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Abstract 
 

In the confetti and flashlights for victory of Idol: Idol-Agnes vs Idol-Markus. 

A critical discourse analysis of how a female and male Idol-winner 

represents in the evening papers covered Idol-programme in 2005 and 2006. 

 

This study aims to examine how gender roles are created by looking at two evening papers 

construction of gender in the representation of a female respectively male Idol-winner 2005 

and 2006 in channel4´s program “Idol” and what result this could give to meaningful 

processes and communication. 

 

In the light of Judith Butlers theory about gender as performance and the heterosexual matris, 

Stuart Halls thoughts about representation and stereotypes, van Zoonens feminist media 

studies and Altheide and Snow´s medielogic is the result that media can be seen as a 

performing participant in the construction of gender and stereotypes. 

 

The study shows that media, for example evening papers, are one of the parts of the 

construction and reproduction of stereotypes, like stereotypes of gender. Above all the studies 

put the light to how easily media and the receivers construe characteristics after traditional 

given gender roles and generalize from them. This mean that media and culture continue to 

confirm that different sex has different characteristic and role in the society. 
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Sammanfattning 
 

Avsikten med den här uppsatsen har varit att undersöka hur könsstereotyper skapas genom att 

titta på hur kvällstidningarna konstruerar och reproducerar kön/genus när de representerar en 

kvinnlig respektive manlig Idol-vinnare och vilken betydelse det kan få för meningsskapande 

processer.  

 

Jag har tittat på två kvällstidningars artiklar dagen efter vinsten för Idol-Agnes 2005 och Idol-

Markus 2006 och gjort en kritisk diskursanalys på artiklar, bilder och Idol-postrar för att 

undersöka vilka bakomliggande diskurser som blir synliga i hur tidningarna väljer att 

representera en kvinnlig respektive manlig vinnare.   

 

Till min hjälp har jag haft Judith Butlers teori om genus som en performativ akt och den 

heterosexuella matrisen, Stuart Halls tankar om representation och stereotyper, och van 

Zoonens feministiska mediestudier och tankar kring manliga och kvinnliga blickar. För att 

förklara vilka rutiner och normer som styr en medieproduktion av en text har jag använt mig 

utav Atheide och Snow´s medielogikbegrepp. Jag har gjort en kvalitativ analys utifrån Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys för att komma samhällets diskurser på spåren. Vi formar, 

och vi formas av de diskurser som finns i vårt samhälle. 

 

Studien visar att mediebranschen, exempelvis kvällstidningar är med och skapar och 

upprätthåller stereotyper och har även visat prov på tendenser som skulle kunna tolkas som 

könsstereotypisering. Framför allt riktas strålkastarna mot hur lätt medierna skapar och vi 

människor i tolkningsögonblicket tolkar in egenskaper utifrån traditionellt givna könsroller 

och generaliserar utifrån dem. Det innebär att vår kultur och medierna fortsätter att befästa att 

olika kön har olika egenskaper och roller i samhället. Implicit speglar detta också en 

genusrelaterad syn egenskaper, kropp och utseende.  

 

Resultatet från analysen av Agnes respektive Markus artiklar är dels resultat av 

tidningsdramaturgi och dess diskursiva praktik, dels av samhällets sociala praktiker kring genus 

och det vi läser in som innebörd i begreppen kvinnlighet och manlighet. 



 

Medierna är med och skapar genus som en performativ akt, alltså något som ständigt är i 

görningen. I ljuset av Butler är det vi människor som genom sociala praktiker i vardagen aktivt 

skapar och upprätthåller den sociala kategorin genus. Innebörderna byggs lätt in i våra 

samhällsstrukturer men de går att förändra om vi vill, även om det ofta är trögförändrat.  

 

De samlade artiklarna av Agnes och Markus innebär stereotypisering av kvinnlighet och 

manlighet, i sättet journalisterna skriver, citerar samt porträtterar dem på bild. Agnes 

representeras som en ung kvinna under föräldrarnas beskydd, Markus som en fullvuxen man 

tillsammans med sin flickvän. Genom att jämföra Agnes och Markus ser vi exempel på vad 

som i vårt samhälle klassar som kvinnligt respektive manligt, hur de förväntas vara och bete 

sig. 

 

Den dominerande diskursen i analysen av Agnes och Markus konstruerade genusidentiteter, 

förutom tidningsdramaturgin som diskursiv praktik på de journalistiska redaktionerna, är den 

heterosexuella matrisen vilken innebär att heterosexuellt begär mellan en kvinna och en man 

ses som det normala. I den heterosexuella matrisen reproduceras också stereotypa bilder av 

manligt och kvinnligt och den hierarki som råder, att mannen är norm i vårt samhälle. 

 

Medierna är en av många platser där samhällets normer och värderingar för social gemenskap 

och identitet utformas och en dimension av detta är genus. Media har en aktiv roll, inte bara i 

speglandet och gestaltandet av världen utan även i skapandet av delar av den. Vanligt 

förekommande är också användandet av stereotyper. Om läsarna endast får ta del av 

stereotypa bilder av en kvinna/kvinnlighet och en man/manlighet bidrar artiklarna inte till 

någon större förändring i samhället. Därför krävs en ökad medvetenhet hos mediebranschen 

för vilka konsekvenser den sammanlagda gestaltningen av kvinnor och män får i vårt samhälle.  
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1 Inledning 

1.1 Fenomenet Idol 

Idol är ett programformat för television som i korthet går ut på att man ska finna en ny 

popstjärna. För att hitta denna popstjärna anordnas auditions, där en jury väljer ut vilka som 

ska gå vidare i tävlingen. Programmet övergår sedan till ett direktsänt veckoprogram där de 

kvarvarande deltagarna slås ut en efter en. Till slut återstår en lycklig vinnare – Sveriges nya 

popidol – framröstad av det svenska folket och med ett skivkontrakt som första pris.  

 

Den första svenska versionen av världssuccén Pop Idol hade premiär som 

fredagsunderhållning i TV4 hösten 2004.  Formatet har nått stora framgångar i de 35 länder 

där det hittills har producerats vilket gör det till ett av världens mest framgångsrika 

underhållningsprogram genom tiderna. I USA är serien nummer ett med en publik på över 34 

miljoner tittare.  

 

I Sverige sågs Idolfinalen 2006 av två miljoner tittare. Det var 325 000 fler tittare jämfört med 

året före.1 Även röstrekordet slogs; 1 250 000 tittare röstade på finalisterna Erik Segerstedt 

och Markus Fagervall. Programmet riktar sig till en relativt ung musikintresserad målgrupp 

och dess tävlande deltagare blir en förebild för dem som väljer att titta på programmet varje 

vecka. Dokusåpan Idol har i Sverige blivit så stor att kvällstidningarna efter finalen har 

Idolprogrammet och dess vinnare som förstanyhet. 

 

1.2 Introduktion över problemområdet 

Könsroller och genus är omdebatterat och förs ofta i ljuset av feminister för en ökad 

jämställdhet i vårt samhälle. Begreppet könsroll beskriver samhällets syn eller norm för vad 

som är kvinnlighet respektive manlighet. Ett exempel är att kvinnan ska stå vid spisen och laga 

mat samtidigt som hon tar hand om barnen medan mannen arbetar för att klara familjens 

försörjning, ett annat är att flickor tycker om rosa, medan pojkar får ett ljusblått täcke på BB. 

Könsrollerna blir mer eller mindre stereotypa mallar om respektive kön, värderingar och idéer 

om att män ska vara manliga och kvinnor ska vara kvinnliga. En del anser att könsrollerna är 

                                                      

1 Idolsajten 2006: http://www.tv4.se/idol2006/509635.html, 070601 

 

http://www.tv4.se/idol2006/509635.html
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biologiskt grundade, andra anser att de består eftersom människor fortsätter att utöva dem 

varje dag. Begreppet genus används för att betona att det handlar om socialt kön, att rollen 

inte är ett helt fritt val utan också formas av kultur och samhälle. 

 

I vårt samhälle är media med och producerar föreställningar om kön och genus som 

mottagarna har att förhålla sig till. Vi tar del av åsikter, attityder, normer och ideal i vår 

västerländska kultur bland annat genom kvällstidningar och tv-program. Eftersom 

tidningarnas redaktioner inte bara återspeglar våra föreställningar om exempelvis kvinnlighet 

och manlighet utan också konstruerar dessa föreställningar genom en aktiv process som 

handlar om urval och val av framställning, väcktes mitt intresse för att problematisera genus i 

relation till media och undersöka vilka genuskategorier och kulturella mönster som blir synliga 

i tidningsbevakningen av de senaste två årens vinnare, Agnes och Markus. 

 

Är det en tillfällighet att Markus Idolposter på mittuppslaget föreställer honom i en svettig 

boxningsring med boxningshandskar medan föregående års vinnare, Agnes, posterbild är 

tagen från programmet och från ett känslosamt ögonblick i låten hon sjunger medan hon 

poserar i klänning, utsläppt hår? Eller handlar det om något annat?  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett genusteoretiskt perspektiv studera hur en kvinnlig 

respektive manlig Idolvinnare representeras i tidningsbevakningen dagen efter vinsten. Med en 

kritisk diskursanalys vill jag undersöka vilka bakomliggande diskurser och ideologier som blir 

synliga genom att titta på vilket sätt tidningarna väljer att framställa en kvinnlig respektive en 

manlig vinnare i Idol. 

 

Utifrån ovanstående problemformulering och syfte har jag utgått från följande frågeställningar 

när jag gjort min analys. Min huvudfrågeställning är: 

 

� Hur skiljer sig vinnarbevakningen åt mellan Agnes och Markus? 

 

För att besvara den har jag arbetat utifrån följande frågeställningar: 

� Vad förmedlas i rubrik och ingress? 
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� Finns det scener, gestaltning i texter eller bilder? Värdeladdade ord? 

� Hur ser tidningsdramaturgin ut?  

� Vilka aktörer får vara med och hur beskrivs huvudpersonerna i relation till dem? 

� Vilka sekundära händelser finns i texten? Dessa kan beröra händelser som inträffat 

ett dygn tidigare, en månad eller flera år tillbaka i tiden 

� Hur mycket av förståelsen av texten grundar sig på läsarens förståelse och 

förkunskaper om den aktuella saken? 

� Vilken information finns på det implicita (underförstådda) planet, vilka textmässiga 

”hål” får läsaren själv fylla i? 

� Vad förmedlar bilder och Idolposters? 

� Vilka framställningsformer används? (direkt anföring, referat, miljöbeskrivningar, 

reflektioner och öppna ställningstaganden) 

� Vilka könsperspektiv finns i texten? 

� Vilka kulturella överenskommelser finns i texten?  

 

Inspiration till analysfrågorna har jag fått utifrån frågescheman till diskursanalys hämtade från 

Berglez (2000:206f) och journalistikanalys, en introduktion. (Hultén 2000:96f) 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Judith Butler  

Judith Butler hävdar i sin bok Gender Trouble att det inte finns några fasta grunder för 

genuskategorierna utan alla sådana beteckningar är konstruerade. Butler menar att kvinnlighet 

eller manlighet, inte hänger samman med det biologiska könet, man eller kvinna, på något 

självklart vis. Kön/genus måste ses som lika konstruerat (Gemzöe 2005:139) och är en effekt 

av våra diskursiva praktiker och kulturella föreställningar.  

 

Judith Butler är född 1956, professor i retorik och litteraturvetenskap vid University of 

California i Berkeley. Hennes feministiska texter har utmanat och förändrat synen på genus, 

identitet, sexualitet, politik och makt (Butler 2005:7). Butler förknippas också med queerteorin 

som på det grundläggande planet handlar om visa hur våra föreställningar om manligt och 

kvinnligt är historiskt och kulturellt beroende av en normerande heterosexualitet 

(Ambjörnsson 2006:109). 

 

Heteronormativitet innebär förenklat att det antas att alla människor är heterosexuella och att 

en heterosexuell livsstil är det normala, normativt naturliga. Butler ifrågasätter det 

heteronormativa synsättet att definiera kvinnor och män, där likhetstecken sätts mellan kvinna, 

kvinnlig och feminin, samt mellan man, manlig och maskulin. Det är enligt Butler den 

heterosexuella matrisen som är orsaken och den är också central för att definiera vad som är 

socialt godtagbart eller inte, den som hamnar utanför mallarna utsätts för straffåtgärder 

(Larsson 1996:174). 

