsson 

Mörkblont 

kortklippt hår, 

orange 

långärmad 

tröja, 

uppkavlade 

ärmar, svarta 

tighta jeans, 

beiga sneakers 

”du står ungefär som 

att du står och laddar 

upp […] inför en 

match där och 

kickar” 

 

”en soul viking, vi 

har fått en soul 

viking” 

”du står ungefär 

som att du står 

och laddar upp 

[…] inför en 

match där och 

kickar” 
 

”en soul viking, vi 

har fått en soul 

viking” 

Man, Anton 

Kröll 

Lockigt, 

kortklippt 

ljusbrunt hår, 

randig blå-lila 

skjorta, svarta 

tighta jeans, 

vita sneakers 

 ”du har allt som 

behövs” 
”vad heter du 

vännen” 
 

”man skulle kunna 

tro att du är 

Madonnas barn” 
 

Kvinna, 

Thea 

Rönquist 

Långt brunt 

hår, synligt 

sminkad, 

silvrig kort 

topp, höga 

svarta vida 

byxor, ljusa 

sneakers  

”du är inte äldre än 

30 tror jag, nä” 
”du är inte äldre 

än 30 tror jag, 

nä” 
 

”du är bland det 

sötaste jag har 

sett” 

”du är bland det 

sötaste jag har sett”  
 

”tack hjärtat” 

Man, Matice 

Kamara 

Svart keps, 

svart huvtröja, 

mörkblå jeans, 

kan inte se vad 

Matice bär för 

skor 

”aa men asså vafan, 

jag ska inte hålla på 

och lattja med dig” 
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Kvinna, 

Jolin 

Sikström 

Ljusblått långt 

hår, svart linne, 

svarta 

utsvängda 

byxor, ljusa 

sneakers, 

tatueringar på 

armar och bröst 

”häftig kan du va” 
 

”du är jättehärlig, 

jättegöteborgsk och 

du är skön” 
 

”du sprider bra 

energi och glädje, 

men så är det något 

som inte stämmer” 

”häftig kan du 

va” 
 

”häftig kan du va” 
 

”du är jättehärlig, 

jättegöteborgsk och 

du är skön” 
 

Kvinna, 

Jennifer 

Montiamo 

Flintskallig, 

svart linne, 

synligt 

sminkad, visar 

magen, svarta 

vida 

transparenta 

byxor med 

svarta shorts 

under, röda 

sneakers, 

tatueringar 

”jag är helt tokig i 

dig” 
 

”du har en 

utstrålning och 

fysisk look som är 

helt unik” 

”så där ska man 

komma in och se 

ut” 
 

”men du ser ju ut 

som en tavla för 

tusan” 

 

”amen du har ju 

golvat mig 

redan” 
 

”du har en så 

vacker 

huvudform det 

är helt sjukt” 
 

”du har en 

utstrålning och 

fysisk look som 

är helt unik” 
 

”you’re a wet 

dream” 

”men du ser ju ut 

som en tavla för 

tusan” 
 

”you’re a wet 

dream” 
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Man, Pedro 

Hagenstam 

Mörkbrunt 

lockigt hår, grå 
långärmad tröja 

med 

uppkavlade 

ärmar, 

mörkblåa tighta 

jeans, röda 

sneakers 

”du skulle bli 

barnprogramledare 

med ditt smile och 

dina häftiga rörelser” 

 ”du skulle bli 

barnprogramledare 

med ditt smile och 

dina häftiga rörelser” 

 

10.4. Bilaga 4. Benämningstabell 

Idol-juryns ordval till de manliga Idol-

sökanden 

Idol-juryns ordval till de kvinnliga 

sökanden 

 Soul-viking  Solen 

 Vännen  Boxare 

Madonnas barn Sötaste 

Barnprogramledare Hjärtat 

 Häftig 

 jättehärlig 

 Jättegöteborgsk 

 Skön 

 Tavla 

 Wet dream 

 