 

Den heterosexuella matrisen 

Fanny Ambjörnsson (2006:112) förenklar i boken Vad är queer den heterosexuella matrisen så 

här: 

• De positioner som står oss till buds är kvinna eller man 

• Dessa positioner ställs i motsats till varandra både kroppsligt och beteendemässigt 

• Samtidigt förväntas de åtrå, begära och ha sex med varandra 

 

Exempel: För att framstå som en kvinna krävs dels att jag har en kropp som kategoriseras som 

en kvinnokropp. Dessutom måste jag uppträda (gå, stå och klä mig osv.) enligt samhällets 
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förväntningar på en kvinna. Slutligen krävs att jag presterar rätt sorts begär, det heterosexuella. 

Endast då kommer jag uppfattas som en ”riktig” kvinna.  

 

Butler menar alltså att kategorierna man och kvinna endast existerar inom en 

heterosexualiserad förståelseram, där två separata kön framställs som de enda möjliga 

identiteterna (Ambjörnsson 2006:112).  

 

Enligt Butler är förutsättningen för att vi ska uppfattas som godtagbara män och kvinnor att vi 

presterar rätt sorts kopplingar mellan kön, genus och begär. Om vi rör oss i utkanterna av 

ordningen blir vi mindre begripliga i andras ögon och uppfattas kanske också som störande 

eller skrämmande. Det som upplevs som normalt existerar i relation till en tänkt och utpekade 

motsats. Det ”onormala” är därför en tacksam utgångspunkt för att komma normen på spåren 

och förstå hur den heterosexuella matrisen fungerar.  

 

Det heteronormativa förtrycket utövar sin makt i första hand genom språket som i sin tur 

genomsyrar hela samhället. Normerna är i praktiken osynliga lagar och regler som först blir 

synbara när någon bryter mot dem. Det är sprickorna i matrisen som avslöjar dess existens. 

 

Genus är resultatet av performativa akter 

De olika sätt vi talar och tänker om genus och kön, säger Butler, tenderar att förutsätta och 

förekomma de möjliga tänkbara och realiserbara genuskonfigurationerna i kulturen(Butler 

1990:9). Vi är begränsade av existerande diskurser i samhället.  

 

Butler menar att könsidentiteter skapas och upprätthålls genom en upprepning av akter 

(Butler 1990:124). Kön är bara en föreställning (gender as a performance) som upprätthålls genom 

repetition: 

There is no gender identity behind the expressions of gender;[…]identity is 

perfomatively constituted by the very “expressions” that are said to be its results (Butler 

1990:10). 

Könet är enligt Butlers terminologi performativt, som skapas genom att det iscensätts av oss alla 

gång på gång genom vårt sätt att tala och leva vårt vardagliga liv. Till exempel att sitta 

bredbent, klia sig i skrevet, gå med händerna djupt nerkörda i fickorna eller att spotta på gatan, 
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är vad vi brukar beteckna som manligt genus och konstitueras i och med utagerandet av detta 

kroppsspråk. 

 

Som människor skapar och återskapar vi oss själva som kulturella varelser. Kort sagt, 

performativitet betyder att genus, kön och sexualitet är göra, inte vara. Detta är en 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt som Butler har, att vår sociala värld ständigt konstrueras, 

och konstrueras olika beroende på tid och rum. Motsatsen till konstruktivism är essentialism 

där det antas att människan har en inre, förutbestämd essens – som för alltid är stabil.  

 

Ambjörnsson förklarar Butlers resonemang om hur människors identiteter skapas på följande 

sätt: 

När barnmorskan på BB meddelar föräldrarna att barnet är en pojke… en performativ 

handling, som aktivt gör något med både barnet och föräldrarna. I detta fall handlar det 

om en rad psykologiska och sociala processer som aktiveras. Barnet kommer hädanefter 

att inlemmas i en hel värld av föreställningar om vad en pojke är och förväntas bli. Han 

kommer att bli behandlad på ett visst sätt, uppmuntras med vissa tillrop och 

tillrättavisas med andra. Han kommer förmodligen att kläs i mörka dova färger och få 

bilar och superman-figurer att leka med. I skolan kommer läraren troligen att förvänta 

sig att hans handstil inte är lika fin som en flickas och att han är stökigare och mer 

framåt än tjejerna i klassen. Hans lekar med kompisar av hankön kommer att betraktas 

som tävlingsinriktad gruppverksamhet, medan kontakten med flickor beskrivs som en 

nyfiken, retsam början till förälskelse (Ambjörnsson 2006:136f). 

Barnmorskans uttalande är början på en lång rad av performativa handlingar 

som får den lilla människan att bli pojke (Ambjörnsson 2006:137). Språket 

betraktas som en aktiv handling som skapar vår bild av verkligheten (Butler 

2005:15). 

Könsidentiteten är[…]en effekt av ständigt upprepade könshandlingar (Ambjörnsson 

2006:137). 

Så upprätthålls och förstärks kön/genusnormer. Därför finns det ingen inneboende 

ursprunglig manlighet eller kvinnlighet, menar Butler, utan bara en rad kulturella och sociala 

regler som vi måste hålla oss till för att framstå som begripliga och normala (Ambjörnsson 

2006:138). 
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Genom att göra kön på alternativa, otillåtna, felaktiga sätt kan vi medvetet eller omedvetet 

skapa förändring. Butler kallar detta för subversiv performativitet och menar att detta kan 

luckra upp heteronormativiteten. Transpersoner, bisexuella, dragkings och transsexuella eller 

andra människor som faller mellan de etablerade kategorierna illustrerar tydligt kategoriernas 

godtycklighet.  

 

Butler menar därför att vi ska utmana de traditionella bilderna av maskulinitet och femininitet 

och sexualitet genom att ”genusbråka”(Gauntlett 2002:135). Detta spel med maskulint och 

feminint begär innebär också ett ifrågasättande av dessa kategorier sedda som ”naturliga” och 

normala (Butler 2005:90). 

 

Ett centralt tema i feministisk forskning har också varit språkliga skillnader mellan kvinnor 

och män och att även språk kan ses som en performativ akt. Många studier har visat att vårt 

språk är sexistiskt, det vill säga världen ses från en manlig synvinkel och i enlighet med 

stereotypa idéer om kvinnor och män (Nordenstam 2003:35). Författaren anser att sådana 

stereotyper som finns kvar i språket förhindrar förnyelse utan istället reproducerar och 

upprätthåller en ålderdomlig könskonstruktion. Under senare tid har språkforskningen skiftat 

fokus och gränserna mellan språk och genus har börjat suddas ut. Språkforskarna ser inte 

längre bara språket som ett representationssystem utan har närmat sig en idé om ”språket som 

diskurs” – där kategorierna i språket inte reflekterar världen utan utgör den. Det språk som 

kvinnor och män använder, hur de talar, förstås i senare forskning som del i samma diskursiva 

process – den sociala konstruktionen av genus (Weatherall 2002:75). 

 

Medierna förstärker genus som performativ akt 

Similarly, of course, there can be no ’real’ or ‘authentic’ male or female performance. 

There are identity patterns that we have become familiar with, through their frequent 

repetition, but, Butler suggests, there is nothing fixed or predetermined about them 

(Gauntlett 2002:140). 

Det är här massmedierna kommer in som en performativ akt, medierna synliggör och 

iscensätter vilka performativa akter av manlighet och kvinnlighet som är att föredra, på så sätt 

görs könskategorierna mer ”äkta”(Gauntlett 2002:140). Identitetsmönster känns igen via dess 

täta upprepning, till exempel i tv, radio och tidningar.  
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Judith Butlers utgår från Althussers beskrivning av ideologi, (något som tjänar den rådande 

ordningen och stabiliserar samhället samtidigt som den vilseleder dem som inte har någon 

makt i fråga om sin livssituation) vilket leder vidare till hans interpellationsbegrepp. 

Interpellation kallas den process genom vilken en kulturs representationer – genom medier 

som till exempel television, film, teater, tidskrifter, reklam – så att säga tvingar individerna att 

acceptera de ideologier som förmedlas av dess representationer. Interpellation – det kulturella 

rastret, ligger som begrepp också nära genusperformativiteten, det vill säga görandet. 

 

Kritiken mot Butler har bland annat gällt lättvindigheten om genusidentiteter går att leka med, 

ikläda sig och kasta av sig, packa upp och kombinera om. Att det inte finns någon beständig 

kärna i genusidentiteten betyder inte att man kan kasta av sig den hur som helst. Till exempel 

kan en kvinna som börjar använda manligt kroppsspråk, till exempel sitta bredbent, klia sig i 

skrevet eller spotta på gatan få utstå starkt socialt tryck för att hon bryter mot de normerande 

idéerna om genus.  

 

Man kan också kritisera Butler genom att fråga sig varför genusidentiteter och genusrelationer 

förändras långsamt i vissa historiska situationer och explosivt i andra (Connell 2002:97). 

Butlers tankar om inbyggd instabilitet i genuskategorierna ger inte heller någon förklaring till 

varför vissa vill förändra genusarrangemangen, medan andra motsätter sig förändringar. Hon 

har i sina teorier bortsett från maktstrukturen mellan könen och materiella intressen som olika 

grupper vill värna om i ett ojämlikt samhälle. 

 

2.2 Stuart Hall och hans representationsbegrepp 

Representation är produktionen av mening genom språket skriver Stuart Hall (1997) i sin bok 

Representation, Cultural Representations and Signifying Practices: 

Representation means using language to say something meaningful about, or to 

represent, the world meaningfully, to other people (Hall 1997:15). 

Representation handlar om meningsskapande. I och med detta perspektiv vrids fokus från vad 

medier visar till hur mening skapas genom medierna. Som journalist använder man sig av olika 

ord och begrepp som ges mening, får betydelse när någon annan tolkar dem. Hur tolkningen 
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ser ut beror på vilka kulturella koder personerna har tillgång till samt vilken anknytning och 

förkunskap personerna har till textens innehåll. 

 

Representation skapar betydelser för människor, objekt och händelser men likväl re-

representerar också en värld som redan är full av betydelser. Det finns olika system av 

representation som är relaterade till varandra. I det första är begrepp formade i vårt 

medvetande för olika objekt och fungerar som ett system av mental representation vilket 

klassificerar och ordnar världen i meningsfulla kategorier. Sedan kommunicerar vi dessa 

meningar/betydelser genom att använda det andra systemet av representation, nämligen 

språket som består av tecken organiserade i relation till varandra. Vi människor tolkar världen 

individuellt men på ett likartat sätt eftersom vi tillhör samma kultur och delar begreppssystem, 

tolkningsramar och värdegrunder. 

 

Enligt Stuart Hall är representation en process genom vilken personer i en kulturell kontext 

använder språket för att skapa mening (Hall 1997:61). Med språk menas inte bara det muntliga 

eller skriftliga utan också teckensystem som kroppsspråk, bilder, film och musik.  

 

Hall grundar sig på den konstruktivistiska teorin. Den menar att vi konstruerar, skapar mening 

och gör världen meningsfull genom språket. Saker och ting har inte en fixerad mening genom 

språket utan individen skapar betydelse och mening genom att använda representationssystem 

– våra tecken och begrepp (Hall 1997:24f). Teorin uppmärksammar den offentliga, sociala 

karaktären på språket. Läsaren är lika viktig som författaren vid produktionen av mening, till 

exempel i medierna. De sociala aktörerna, läs journalisterna, använder sig av det 

representationssystem som finns i deras kultur för att göra världen meningsfull, kommunicera 

den och göra den meningsfull för andra (Hall 1997:25). 

 

Denna teori har två tillämpningsbara modeller: en semiotisk som är influerad av Saussure och 

en diskursiv modell som är associerad med Foucault. I den senare fokuserar man på effekter 

och konsekvenser som blir följden av representation, till exempel skapandet av diskurser eller 

stereotyper. 
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Mening uppstår i ett system av skillnader; för att förstå ordet ”kvinna” måste det finnas något 

att sätta det i relation till. Det är svårt att definiera ”natt” utan att sätta det i relation till det 

motsatta, nämligen ”dag”. Detta beskrivs också som att mening är relationell. Tecken kan 

endast bära mening om vi behärskar de kulturellt betingade koderna. Representationen är 

fastställd av koden, som bestämmer relationen mellan begrepp och tecken på så sätt att varje 

gång som vi tänker på ”vatten” så talar koden om för oss att vi ska använda ordet vatten, 

istället för det engelska ordet ”water” eller det franska ordet ”eau”. Ute i trafiken talar koden 

om att ”grön” betyder ”Gå” (och inte gräs) och att ”röd” betyder ”stanna”.  

 

Hall pratar om ikon och index. Ikon är det visuella tecknet och direkt avbildande; det har en 

stor likhet med objektet det representerar. Till exempel ett fotografi av en kvinna. Index är det 

språkliga tecknet, exempelvis det skrivna och talade ordet. Bokstäverna K V I N N A har 

ingen likhet med en fysisk kvinna, men ändå representerar de den kvinnliga delen av 

befolkningen. Att just dessa sex bokstäver betyder ”person av kvinnosläkte” är en lingvistisk 

och kulturell överenskommelse. Vilka mentala begrepp varje individ får av ordet beror på 

kulturell kontext och referensram som personen befinner sig inom (Hall 1997:20). Den 

traditionella betydelsen av ”kvinna” är till exempel ”det täckta könet”, ”maka”, ”person som 

biologiskt kan föda barn”. För en del representerar ordet feminism, för andra en person som 

inte kan gå ute ensam nattetid och för ytterligare andra betydelsen mamma eller fru. 

 

Stereotypisering 

Stereotyper är också kulturella överenskommelser. Hall menar att stereotyper reducerar en 

människa till några få egenskaper, vilket gör den skarp och lättförstådd. Exempelvis att en 

kvinna ska vara mjuk, empatisk, vårdande och passiv. Stereotyper är en del av upprätthållandet 

av den sociala ordningen i samhället och den dominerande ideologin. Stereotypisering sätter 

enligt Hall upp en norm för kategorisering av människor, för att upprätthålla den sociala 

ordningen och visa på vad som är normalt eller inte, acceptabelt och icke-acceptabelt, ”vi” och 

dem”.  

 

Stereotypiserar gör vi också när vi tillskriver en person egenskaper utifrån personens 

grupptillhörighet, till exempel att kvinnor är kärleksfulla mot barn. Stereotyper är vanskliga 
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eftersom de förutsätter att alla som tillhör en grupp är likadana och bortser från skillnaderna 

som kan finnas mellan gruppmedlemmarna.  

 

Stuart Hall tar upp fyra varianter på stereotypisering: 

Konstruerande av ”de andra” och uteslutning: Stereotypiseringen delar upp i de 

normala/accepterade och de onormala/inte accepterade, det vill säga ”vi” och ”de”. Gränsen 

mellan olikheterna fastställs och stänger ute allt som inte passar in eller som är annorlunda.  

 

Stereotypisering och makt: I en kultur är det ekonomiska och politiska strukturer avgör vem 

som har makten att avgöra vad som är normen. Till exempel att avgöra vad som ska anses 

som ”finkultur” eller inte. De som har representationsmakten skapar också medvetet eller 

omedvetet stereotyper. Denna makt cirkulerar och stereotyperna reproduceras dels av dem 

som har makten, dels av dem som är maktlösa. Resonemanget påminner dels om Althussers 

tanke om att de förtryckta uppehåller sitt eget förtryck, dels om Gramscis teori om hegemoni. 

Hegemonibegreppet handlar bland annat om den dominerande kulturen i samhället, vars syfte 

är att bevara och främja den styrande klassens intressen 

 

Fantasins roll: Fantasins makt är inom stereotypisering stor, indelningen baserar sig inte 

enbart på verkliga fakta utan lika mycket på inbillade egenskaper – fantasin. Den djupare 

meningen ligger inte heller bara i det som visas upp, utan finns också i det som inte sägs, men 

som blir fantiserat om, vad som är inbäddat men som inte kan ses.  

 

Fetischism: Hall menar att fetischism är en typ av representation där en person omvandlas 

till ett objekt genom att en del av kroppen ses som hela subjektet. Till exempel att man lägger 

fokus på brösten, den skimrande hyn eller rumpan hos en kvinna. 

 

Män och kvinnor har sina klara stereotyper och dessa cirkulerar inte bara hos dem som skapar 

och tror på stereotyperna utan även hos dem som blivit stereotypiserade. Enligt Stuart Hall 

går det att förändra stereotyper eftersom de inte är statiskt fixerade. Betydelser glider, skiftar 

och kan med tiden bli till helt nya betydelser. Denna process kallas trans-coding.  
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2.3 Retoriska figurer 

I en metod som diskursanalys kan man ibland använda sig av begrepp som från början 

härstammar från retoriken och stilistiken i språkvetenskapen. De språkliga eller retoriska 

figurerna kan användas som verktyg för att beskriva innehållet i en text eller ett meddelande. 

Några av de mest grundläggande figurerna är metaforen, metonymin, liknelsen och symbolen. 

Alla meddelanden eller texter innehåller stilfigurer (Falkheimer 2001:143). 

 

Metaforer finns i såväl mänskligt tal, bibeln som i massmedierna. Metaforen är en bild av 

något – ett namnbyte som ersätter ett annat uttryck. Till skillnad från liknelsen saknas 

jämförelseled. Metaforerna ifrågasätts sällan och deras makt är enorm. De flesta associerar 

metaforer med skriven poesi, med rader som ”du är en ros”, eller med reklam och politiskt tal. 

Det finns metaforer i fotografier, nyhetsbilder eller personaltidningar. De är ofta laddade med 

värdeord och bär med sig förutbestämda tolkningar. Makten över metaforerna är kanske också 

makten över tanken (Falkheimer 2001:144). Metonymin är också ett begrepp som ligger nära 

metaforen och som bygger på att delen representerar helheten. 

 

Liknelsen har samma princip som metaforen, men är uttalad genom ett ”som-led”. Istället 

för att metaforiskt kommunicera att ”du är en ros” förmedlar liknelsen hela sammanhanget 

”du är som en ros” (Falkheimer 2001:144). 

 

Symbol är ett överenskommet tecken som måste läras in, till exempel att två händer som 

möts är en symbol för vänskap (Ode-Alling 2000:149). Symbolen står för något annat än sig 

själv genom kulturella och sociala överenskommelser. Gränsen mot metaforer och 

metonymier är inte särskilt tydlig (Falkheimer 2001:145). 

 

2.4 Mediernas utbud 

Vi människor tillbringar alltmer tid i medievärlden och Stuart Hall (1997) anser att media bör 

betraktas som vår tids största kulturproducent. I genomsnitt är svenskens medieanvändning 

per dag 5 timmar och 41 minuter, detta visar Mediabarometern 2005. Det betyder samtidigt att 

mediernas makt ökar i samhället. De påverkar människors tankar och beteende och har även 

inflytande på det demokratiska systemet. 
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Inom forskningen ses mediernas utbud alltmer som konstruktioner med verklighetsfragment 

som beståndsdelar (Hvitfelt 2002:27) - det handlare snarare om berättelser än spegelbilder av 

verkligheten.  

 

Mediernas utbud är en konsekvens av rådande diskurser som finns i vårt samhälle och på den 

journalistiska redaktionen men det är inte alls säkert att journalisterna som arbetar där ens 

reflekterar över att de finns. Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips definierar 

diskursbegreppet på följande sätt:  

Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). 

En diskurs är en reglerad samtalsordning med tydliga ramar som stänger ute och trycker 

undan sådant som inte är politiskt korrekt. Ramarna formas och bevakas av olika aktörer som 

värnar om det etablerade och det normala. Den heterosexuella matrisen som Butler pratar om 

är exempel på en diskurs om heteronormativitet. 

 

På en journalistisk redaktion kan det finnas en diskurs för sportjournalistik, en för 

vetenskapsjournalistik, nöjesjournalistik och så vidare. Man kan också tänka sig att det 

existerar en diskurs i tidningsvärlden som handlar om populärkulturen – en nöjesdiskurs där 

media skriver om vad som sker inom andra medier. En artikel är uppbyggd efter olika 

diskurser, det finns en rådande diskurs på redaktionen som talar om hur man ska arbeta, skriva 

och fotografera – de redaktionella rutinerna är ofta en oskriven policy som sitter i väggarna. 

De etiska reglerna för press, radio och tv är också en diskurs.  

 

Produktion av mening sker alltså inom olika diskurser. Vårt sätt att tala om något: ett föremål, 

eller en händelse som programmet Idol påverkas av de diskurser vi är en del av. För medie- 

och kommunikationsvetare är diskursteorin intressant då man kan undersöka vilka ramar det 

finns inom en journalistisk redaktion för tidningsprocessen och närma sig frågeställningar 

kring genus och stereotyperna manligt och kvinnligt, om massmediernas roll i produktion, 

reproduktion och omförhandling av dessa. Om det endast är konserverade föreställningar om 

manlighet och kvinnlighet som produceras riskerar dessa att endast förstärkas och aldrig 
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ifrågasättas. Det förstärker skillnaderna mellan män och kvinnor vilket leder till att kvinnorna 

fortsätter ha en social underordnad position till männen. 

 

2.5 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Jag har valt att använda mig utav kritisk diskursanalys i analysen av mitt material, i linje med 

den metod som Norman Fairclough utvecklat. Mitt angreppssätt är kvalitativt eftersom jag ska 

göra en diskursanalys som inriktar sig på innehållet och dess diskursiva mening.  

 

Norman Faircloughs definition av diskurs 

Norman Fairclough använder begreppet diskurs på två olika sätt. Dels definierar han diskurs 

som språkbruk såsom social praktik, dels definierar han diskurs som ett sätt att tala som ger betydelse åt 

upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv (Winther Jørgensen & Phillips 2000:72) - exempel på det 

senare kan vara en feministisk diskurs, medicinsk diskurs eller en miljödiskurs.  

 

Faircloughs inställning är att det är språket som ska studeras, eftersom det är konstituerande 

för diskursen. Vår förståelse av världen går genom språket som är ordnat i språkliga mönster, 

eller diskurser. Hur vi uppfattar världen är beroende av hur vi producerar och reproducerar 

dessa språkliga mönster, till exempel hur man väljer att framställa genus i två kvällstidningar 

som jag valt att analysera. Fairclough vill också utvidga förståelsen av diskurs till att inte enbart 

omfatta språk som en social praktik utan även visuella bilder som fotografier, film och video 

samt icke-verbal kommunikation som gester kan bidra till att skapa mening inom en diskurs 

(Fairclough 1995:54).  

 

Att prata om diskursanalys, det är att dela utgångspunkten att en diskurs påverkar samhället 

och kulturen genom att bidra till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer och 

kunskaps- och betydelsesystem (representationer av världen). Alltså har en diskurs tre 

funktioner: en identitetsfunktion, en relationell funktion och en ideationell funktion (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:73). Fairclough menar att det är så diskursen är sammankopplad 

med den större kontexten, något han valt att kalla sociokulturell praktik.    
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Fairclough menar också att relationen är dialektisk: 

Det är centralt i Faircloughs perspektiv att diskurs är en viktig form av social praktik, 

som både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, 

inklusive maktrelationer, och samtidigt formas av andra sociala praktiker och strukturer. 

Diskurs står således i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:71).  

Genom att delta i diskursiva praktiker, till exempel att producera och konsumera texter, bidrar 

vi till social och kulturell reproduktion eller förändring. 

 

Den kritiska diskursanalysen handlar om att ställa upp: 

[…]teorier och metoder för att teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka 

relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika sociala 

sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips 2000:66). 

I mitt fall handlar det om att undersöka hur tidningsmakarna i sin diskursiva praktik hanterar 

den sociala kategorin genus.  

 

Den kritiska diskursanalysen är kritisk eftersom den vill kartlägga den diskursiva praktikens 

roll i upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden mellan olika sociala grupper, till exempel 

kvinnor och män. Syftet med den är att bidra till ökad jämställdhet i kommunikationsprocesser 

och samhället i stort (Winther Jørgensen & Phillips 2000:69). 

 

Därför är den kritiska diskursanalysen ett politiskt instrument som inte är objektivt och 

neutralt. Fairclough pratar också om begreppet ”kritisk språkmedvetenhet”. Det innebär att 

göra folk medvetna om hur språk och texter är laddade med maktrelationer och ideologiska 

processer, till exempel ojämlika maktrelationer mellan män och kvinnor. Målet är att 

människor ska bli mer medvetna om de ramar som begränsar deras språkbruk och om de 

möjligheter som finns att göra motstånd (Winther & Jørgensen & Phillips 2000:92. Författaren 

citerar Fairclough 1992:239).  
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Faircloughs tredimensionella modell 

Diskurser bidrar till att forma, och formas av vårt dagliga liv men det är inte alltid synliga vid 

första anblicken. Därför behövs det ett verktyg för att fullt ut kunna se en texts olika budskap 

och uppmaningar. Vid användandet av Faircloughs diskursanalys ska analysen av diskurser ske 

utifrån två dimensioner. Dessa två är den kommunikativa händelsen och diskursordningen. Med den 

kommunikativa händelsen menas den händelse som man väljer att studera, man ser på ett fall 

av språkbruk som kan vara en film, en tidningsartikel eller en intervju. Diskursordningen är 

summan av alla diskurstyper inom en social institution eller social domän, till exempel 

medieområdet. Diskurstyperna består även av genrer. Genrer är språkbruket som konstruerar 

en del av en bestämd social praktik, till exempel en intervjugenre, en nyhetsgenre eller en 

reklamgenre (Winther Jørgensen & Phillips 2000:73). 

 

Fairclough har arbetat fram en tredimensionell modell vilken innehåller tre analyssteg över hur 

en kritisk diskursanalys ska genomföras. Dessa tre analyssteg är analys av texten, den diskursiva 

praktiken och den sociala praktiken. Delarna analyseras först var för sig för att sedan analyseras i 

relation till varandra. Modellen ska tolkas som att den enskilda texten, i mitt fall 

vinnarbevakningen av Idol, är en kommunikativ händelse som utgörs av en diskursiv praktik 

som i sin tur ingår i ett större sammanhang, nämligen den sociala praktiken.  

 

Det första steget blir att titta närmare på texten (tal, skrift, bild eller en blandning av det 

språkliga och visuella) och dess egenskaper. Ordval och retoriska figurer är några av de 

angreppssätt jag kommer att arbeta med här. Jag kommer att se på hur identiteter och genus 

konstrueras genom språk och tillhörande bilder i artiklarna.  

 

Det andra steget i analysen är att undersöka den diskursiva praktiken. Då tittar jag på hur 

texten är producerad och hur den är konsumeras. I min analys kommer fokus att ligga på 

under vilka omständigheter texten är producerad, och hur exempel en textförfattare bygger på 

redan existerande diskurser och genrer för att skapa en text. Det huvudsakliga syftet med 

analysen av diskursiv praktik är att kartlägga vilka diskurser och genrer som kan anses ligga till 

grund för framställningen. Diskurserna kanske inte syns vid första anblick eftersom de är 

naturaliserade, det vill säga så av oss för givet tagna, eftersom dessa diskurser har en stark 

ställning i samhället på grund av maktrelationer och ideologier i samhället.  
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Det tredje och sista steget i analysen handlar om den sociala praktiken. På den nivån kopplas 

texten och den diskursiva praktiken in i ett större sammanhang – den bredare sociala och 

kulturella praktik som den är del av. Ses någon förbindelse med rådande ideologi i samhället 

och vilka förändringar kan man se? På vilket sätt konstruerar eller omförhandlar medierna den 

sociala kategorin genus i artiklarna? Det vill säga överväganden om den diskursiva praktiken 

reproducerar eller omstrukturerar den existerande diskursordningen och vilka konsekvenser 

den har för den bredare sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips 2000:90).  

 

För att analysera den sociala praktiken räcker det inte enbart med diskursanalys, menar 

Fairclough, utan man ska här även använda sociologisk teori och kulturteori – i mitt fall främst 

genusteori. Det största problemet med Faircloughs angreppssätt är svårigheten att dra gränsen 

mellan diskursanalys och analys av den diskursiva praktiken. Skiljelinjen är otydlig. Inte heller 

ger han några riktlinjer för hur mycket social analys som behövs. Vidare ses ett praktiskt 

problem, hur visar man att något står i dialektiskt förhållande till något annat? Hur kan man 

visa gränsen var och hur det icke-diskursiva påverkar och förändrar det diskursiva – och 

omvänt? (Winther Jørgensen & Phillips 2000:93). Ett annat problem med Fairclough är hans 

svaga teori kring subjekt och gruppbildningsprocesser, och människors grad av kontroll över 

sitt språkbruk (Winther Jørgensen & Phillips 2000:94). 

 

Interdiskursivitet och intertextualitet 

Om flera diskursordningar samsas i en diskurs benämner Fairclough det som interdiskursivitet 

(Fairclough 2003:218). Interdiskursivitet handlar om hur diskurser rör sig mellan och över 

olika diskursordningar, det vill säga att man kan urskilja olika diskurser inom en och samma 

text(Fairclough 2003:17). Fairclough menar att hög interdiskursivitet – att flera diskurser 

förekommer i samma text – tyder på social förändring, medan en låg interdiskursivitet tyder på 

reproduktion av det bestående, att den dominerande diskursordningen reproduceras och 

upprätthålls (Winther Jørgensen & Phillips 2000:77). 

  

Interdiskursivitet är en form av intertextualitet. Begreppet handlar om texters egenskap att 

hänga samman med varandra, genom att hela tiden bygga på delar och fragment av tidigare 

texter. På det sättet förbinds texterna historiskt – tidigare texter länkas samman med nutida – 

och därmed hjälper texterna till att forma historien. En särskild form av intertextualitet är 
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manifest intertextualitet, där texter uppenbart bygger på andra texter genom att till exempel 

hänvisa till dem (Winther Jørgensen & Phillips 2000:77). 
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3 Tidigare forskning 

3.1 van Zoonen`s feministiska mediestudier 

Massmediernas roll är viktig, de påverkar och påverkas av de maktrelationer som finns inom 

de sociala system som de ingår i (Lindgren 1998:17). Därför bör man samtidigt som man 

diskuteras medias makt, också diskutera makten över media. Mediediskursen skapas av 

medieinstitutionerna och publiken på en och samma gång. Det ska ses som en social process, 

som en del av den rådande makten och de rådande diskurserna. Inte som en följd av en 

individs eller en institutions enskilda påverkan (van Zoonen 1994:8). 

 

Liesbet van Zoonen’s bok Feminist media studies är en kritisk introduktion till relationerna 

mellan genus, media och kultur.  Feminister har sedan länge erkänt medias betydelse för 

uttryck och förändringar av existerande genusrelationer och van Zoonen utforskar hur 

feministisk teori och forskning kan bidra till en större förståelse av medias roll i konstruktion 

av genus i vårt samhälle. 

 

Kultur och representation har än en gång blivit viktiga kampområden inom feminismen: 

[…]the cultural struggles going on in contemporary first world societies on the nature 

of femininity, masculinity and feminism; what does it mean to be a woman or a man, 

how are feminine and masculine subjectivities and identities constructed, individually as 

women and men, and collectively as ‘Woman’ or as ‘Man’; is one either woman or man 

or can one be both; which interests are being served by particular constructions? (van 

Zoonen 1994:5). 

Dagens rådande feminism är inte bara engagerade i en kamp om lika rättigheter och 

möjligheter för kvinnor, utan också i den symboliska konflikten om definitionen av 

kvinnlighet (med utelämnande av manlighet) (van Zoonen 1994:12).  

 

Nya teman som feministiska medieforskare lade till agendan för kommunikationsforskning var 

stereotypa bilder av kvinnor i media och vilka effekter dessa bilder hade på publiken. van 

Zoonen berättar om forskaren Tuchman som var ganska kritisk mot 

kommunikationsforskningen och argumenterar för att forskarna där inte varit särskilt 

intresserad av subjektet ”kvinna”: 



 

25 

And why should they? Before the advent of the women’s movement these stereotypes 

seemed natural, ”given”. Few questioned how they developed, how they were 

reinforced, or how they were maintained. Certainly the media’s role in this process was 

not questioned (van Zoonen 1994:16. Författaren citerar Tuchman 1978a:5). 

Tuchman’s analys innehåller baselement från en funktionalistisk feministisk medieteori – att 

media reflekterar samhällets dominerande sociala värden och symboliskt nedvärderar kvinnor, 

antingen genom att inte visa dem alls eller genom att skildra dem i stereotypa roller.  

Modellerna som medierna erbjuder är begränsande och riskerar utvecklingen för flickor och 

kvinnor att bli kompletta människor och socialt värdefulla arbetare. Varför det blivit så svarar 

inte Tuchman på riktigt medan andra har pekat på dominansen av manliga programledare och 

journalister vilkas genussocialisation får dem att reproducera samhällets dominerande värden. 

 

Ett överflöd av denna typ av forskning har gjorts världen över och Gallagher (1980, 1985) har 

sammanfattat dessa och funnit likheter mellan västvärldens industrialiserade, de 

kommunistiska öststaterna och söderns utvecklingsländer – kvinnor är underrepresenterade i 

media, både i produktion såväl som innehåll.  

Moreover, the women that do appear in media content tend to be young and 

conventionally pretty, defined in relation to their husband, father, son, boss or another 

man, and portrayed as passive, indecisive, submissive, dependent etc. Social 

experimental studies trying to establish the impact of these sex role stereotypes on 

children in particular have shown contradictory results. Some studies support the 

socialization hypothesis, while others find too many intervening factors to justify a 

conclusion about media effects (van Zoonen 1994:17). 

Teori och forskning om stereotyper har varit i synnerhet värdefull för dess uttömmande 

dokumentation om stereotypers skadeverkningar. Detta hat kvinnor i många länder kunnat 

använda för att öka medvetenheten hos kommunikatörer och sätta press på medierna att 

bättra sig när det gäller bilderna av kvinnor.  

 

Samtidigt argumenterar van Zoonen på följande sätt: 

Many analyses tend to generalize about the stereotypical nature of media content being 

insensitive to the specificities of genres, media and audience experiences. Further, the 
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assumption that media content can be adequately characterized by a reference to the 

stereotypical roles of its population is rather incomplete (van Zoonen 1994:18). 

Karaktärernas inbördes relation, deras medverkan och engagemang i berättelsen, deras 

visualisering och deras status i en viss genre är lika viktigt. van Zoonen menar att denna typ av 

forskning förutsätter en tydlig betydelse och effekt av medieinnehåll, där stereotypa bilder 

oproblematiskt leder till mer eller mindre stereotypa effekter och traditionella 

socialisationsmönster. Publiken är därmed underförstådd som en ganska passiv massa, som 

bara konsumerar mediebudskap. 

 

Manliga och kvinnliga blickar 

Laura Mulveys begrepp the male gaze kan vara en utgångspunkt för att sortera bilder efter olika 

betraktelsepositioner kopplade till genus. För det första innebär the gaze att åskådaren 

använder sig utav en granskande blick i relation till bilden och att betraktandet alltid sker i en 

social kontext. Nöjet att granska eller nöjet att bli granskad är två genuspositioner som i första 

fallet gäller för män och det andra för kvinnor. Mulvey menar att det är patriarkala strukturer 

som placerar kvinnor i position för en manligt granskande blick. 

A core element of western patriarchal culture is the display of woman as spectacle to be 

looked at, subjected to the gaze of the (male) audience (van Zoonen 1994:87). 

Kvinnan reduceras genom denna manliga blick till ett objekt som är till för mannens njutning. 

Mulvey vill visa att ”den manliga blicken” utgör ett verktyg för att visa hur bilder använder 

tecken och koder för att försätta betraktaren i en position där man måste acceptera samhällets 

dominerande ideologier. De reproducerar samhällets dominerande föreställningar, där det 

patriarkaliska samhället sätter män i centrum som aktiva meningsskapare medan kvinnor ges 

rollen som passiva meningsbärare. 

Mulvey’s article provides a good starting point to explore the media construction of 

women as spectacle, the gender of the gaze and voyeuristic pleasure (van Zoonen 

1994:88). 

van Zoonen reagerar samtidigt på detta och anser att det inte enbart finns den manlig blick, 

utan även en kvinnlig sådan. Hon menar att både män och kvinnor kan vara upphov till ett 
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lustfullt seende. Män kan åtrås och begäras av kvinnor. Hon tar trånade tonårsflickors manliga 

idoler som ett exempel: 

The erotic appeal of rock stars whose pictures cover the walls of the bedrooms of 

tenage girls, who can look at them and fantasize in the privacy of their own space (van 

Zoonen 1994:99). 

3.2 Medielogik 

Forskarna David Altheide och Robert Snow skapade begreppet medielogik i slutet av 70-talet 

och enligt dem avser medielogik de normer och rutiner som styr medieproduktionen och som 

i sin tur bestämmer medieinnehållet. Medielogiken avser vilka format medierna använder vid 

förmedling och presentation av information, till exempel nöjesnyheter i kvällspressen som 

Idol som jag valt att analysera. Logiken handlar om hur material organiseras, sättet de ska 

presenteras på, fokus eller betoning av en händelse och vilken grammatik som ska användas 

(Altheide & Snow 1991:9). 

 

Enligt Altheide och Snow handlar inte journalistik längre om att undersöka, granska 

verkligheten och sedan rapportera om det till läsarna. Nu är det centrala att hitta information 

och händelser som passar deras medieformat och produktionsvillkor för att sedan göra 

journalistik av detta. På grund av dagens intensiva mediabrus har medierna skapat tekniker för 

att minska informationsmängden och öka läsarnas uppmärksamhet. Dessa metoder är 

tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering, konkretisering, personifiering och stereotypisering 

(Strömbäck 1998:195f). 

 

Tillspetsning: det centrala i en nyhet tas upp och att innehållet spetsas till. Detta för att 

mottagarna ska uppmärksamma artikeln bland andra artiklar.  

 

Förenkling: komplicerade nyheter presenteras på ett enklare sätt för att mottagarna ska 

förstå. 

 

Polarisering: kontraster och olika åsikter i synsätt framhävs för att behålla mottagarnas 

uppmärksamhet. 
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Intensifiering: Häftiga utbrott väcker mer uppmärksamhet än de mer behärskade, vilket gör 

berättandet mer levande. 

 

Konkretisering: Mottagarna har lättare att förstå konkreta händelser än abstrakta skeenden. 

Det konkreta är enklare att rapportera om. 

 

Personifiering: Ett sätt att få mottagarnas uppmärksamhet är att ge ett problem ett ansikte. 

 

Stereotypisering: Stereotyper är gemensamma uppfattningar som mottagarna har och som 

kan leda till förutfattade meningar hos mottagarna (Strömbäck 1998:20f). 

 

Ovanstående beskriver mediedramaturgin – mediernas utarbetade regler för hur publikens 

uppmärksamhet kan och bör fångas. Det kan också beskrivas som dramatiseringar – 

journalistik har utvecklats till att bli ett sätt att gestalta ett drama.  
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4 Metod och material 

4.1 Tillvägagångssätt 

I analysen studeras texter och bilder, där fokus ligger på texten. Jag kommer att utgå från vilka 

likheter det finns i materialet och undersöka vilka diskurser som finns i spel. Vid eventuella 

skillnader kommer jag att diskutera om huruvida de härstammar från könsstereotypisering 

eller inte. Jag kommer i analysen peka på fynd av diskursiv tidningsdramaturgi och fynd av 

könsdiskurser och samhälleliga fenomen, att medierna är en social praktik som konstruerar 

genus.    

 

Textens konsumtionsfas, det vill säga receptionsstudier för att ta reda på mottagarens tolkning 

av texten kommer inte att beröras i denna uppsats. 

 

4.2 Urval av analysmaterial 

Eftersom jag gör en kvalitativ studie har jag begränsat mig till att göra ett mindre urval, jag vill 

undersöka hur den kvinnliga respektive manliga Idol-vinnaren framställs dagen efter vinsten. 

Jag har valt att göra en analys av de artiklar som handlar om Idol-vinnarna i Aftonbladet och 

Expressen den 3 december 2005 samt den 2 december 2006. Totalt rör det sig om 7 

huvudartiklar med tillhörande notiser, 6 krönikor samt 3 Idolpostrar. 

 

Aftonbladet är nordens största dagstidning och har en upplaga på 426 000 per utgivningsdag 

enligt TS-statistik2 för dagspress 2006. Konkurrenten Expressen (inkl GT, Kvällsposten) har 

en upplaga på 344 400. Siffrorna visar att de här tidningarna når ut till många läsare, både som 

papperstidning och via sina nyhetssidor på nätet. Jag har valt dessa tidningar därför att 

Aftonbladet och Expressen är Sveriges enda kvällstidningar på marknaden och därför är 

lättgillgängliga för en bred publik.  

 

 

 

                                                      

2 TS-statistik – http://www.ts.se – upplagor och siffror, 070601 

http://www.ts.se
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5 Analys  

5.1 Kontext 

Idol är ett programformat som hade premiär i Sverige på TV4 under 2004 och som går ut på 

att hitta Sveriges nya popstjärna. Programmet påminner i konceptet om program som 

Popstars och Fame Factory vilka sänts i konkurrerande tv-kanaler. Vinnaren av Idol får en 

skivkontrakt på Sony BMG.  

 

Programserien innehåller först en auditionturné där juryn, bestående av Peter Swartling, Kishti 

Tomita, Daniel Breitholtz och Claes af Geijerstam, väljer ut 100 personer till ”slutaudition” i 

Stockholm där antalet minskas ytterligare. Därefter genomförs direktsändningar under en 

vecka där de 10 slutliga finalisterna röstas fram. Juryn får även välja ut ett ”wild card” bland de 

utslagna som också skulle gå vidare till finalen. 2005 valde juryn Agnes Carlsson som ”wild 

card” och i motiveringen hette det att ”publiken hade missat hennes potential” – Agnes vann 

ju sedermera hela tävlingen. 

 

De tio finalprogrammen består av direktsändningar som sändes klockan 20.00 på TV4 där 

deltagarna fick sjunga följt av recensioner av juryn. Sedan kunde tittarna ringa in och rösta och 

efter att röstningsresultatet presenterats fick den med minst röster lämna programmet.  Så 

fortskrider det fram till den stora slutfinalen, där endast två deltagare återstår.  

 

Min analys tar vid när Idolfinalen precis är avgjord. Markus Fagervall har vunnit Idol mot Erik 

Segerstedt i 2006 års upplaga, i likhet med Agnes Carlsson som vann mot Sebastian Karlsson 

året före.  Tidningsartiklarna jag valt att analysera är publicerade dagen efter vinsten för Agnes 

och Markus. Expressens första sida i december 2006 toppas till och med av Idolfinalen. De 

nya popstjärnorna är en stor angelägenhet tycker Sveriges två största dagstidningar, 

Aftonbladet och Expressen. 

 

Agnes Carlsson var 17 år då hon vann Idol 2005.  Hon är uppvuxen i Vänersborg och blev 

känd i Sverige som svensk artist genom Idol-vinsten. Efter segern fick hon släppa 

debutsingeln ”Right here, right now” och låg etta på singellistan, Tracks och Svensktoppen. 

Hennes debutalbum ”Agnes” spelades in på två veckor. Inför Melodifestivalen 2007 var 
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Agnes en av de tävlande artisterna men diskades på grund av att hon försade sig i en intervju 

med Aftonbladet. 

 

Markus Fagervall är 24 år gammal när han vinner året därefter, 2006. Han är uppvuxen i 

Övertorneå men är numera sambo med flickvännen Zara Hurtig i Stockholm.  Markus har lagt 

en ishockeykarriär på hyllan för att istället prioritera musiken, och innan segern i Idol har han 

varit sångare i rockbandet Liquid Scarlet. Efter segern har han fått ett skivkontrakt som 

soloartist och släppt singeln ”Everything changes” samt debutalbumet ”Echo heart” som sålt 

2 gånger platina (60 000 ex).  

 

Eftersom Idol-programmet pågår under flera veckor och kvällstidningarnas nöjessidor skrivit 

spaltmeter om tävlingen redan innan idolfinalen, förutsätts det nästan av journalisterna att 

läsaren känner till Agnes och Markus när de vunnit Idol, de presenteras inte i 

vinnarbevakningen på något djupare plan. Artiklarna fokuserar istället kring deras känslor och 

upplevelser kring vinsten, samt om den efterfest som arrangerats till deras ära efter 

direktsändningen. Kontexten i deras artiklar handlar om att de är vinnare – att deras nya liv 

som popstjärnor har börjat. 

 

5.2 Rubrik och ingress 

Rubrikerna och ingresserna följer samma tidningsdramaturgi för både Agnes och Markus: 

Underbart, Agnes  

”Idol”-vinnaren räddade rösten med akutvård 

Röstkollapsen höll på att kosta Agnes Carlsson, 17, segern i ”Idol 2005”. Kort före 

direktsändningen fick hon akut behandling för att kunna sjunga. ”Min röst var helt 

borta. Jag gick på starka tabletter, säger Agnes.” 

(Forsling & Nylén, ”Underbart Agnes”, Aftonbladet, 051203) 

Markus: Jag är helt slut 

Idol-vinnaren kollapsade i tv-studion 
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Han vann en knockout-seger i ”Idol 2006”. Men sedan slocknade allt för vinnaren. 

Markus Fagervall fick en kollaps i studion. ”Allt försvann och jag tänkte: ”det här är 

slutet.” 

(Nylén, Hansson, Strömberg, Svensson, ”Markus: Jag är helt slut”, Aftonbladet, 061202) 

Intressant är att man här ser en skillnad mellan kvällstidningarnas rubriker och ingresser, att 

Aftonbladet har en dramatisk vinkling medan Expressens är något mer känslobaserad:  

”Allt känns overkligt” 

Rysarfinalen gjorde att Agnes tappade rösten 

Mamma hade varnat henne för ”Idol”. Men Agnes Carlsson, 17, trotsade allt motstånd 

– och vann tittarnas hjärtan. Glädjechocken gjorde henne stum på scenen: ”Jag trodde 

inte jag skulle vinna, allt känns så overkligt.” 

(Modin & Joo, ”Allt känns overkligt”, Expressen, 051203) 

”Grattis, älskling” 

Så firade Markus Idol-segern i natt 

Markus firade segern med champagne, tårar och kyssar från flickvännen Zara. Lyckan 

var total. ”Det här är mitt livs ögonblick, säger han” – och avslöjar hemligheten bakom 

segergreppet. 

(Joo, ”Grattis, älskling”, Expressen, 061202) 

För att fånga läsaren måste rubrikerna både vara säljande och informativa. Anslagen (rubrik 

och ingress) i både Agnes och Markus artiklar är förenklingar, ett av de berättargrepp 

journalistiken använder sig utav. Journalisterna gör en medveten förenkling, och i 

kvällstidningarna ofta långt dragen vinkling, av sitt material vilket styr urvalet av fakta i en 

händelse som Idol-finalen. Med anslaget sätter journalisterna ”en agenda” vilket sedan styr oss 

läsare i våra tolkningsmöjligheter av texten. I bevakningen av Agnes och Markus är vinkeln i 

Aftonbladet den dramatik som utspelat sig innan vinsten, i Expressen vinklar journalisterna 

mot deras känslor. 

 

Innehållsmässigt är det en intressant skillnad i och med att tidningarna väljer att betona Agnes 

ålder, medan Magnus ålder inte nämns alls i detta skede. Att Agnes är 17 år är något som 
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återkommer i flertalet artiklar jag analyserat. En invändning här skulle vara det faktum att 

Agnes är 17 år, men det går också att se ålder som en social konstruktion, att 

tidningsjournalisterna väljer att se Agnes som en ung kvinna på väg in i vuxenvärlden och 

därför trycker på siffran 17 ofta i sina texter. Vi kan också se ett intressant område inom media 

som handlar om ålder i kombination med kön, att Agnes är ung kvinna med begynnande 

sexualitet blir en balansgång för tidningarna att hantera. Med kvällstidningarnas 

sensationsjournalistik och inneboende medielogik kan kvinnor lätt porträtteras som sexobjekt 

eller skyddsoffer, i Agnes fall kan man skönja en tendens åt det senare. 

 

Nämnas kan också skillnaderna angående rubriksättning på tidningarnas artiklar om 

efterfesten. När Agnes vinner 2005 skriver Expressen ”Agnes tvingades hem från festen”. Att hon 

är omyndig tonåring förstärks ännu en gång. Året efter berättar Aftonbladet att Markus festar 

på efterfesten tillsammans med sin flickvän och övriga vänner under rubriken ”Segerpartyt”. 

Deras ålder blir en faktor som påverkar journalistiken, vilket syns direkt och indirekt i texten. 

 

En vanlig missuppfattning bland läsarna är att reportern skriver rubrikerna, men det hör till 

redigerarens uppgifter. Det förekommer också att reportrarna som skrivit texten kommer med 

rubrikförslag. Det är ett exempel på där två diskurser går in i varandra, för det är inte alls 

säkert att reporter och redigerare har samma vision av vad som är det viktigaste i artikeln och 

som rubriken ska ge uttryck för. Rubriken ska väcka intresse och ha täckning i texten men ofta 

blir rubrikresultatet istället överdramatiserade händelser eller att skeenden förstoras. 

 

5.3 Värdeladdade ord 

Genom att jämföra de ordval journalisterna använt i sina artiklar går det att visa på 

beståndsdelarna i respektive vinnares konstruerade identitet som medierna bygger upp och blir 

till en image – en bild, personlighet och framtoning som likt ett första intryck sedan finns kvar 

i vårt medvetande.  Anledningen att Markus kolumn är längre beror på att det fanns fler 

artiklar om honom än Agnes i tidningarna. 
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Det är här viktigt att påpeka att också jag som forskare är med och skapar en 

könsstereotypisering så fort jag placerar in något i kategorierna manligt eller kvinnligt – det är 

så stereotyper upprätthålls och det är därför Butler manar oss till att ”genusbråka”, gå utanför 

de etablerade kategorierna för att på så sätt försöka skapa förändring.  

 

Genom att jämföra artiklarnas värdeladdade ord skapas två bilder/föreställningar som skulle 

kunna tolkas som en stereotyp av en kvinnlig respektive manlig Idol-vinnare. Agnes 

porträtteras som en tjej som är 17, firar vinsten tillsammans med sina föräldrar medan Markus 

porträtteras som en vuxen man tillsammans med sin flickvän.  

 

En invändning här skulle kunna vara det faktum att Agnes är 17 år och tjej samt att Markus är 

äldre och kille. Min linje är att all identitet, även ålder, är en konstruktion, som medierna kan 

välja att förhålla sig till på olika sätt. Relatera till exempel till att en fotbollsspelare som är 35 år 

ses som gammal medan en politiker är ung vid 45 års ålder. Människor kan också agera yngre 
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eller äldre än vad de egentligen är. Agnes porträtteras som omyndig, nästan som ett barn, 

eftersom nästan alla tidningsartiklar nämner hennes ålder. Det associerar till att hon är ung i 

den nya vuxenvärlden som Idolvinsten innebär.  

 

Ofta kopplas metaforer om kön till motsatspar som egentligen inte har med könsskillnader att 

göra, till exempel svag-stark, passiv-aktiv, subjektiv-objektiv, mjuk-hård, irrationell-rationell 

och andra motsatspar men som av tradition som sägs vara antingen kvinnliga eller manliga. En 

jämförelse av artiklarna och Idolpostrarna kan tolkas i ljuset av detta, att Agnes porträtteras 

som mera mjuk medan Markus får en något hårdare framtoning.  

 

Genom att jämföra Agnes och Markus ser vi också exempel på vad som i vårt samhälle klassas 

som kvinnligt respektive manligt språk. Weatherall menar att språket är en diskurs som inte 

bara reflekterar världen utan också utgör den. I språket finns sociala konstruktioner som på 

olika sätt underbygger maktrelationer i samhället. Ordet man kan till exempel används för att 

beteckna en individ av manligt kön men samtidigt för att beteckna alla, vi eller gemene man. 

Språket uttrycker alltså aldrig en neutral ståndpunkt utan bygger i sig självt också på sociala 

normer och värderingar. I kontrast mot Markus blir Agnes språkbruk något mer känslosamt: 

[…] När jag vann brast allt säger Agnes och torkar en tår. 

(Forsling & Nylén, ”Underbart, Agnes”, Aftonbladet, 051203)  

Markus språkbruk däremot präglas av machismo, ett manligt ideal: 

”Det blev ett punggrepp i finallåten för det kändes så jävla skönt. Nu ska jag fira med 

några järn på Café Opera, säger Markus efter sändningen.  

 (Nylén, Hansson, Strömberg, Svensson, ”Markus: Jag är helt slut”, Aftonbladet, 061202) 

Här kan vi koppla till de stereotypa bilderna vi har av manligt och kvinnligt språkbruk – att 

män ofta använder svordomar och ett grövre språk till exempel. Att säga att man ska fira med 

några järn är stereotypt manligt av tradition. Exemplen är också prov på texters 

identitetsfunktion vilket Fairclough menar är en av diskursens tre funktioner. Vårt språkbruk 

påverkar vår identitet och hur vi uppfattas av andra.   

”Du har visat röven ända sedan starten” 



 

36 

Citatet är hämtat från Aftonbladet 061202 där jurymedlemmen Kishti Tomita kommenterar 

Markus vinst. Utifrån Butlers synsätt är Kishti symbol för social förändring eftersom hon som 

kvinna använder sig utav ett grovt manhaftigt språk. 

 

Snubbar är slang för killar vilket krönikören Anders Nunstedt använt sig av: 

Dessutom verkar de vara två trevliga, ödmjuka snubbar.  

(Nunstedt, ”Nunstedt: De är ljusår från Darins lyster”, Expressen, 061202) 

Det är intressant att fråga sig varför dessa slanguttryck – snubbar och brudar får ersätta orden 

killar eller tjejer i vissa texter, och om det är så att kvinnliga begrepp, till exempel 

benämningen brudar får mer negativa associationer än motsvarande manliga i vårt sexistiska 

samhälle. 

 

I vår kultur är manlighet ofta förknippat med professionalitet, aktivitet, makt och 

handlingskraft. Män får därför sin styrka, viktighet och dominans bekräftad från samhället 

enda sedan födseln, vilket media är en del av som performativ akt. Vi får se och läsa om vad 

män gör eller har gjort. Kvinnor skildras däremot i allmänhet som passiva, tillgängliga och 

tillmötesgående. I jämförelsen av Agnes och Markus finns det svaga tendenser som pekar på 

att Markus skildras något mer aktivt medan Agnes skildras något mer passivt. Ordval och 

meningsbyggnad som styr denna tolkning är ”Hon är ju bara 17” ”Jag är hennes polis på festen” för 

Agnes och ”Som kan snacka för sig” och ”Ta alla tillfällen i akt för att säga vad jag vill” för Markus. 

Agnes är en ung kvinna för medierna att hantera, vilket är impregnerat med föreställningar 

eftersom sexualitet är så kommersialiserat idag. 

 

Tillspetsning är en medielogik som kvällstidningarna ofta anklagas för att dra för långt, att de 

ger sken av konflikter som egentligen inte alls finns. Ett exempel skulle kunna vara detta, 

hämtat från rapporteringen kring Agnes: 

Agnes Carlsson och Sebastian Karlsson kördes i limousine till efterfesten på 

Sturecompagniet i Stockholm. Under finalveckan har de blivit mer konkurrenter än 

vänner.  

(Modin & Joo, ”Allt känns overkligt”, Expressen, 051203) 
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Journalisten skriver att de blivit mer konkurrenter men vad styrker egentligen den värderingen? 

Agnes svar följer i texten: 

”Jag tror inte att vi kommer ses så mycket. Men Ola och Elina kommer jag att ha 

mycket kontakt med, säger Agnes. 

(Modin & Joo, ”Allt känns overkligt”, Expressen, 051203) 

Det är för mig mycket troligare att journalisterna ställt en fråga i stil med ”kommer du att 

fortsätta ha kontakt med Sebastian efter ikväll?” och att det är det Agnes svarat på. Att Agnes 

och Sebastian skulle vara ovänner är något som journalisten insinuerar ganska kraftigt sitt 

ordval samt i den mellanrubrik man valt till stycket – Inte vänner. Med det här exemplet vill jag 

visa hur lätt värderingar och värdeladdade ord smiter in i texter och att det inte alltid är så lätt 

att upptäcka dem. Journalistiken beskriver aldrig verkligheten neutralt utan det handlar om 

tolkningar. Journalisters makt är stor när det gäller hur man i texter kan skapa sammanhang 

och kontexter som inte behöver vara sanna.  

 

I vår västerländska kultur är den sexuella njutningen uppbyggd kring en polarisering av genus 

och det ser vi också bevis för i artiklarna genom bilden av kärnfamiljen och den romantiska 

bilden av hur ett romantiskt förhållande ser ut. 

 

5.4 Dramaturgi 

I artiklarna om Agnes och Markus går mediedramaturgin tydligt att avläsa. Det centrala och 

tillspetsade i huvudartiklarna är den dramatik som föregått deras vinst – Agnes har haft 

röstproblem och tvingats ta kortisontabletter medan Markus har drabbats av en kollaps i 

studion: 

Men det var nära att Agnes Carlsson inte hade kunnat sjunga alls i går. Kort före 

direktsändningen i "Idol" utspelades ett drama som tv-tittarna aldrig fick se. Agnes 

Carlsson behandlades akut med kortison av TV4:s läkare - bara en timme före 

sändning. 

 (Forsling & Nylén, ”Underbart Agnes”, Aftonbladet, 051203) 
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Vad tittarna inte fick se var att Markus fick en kollaps bakom scenen. Före sändningen 

var han tvungen att lägga sig ner och vila för att kunna uppträda. 

(Nylén, Hansson, Strömberg, Svensson, ”Markus: jag är helt slut” Aftonbladet, 061202) 

Berättandet i artiklarna blir också mer levande genom att journalisterna intensifierar deras 

känslor efter vinsten, speciellt gäller detta Markus som har sitt säregna uttryckssätt: 

Det här är helt grymt. Det känns jäkligt, jäkligt bra. Jag kan inte förstå vidden av det 

här, säger han.[…]Jag har slitit arslet av mig.[…]Om något går fel ska jag skita i det för 

jag älskar det här. 

(Joo, ”Grattis, älskling”, Expressen, 061202) 

Agnes är i jämförelse med Markus lite mera överväldigad över att hon vunnit: 

Jag blev så glad över det här, över publiken. Jag tänkte bara på att jag hade vunnit, 

förklarar hon känslokollapsen i tv.  

(Modin & Joo, ”Allt känns overkligt”, Expressen, 051203) 

Kategorierna manligt och kvinnligt är stereotyper, gemensamma uppfattningar som kan leda 

till förutfattade meningar både hos journalisterna som läsarna. Att visa känslor, att vara 

emotionell ses som en mjukhet och är något som traditionellt har förknippats med kvinnor. 

Gråt tolkas som en kvinnlig egenskap och icke-gråt som något manligt.  

[…]När jag vann brast allt och jag kunde inte ens sjunga låten, säger Agnes och torkar 

en tår. 

(Forsling & Nylén, ”Underbart Agnes”, Aftonbladet, 051203) 

På Expressens förstasida har man till exempel rubriken Agnes känslokollaps som ingång till 

rapporteringen kring Idol-finalen och att Agnes vunnit. Men detta håller på att förändras i vårt 

samhälle. När hockeyspelaren Ulf Samuelsson tvingades lämna OS i Nagano sedan det 

framkommit att han var amerikansk medborgare bröt han ihop och grät på presskonferensen. 

När machokillar börjar gråta offentligt är det ett tecken på uppluckring. Tidningarna 

rapporterar inte om någon gråt hos Markus, däremot finns det andra känsloyttringar:  
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När han sjöng vinnarlåten ”Everything Changes” sista gången blev lyckan så stor att 

han tog ett spontangrepp om paketet. ”Det bara kom. Jag greppade, säger Markus och 

skrattar. 

(Joo, ”Grattis, älskling”, Expressen, 061202) 

Till saken hör också att Agnes kanske bara gråter för att hon är en känslosam person. Men det 

är värt att notera att Expressen på förstasidan omnämner Idolfinalen med rubriken Agnes 

känslokollaps – denna dramatiska vinkling kan komma att färga hur vi kommer att läsa 

artiklarna inne i tidningen. Rubriken kan spä på våra förutfattade meningar om hur en kvinna 

förväntas uppträdda i känslosamma situationer.  

 

Tidningsjournalister strävar gärna efter att konkretisera saker för att läsaren enkelt ska kunna 

hänga med i resonemangen. Därför blir också artiklarna om Agnes och Markus enkla att följa, 

huvudartiklarna handlar i bådas fall om de vunnit. Både Expressen och Aftonbladet har som 

topp3 på sina nöjessidor gjort en vinnarintervju direkt efter direktsändningen i studion 

kompletterat med en stor dragarbild över ett helt uppslag. Detta följs upp av rapportering från 

efterfesten samt andra artiklar och notiser som i uttalad eller underförstådd mening alla berör 

på något sätt att Agnes och Markus vunnit Idol. Det är det konkreta som alla artiklar har som 

röd tråd i sin bevakning. 

 

Eftersom kvällstidningar finansieras främst med lösnummerförsäljning inriktas innehållet i 

dem på personifiering, skandaler och sensationer vilket de ofta får kritik för. Personifiering 

handlar i det här fallet om att Agnes och Markus blir symboler och ansikten för det abstrakta, 

för Idolprogrammet. ”Idolvinnare” blir ett epitet för dem att bära. Det är även intressant att 

titta på hur tidningarna är med och skapar en image av dessa artister, hur medierna producerar 

en identitet som sedan både medierna och artisterna fortsätter att hålla vid liv. 

 

I huvudartiklarna finns också sekundära händelser som de journalistiska redaktionerna väljer 

att berätta om. Eftersom journalisterna hänvisar tillbaka till dessa händelser i sina texter är de 

också exempel på intertextualitet. I bägges fall nämns deras röstproblem och nervositet inför 

                                                      

3  Tidningssidans viktigaste nyhet placeras på sidans övre vänstra hörn, den s.k. vänsterkrysset. 
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finalen, efterfesten, stundande skivsläpp och i Markus fall den bilolycka 2006 års deltagare var 

med om några dagar före finalen.  

Han har tidigare berättat att bilkrocken i lördags var det värsta med hela ”Idol”-resan. 

(Nylén, Hansson, Strömberg, Svensson, ”Markus: Jag är helt slut”, Aftonbladet, 061202) 

För att förstå journalisten här måste läsaren ha kännedom om den bilolycka Idol-deltagarna 

var med om efter en skivsignering.   

 

Metaforer och liknelser 

”Att som Markus bara leverera vecka efter vecka är otroligt. Det är som om en 

elitidrottsman skulle prestera på topp varje fredag. 

(Pettersson, ”Juryn: Erik var bättre än Markus”, Expressen, 061202) 

Kishti Tomita använder en liknelse för att förklara vad hon menar. Krönikören Fredrik 

Virtanen använder sig istället av en filmmetafor i sin kommentar av Agnes vinst. Genom att 

låna begrepp eller bilder från sportens eller filmens värld är det också tecken på 

interdiskursivitet. 

Men men till sist vann Agnes med det uns av tur som underdoghjältinnan ska ha – 

vinnarlåten ”Right here, right now”. Den var hennes. Den var Leo & Kate på väg mot 

döden i ”Titanic”. I hennes version. Sebastian drunknade. Agnes seglade på stjärnorna. 

Det var ett magiskt ögonblick. Det var revanschfilm från Hollywood. Nästan på riktigt.  

(Virtanen, ”Agnes vann våra hjärtan”, Aftonbladet, 051203) 

Kvällstidningarna har också en förkärlek för avslöjanden. Ett exempel från rapporteringen 

kring Markus vinst: 

”Det här är mitt livs ögonblick”, säger han – och avslöjar hemligheten bakom 

segergreppet. 

(Joo, ”Grattis, älskling”, Expressen, 061202) 
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Det är en berättarteknik som lockar läsaren till fortsatt läsning för att få veta svaret. Ordvalet 

segergreppet är en dubbelbottnad metafor och säkerligen medvetet valt, eftersom det går att tolka 

in flera betydelser i ordet.  

 

5.5 Aktörer 

Det som är lika vad gäller de två Idol-vinnarna är att båda beskrivs genomgående i artiklarna i 

en relation till en annan part, i Agnes fall föräldrarna och i Markus fall flickvännen Zara. Att 

huvudpersonerna beskrivs i relation till dem kan även observeras i rubrikerna Agnes firade med 

föräldrarna och ”Grattis, älskling”. 

Agnes festade i natt med sina föräldrar Tore och Eva Carlsson. De var lyckliga men 

oroliga över framtiden. ”Vi måste sätta begränsningar nu och hitta former som passar 

oss och Agnes. Hon är ju bara 17 och måste kunna hantera det här på ett bra sätt, säger 

Tore.” 

(Nylén, ”Agnes firade med föräldrarna…”, Aftonbladet, 051203) 

Journalisten beskriver föräldrarna som oroliga. Föräldraperspektivet skapar associationer till att 

Agnes är en ung person och behöver skydd och vägledning. Tidningarna gör en sak av att 

Agnes är omyndig och därför har föräldrarna vid sin sida. Det kan också vara ett uttryck för 

en stark familjesammanhållning. Men följande citat kan istället associeras till en trotsig 

tonårsdotter som går sin egen väg: 

 

Mamma hade varnat henne för ”Idol”. Men Agnes Carlsson, 17, trotsade allt motstånd 

– och vann tittarnas hjärtan.  

(Modin & Joo,”Allt känns overkligt”, Expressen, 051203) 

När det gäller Markus har journalisterna valt att fokusera på att han firar vinsten tillsammans 

med sin flickvän.  

Markus Fagervall gav flickvännen Zara Hurtig en våt segerkyss. Och under kvällen 

kunde han inte sluta pussa på henne. 

(Hansson, Nylén, Strömberg, Svensson, ”Segerpartyt”, Aftonbladet, 061202) 
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Som vi kan se är både Markus flickvän och Agnes föräldrar aktörer som får uttala sig i 

texterna: 

Flickvännen Zara var så lycklig att ögonen fylldes av tårar när hon kysste sin ”Idol”-

prins. ”Jag visste att han skulle vinna. Det känns superroligt[…]” 

(Joo, ”Grattis, älskling”, Expressen, 061202) 

Även några av jurymedlemmarna figurerar som aktörer: 

[…]Jag är hennes polis på festen så hon ska gå och lägga sig. Det blir inte en droppe 

glädjebrusvatten. Vi får fira när Agnes sålt guld istället, säger Daniel. 

(Nylén, ”Agnes in i studion direkt”, Aftonbladet, 051203) 

I citatet hänvisar ”Daniel” till Daniel Breitholtz, A&R-manager (artist & 

repertoar) på Sony BMG, han presenteras med namn i inledningen av notisen. 

Detta är exempel på ett textmässigt hål i texten för läsaren att fylla i. Eftersom 

Idol är en programserie som sträcker sig över lång tid förutsätts läsaren känna 

till Idol, dess upplägg med juryn och dess deltagare och så vidare. Mycket av 

informationen i artiklarna grundar sig på läsarens förkunskaper om Idol. 

På efterfesten tvingades Markus Fagervall och flickvännen Sara skyddas av 

livvakter.[…]Efter att ha sjungit vinnarlåten flydde Markus och flickvännen Sara undan 

trängseln.[…]Han och flickvännen smusslades ut av två vakter, och tog plats i vip-

logen. Där passade han på att återhämta sig medan kaoset fortsatte bland de andra 

idolerna. 

(Hansson, Nylén, Strömberg, Svensson, ”Segerpartyt”, Aftonbladet, 061202) 

Det kan tolkas som typiskt kvinnligt att beskrivas med sin partner som Markus 

i artiklarna. Det visar på hans mjuka varma sida. Även Markus sätts i relation 

till juryn och deras åsikter kring vinnaren: 

IDOLKRAM Jurymedlemmen Daniel Breitholtz ger vinnar-Markus en grattiskram 

efter storsegern. 

(Wixtröm (foto), ”Idolkram”, Aftonbladet, 061202) 
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Att kramas är ett tecken på känslosamhet som ofta främst förknippas med kvinnligt beteende. 

Att män kramas är ett tecken på homosexualitet säger en del, men styr tolkningen gör också 

kontexten, i vilket sammanhang det sker. Att män kramas i en vinnarkontext, som Daniel och 

Markus, är idag socialt accepterat och det tyder ändå på en uppluckring av våra 

könsidentiteter, men jag vill ändå här visa på vilka normer som råder i vårt samhälle om hur 

kvinnor och män förväntas bete sig – och hur mekanismerna kan fungera kring det som 

betraktas som ”felaktigt” onormalt beteende för en man.  

 

I en notis med rubriken Markus svag för kjolar? står följande att läsa: 

Bli inte förvånad om du ser Markus på damavdelningen. Där brukade han nämligen 

hitta sina kläder som ung. Det avslöjade pappa Gunnar för miljonpubliken i 

direktsändning i TV4. 

(Julander, ”Markus svag för kjolar?”, Expressen, 061202) 

Tidningen vill se detta uttalande som en indikation på att Markus klädde sig som en tjej som 

ung. Men det är skrivet mer som en pikant detalj och homosexualitet normaliseras inte.  

 

Krönikor 

Krönikörerna är också en slags aktör som i sina texter får fritt spelrum för sina åsikter kring 

Idolvinnarna Agnes och Markus.  En krönikas syfte är att framställa personliga åsikter vilket är 

intressant för mig som forskare eftersom där kan finnas dolda värderingar kring stereotyperna 

kvinnlighet och manlighet. Ett berättargrepp som finns i bägges texter är liknelser och 

metaforer. Krönikören Fredrik Virtanen tycker Agnes vinst är som en collegefilm med 

Lindsay Lohan: 

Hon var nedslagen men inte nere. Hon växte och imponerade. Agnes vann våra hjärtan 

som i ett välskrivet tonårsmanus från Hollywood. Som i en film om den fula ankungen 

som aldrig var ful, men som blir en prinsessa med Lindsay Lohan i huvudrollen.  

(Virtanen, ”Agnes vann våra hjärtan”, Aftonbladet, 051203) 

Medan Karolina Fjellborg beskriver Markus sånginsats som en fysisk 

smekning: 
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Erik och Markus var på plats och skulle göra upp i den rafflande finalen av ”Idol 

2006”.[…]Markus Coldplay-cover var precis som Kishti sa så nära en fysisk smekning 

som en låt kan komma.[…]Bara hans kommentar efter att ha sjungit vinnarlåten – 

”man fick sjunga med bollarna” – var värd ett skivkontrakt. 

(Fjellborg, ”Darin stal ju hela showen”, Aftonbladet, 061202) 

Virtanen använder liknelser från både sagornas och filmens värld vilket är tecken på 

intertextualitet och interdiskursivitet– och kopplingen till den unga amerikanska 

skådespelerskan Lindsay Lohan är säkerligen medveten eftersom hon också blev upptäckt som 

ung. I texten kan man se en svag betoning på att Agnes är ung, genom att Virtanen i texten 

associerar till tonårsmanus, ankunge och prinsessa. Samtidigt finns det tecken på kraft, kämpaglöd 

och vilja hos Agnes. Hon reste sig och vann – vilket signalerar inre styrka, målmedvetenhet 

och vinnarinstinkt – hon vill vinna och ger järnet när hon får en sista chans. 

 

Fjellborg associerar istället till sportens värld, ett tecken på interdiskursivitet är när 

journalisterna lånar begrepp och uttryck från andra genrer, genom att skriva på plats och skulle 

göra upp och rafflande final. Det för också tankarna till ett stereotypt mansideal som säger att 

män har för vana att lösa problem och konflikter fysiskt – med knytnävarna. Medan kvinnorna 

enligt kvinnostereotypen löser sina strider verbalt. Markus eget uttryck som metafor ”man fick 

sjunga med bollarna” kopplas samman med essensen vad som skiljer en man från en kvinna – 

könsorganen. Det är Markus personlighet som speglas i att uttrycka sig så, men det är också 

ett medvetet urval krönikören valt att göra – genom att betona det uppseendeväckande 

uttalandet. 

 

Anders Nunstedt tycker så här om att Agnes vunnit Idol:  

Det blev, till att börja med, en kvinna. Det hör inte till vanligheterna när det är tv-

publiken som fäller avgörandet. Det blev Agnes. En tjej vars utveckling skett inför tv-

kamerorna. Medan Sebastian var stjärnan från dag ett har Agnes – som till och med 

röstades ut vid ett tillfälle – blivit stjärnmaterial med tiden. Jag tror knappast hon peakat 

nu, vid 17 års ålder. Vem vet var det ska sluta? Om hon belönas med rätt coachning, 

om skivbolaget formar henne varsamt och långsiktigt, kan hon tids nog bli mer än en 

produkt. 

(Nunstedt, ”Det blev två idoler – igen”, Expressen, 051203) 
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Quetzala Blanco skriver om Markus så här:  

Vi har för första gången fått en Idol som är en mogen artist. Som kan snacka för sig i 

intervjuer, göra grymma framträdanden och, tack vare en norrländsk charm, även vinna 

hela folkets hjärtan. Vi har fått Markus.[…]Markus är fortfarande för smart för det 

tråkiga. Jag vill se honom göra precis det han gjorde med Coldplays ”Fix you”. Våga 

göra bort sig med mickstativ och samtidigt sätta tonårshjärtan och topplistor i 

brand.[…]Och snälla Markus, om du läser det här; kan du rara, gulliga, underbara – 

med grädde och en jordgubbe på toppen – skriva en ny och mycket bättre vinnarlåt än 

den där de försöker pracka på oss? 

(Blanco, ”Quetzala: Nu kan Markus vinna folket”, Expressen, 061202) 

Nunstedt gör en sak av att det är en kvinna som vunnit. Krönikören skriver också om Agnes 

som kvinna på ett ställe och tjej på ett annat i texten. Han hoppas också att skivbolaget formar 

henne varsamt vilket kan associera till en ungdomlig bräcklighet och identitetsskapande fas i 

livet. Krönikören betonar också hennes ålder genom att skriva peakat nu, vid 17 års ålder. Att 

använda begreppet peaka är en ganska avancerad ljudterm som betyder slå i taket, här slå 

igenom och bygger på att läsaren förstår innebörden, ett textmässigt hål som ligger 

underförstått.  

 

Blanco gör istället en sak av att det är en man som vunnit, detta med sexuella undertoner i sin 

text – nästan som en kärleksbekännelse genom att rada upp adjektiv hur Markus är. Hon 

kopplar till Markus sexappeal genom liknelsen med grädde och jordgubbar och genom att hon 

skriver om att sätta tonårshjärtan i brand.  Associationerna går till den stereotypa mansidolen 

som dyrkas av tonårstjejer.  

 

Hon associerar också till Markus integritet och erfarenhet genom att skriva mogen artist och kan 

snacka för sig i intervjuer. Markus har också norrländsk charm skriver hon, vilket skulle kunna 

referera till ett inre lugn och att stå stadigt på jorden, vilket också har att göra med våra inlärda 

fördomar om Norrland och dess invånare. Eller så hänvisar hon bara till fakta, att Markus är 

född i norrländska Övertorneå. 

 

Om man tittar på intertextualitet i texterna om Agnes och Markus blir det tydligt att 

journalisterna bygger mycket av innehållet på bakgrundsfakta som återfinns i andra artiklar 
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eller notiser i tidningen samma dag eller tidigare, eller på andra tidningars mediala bevakning 

av Idol. Läsaren förutsätts känna igen programmet Idol, tävlingsupplägget och dess deltagare. 

Likaså att vinnaren får ett skivkontrakt och får ge ut ett album, det förklaras bara implicit i 

följande passage: 

I helgen startar arbetet med nya albumet. Livet som Idol har börjat. 

 (Forsling & Nylén, ”Underbart Agnes”, Aftonbladet, 051203) 

Det finns också en intertextuell kedja av samma typer av texter i alla de artiklar jag analyserat, 

enligt mig så producerar de samma diskurser om och om igen. Det innebär låg social 

förändring enligt Fairclough. För att återknyta till teorin om interdiskursivitet och de diskurser 

som har visat sig i analysen så visar kvällstidningarna överlag prov på låg interdiskursivitet. 

Men det finns några få undantag vilket därmed skulle kunna vara tecken i riktning mot social 

förändring. Dels handlar det om att jag kunnat urskilja flera diskurser i samma text, främst 

genom lånen att tv-, filmbegrepp och sportmetaforer i texterna. Dels handlar det om omvänd 

hierarki mellan könen som jag funnit i åtminstone två artiklar, en krönika där Agnes för 

omväxlings skull skildras som stark och självständig (Agnes vann våra hjärtan) och en artikel 

(Grattis älskling) där Markus skildras med något känslosammare mjukare uttryck.  

 

I texterna opererar också en diskurs som bygger också på den heterosexuella matrisen som 

Butler pratar om. Diskursen har det heterosexuella förhållandet som det normala, vilket syns 

genom Agnes kärnfamilj och Markus förhållande med sin flickvän. Den syns också genom 

bildernas komposition, främst postrarna, som kan förutsätta en kvinnlig respektive manlig 

betraktare utifrån van Zoonens resonemang.  Detta leder enligt Butlers synsätt till låg 

förändring, de etablerade föreställningarna om kvinnan och mannen kvarstår och i den 

heterosexuella matrisen reproduceras de stereotypa bilderna av manligt och kvinnligt. 

 

5.6 Kläder och övriga attribut 

Båda tidningarna har också klädreportage eller avsnitt som handlar om mode och stil för de 

båda vinnarna. Vi ser till viss del uttryck för en modediskurs som visar våra normer kring 

kvinnlig respektive manlig klädsel eftersom vi kan förutsätta att stylister funnits med i bilden 

vad gäller klädvalen i programmet. Under vinjetten Kolla Agnes vinnarstil i Expressen finns 
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bilder som visar Agnes scenkläder under de tre låtar hon tävlade med i finalen. Bilderna är 

Expressens och tagna från direktsändningen.  

 

Första bilden visar Agnes i en blommig klänning. På den andra bilden har 

Agnes på sig en V-ringad vit topp som är skuren under bysten med ett 

pärlband, en vit kort kjol och man anar att hon har ett par vita stövlar på 

sig. Tredje bilden visar Agnes i en brungrön klänning, hon har ett långt 

halsband med bruna pärlor virat i två varv runt halsen. Det lockiga håret är 

utsläppt på alla tre bilderna. Bildtexterna är citat från Agnes där hon 

kommenterar låtarna hon sjöng.  

 

På bilderna ser vi Agnes i olika känslouttryck medan hon sjunger. Att Agnes 

har antingen kjol eller klänning på sig är ett tecken på samhällets 

förväntningar på en kvinna. Hur man klär sig hör samman med heteronormativiteten menar 

Butler. 

 

I artikeln Uppvisning Idolig Smak analyseras Markus scenkläder, också i 

Expressen: 

Jeansen känns tråkiga och eh, ja ett par storlekar för små helt enkelt. 

Ohlala! Skinnjackan är verkligen och på alla sätt supersnygg. Däremot har jag svårt 

för att förstå de där kalasbyxetajta jeansen som Markus kör med genomgående. 

Pallar heller inte det mindre skrotupplaget han har om halsen… 

Ojoj! Markus ser ut som den där killen i Barbados som vigt sitt liv åt att försöka se 

ut som Dregen. Att sno en redan snodd stil är ju totalt ickeinnovativt…  

(Jonson, ”Uppvisning Idolig smak”, Expressen, 061202) 

Första citaten fokuserar på Markus kropp och byxstorlek. Genom att kalla Markus halsband 

för mindre skrotupplag i det andra citatet associeras till skrot och bilar, något vi som tradition 

länge förknippat med den manliga sfären i livet. I det sista citatet använder journalisten två 

liknelser – till killen i Barbados och Dregen – vilket får vår hjärna att koppla och jämföra med 

våra inre bilder av dessa män. 
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Bägge artiklarna objektifierar – genom att fokusera på vinnarnas klädstil och kroppar.  

Klädkoderna är en social kategori i vårt samhälle, en del av vår kultur, och som individer 

präglas och formas vår identitet som kvinna eller man av dem redan från när vi fick rosa eller 

blå filt på BB. 

 

5.7 Bilder 

     

Både Agnes och Markus huvudartiklar kompletteras med stora dragarbilder – bilder som 

förmedlar känslor. Bilderna ovan är från Aftonbladet. Första bilden föreställer Agnes som 

jublar på Sturecompagniet tillsammans med en man med blicken vänd mot henne, en man 

som vi via bildtexten får veta heter Ola Svensson. Hennes ansikte är böjt mot taket, hennes 

mun är öppen, ögonen är slutna. Runtomkring henne står det flera människor, till synes män, 

och några av dem verkar vara yrkesverksamma fotografer då en kamerablixt skymtar bakom 

Agnes. 

 

I bilden finns det tecken som associerar till sexualitet, eufori och njutning. Slutna ögon och 

öppen mun är exempel på detta. Bilden kan vara ett uttryck för den objektifierade kvinnan 

utifrån en manlig blick som van Zoonen pratar om. Detta skulle kunna styrkas utav mannen 

som med sin blick betraktar Agnes.   

 

Om bilden på Agnes förmedlar lyckorus så förmedlar den stora bilden på Markus något annat, 

nämligen utmattning efter vinsten. Bilden föreställer Markus sittande i en limousine, till 

vänster om honom skymtar olika sorters glas, i ena handen håller Markus ett glas, förmodligen 

champagne. Markus sitter något framåtlutad, med benen brett isär så att knäna vetter utåt. 

Han lutar underarmarna mot sina lår, hans blick är vänd mot limousinens golv.  

 

Bilden associerar till ett liv i lyx och överflöd, att det är ett sådant liv som väntar i och med 

Idol-vinsten. Detta skulle också kunna styrkas av bildens bildtextrubrik – Lyxfärd till festen. 

Markus själv ser trött och sliten ut – detta genom sättet att sitta i sätet, han lutar sig framåt, 

han tittar nedåt, hans lugg ligger klistrad i pannan. Hans sätt att sitta – bredbent - förknippar vi 
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med ett typiskt manligt beteende. Återkopplat till Butler är Markus sätt att sitta bredbent ett 

utagerande av kroppsspråk – en performativ akt som gör mannen. 

 

Den infällda bilden föreställer Markus i inspelningsstudion. Golvet är täckt med konfetti som 

lyser i guld. Markus håller upp en stor champagneflaska med sin vänstra arm och tittar med 

blicken in i kameran. Bilden associerar direkt till en vinnare. Markus sätt att hålla upp 

champagneflaskan kan ses som en segersymbol. Guldkonfetti styrker detta.  

 

   

Även bildmässigt sätts Agnes och Markus i relation till någon. Bilderna ovan är från 

Expressen. Agnes har en stor blomsterbukett i famnen och på varsin sida om Agnes står 

hennes föräldrar, Tore och Eva. Pappa Tore har sin tumme på Agnes högra kind, det ser ut 

som han torkat bort en tår. Mamma Eva håller med handen bort Agnes lockiga hår från andra 

sidan av ansiktet. De båda tittar på sin dotter. 

 

Bilden associerar till en lycklig familj i en känslosam lycklig stund. Alla tre ler och ser glada ut. 

Med stor sannolikhet är det glädjetårar som pappa Tore torkar bort. Det styrks via 

journalistens bildtext: 

GLÄDJETÅRAR. Mamma Eva och pappa Tore torkar Agnes glädjetårar. ”Jag är så 

stolt, så stolt och så glad, så glad, säger mamma Eva Karlsson. 

(Modin & Joo, ”Allt känns så overkligt”, Expressen, 051203) 

Att Agnes som kvinna ler när hon poserar inför en fotograf kan vara ett uttryck för det sociala 

trycket, vilket går ut på att kvinnor förväntas vara mer vänliga och mer leende än männen. 

Leendet hänger ihop med det viktiga fysiska utseendet och att som kvinna vara attraktiv. 

Andra tolkar leende som ett tecken på undergivenhet, vilket kulturellt och socialt passar ihop 

med kvinnans position. Att män i allmänhet ler mindre på bilder kan förklaras med biologiska 

teorier om att testosteron påverkar hjärnan åt det allvarliga hållet och det allvarliga hänger 

ihop med försörjningen av familjen genom att visa kraft och uthållning. Men eftersom Markus 
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också ler på bilderna motsägs dessa teorier, vilket kanske också visar att teorierna om mäns 

oförmåga att le är omoderna.  

 

Butler menar att den heterosexuella matrisen bygger på att könen/kroppen tillskrivs olika 

attribut och ageranden för att könen på så sätt ska bevara olikheten. De förblir varandras 

motsatser och attraheras därför av varandra. Utseende hänger samman med sexualitet och 

attraktionskraft. De feminina respektive maskulina beteendet och klädseln är en del av att 

uppfattas som kvinna respektive man. Butler menar att ”de flesta performativer är […] 

uttalanden som när de yttras också utför en viss handling vilken har bindande kraft”. (Butler 

2005:99f). Den heterosexuella matrisens värderingar uttrycks både i språklig och bildlig form i 

vinnarbevakningen av Agnes och Markus. 

 

Bilden på mamma-pappa-barn är enligt Butlers synsätt också uttryck för den heteronormativa 

sociala praktiken i samhället. Maktförhållanden i vårt samhälle gör att kärnfamiljen fortfarande 

ses som norm och ett resultat av den heterosexuella relationen mellan man och kvinna. Som 

redaktör, journalist, läsare bör man inse hur styrd och begränsad man är av heteronormativt 

tänkande och hur den skapar kön, kroppar och sexualitet.  

 

Markus fotograferas istället med sin flickvän. Dragarbilden föreställer Markus som kramar om 

sin flickvän samtidigt som han ler mot fotografen. Ena armen ligger runt hennes rygg, i andra 

handen har han ett champagneglas. Flickvännen lutar sig mot honom med blicken riktad mot 

hans bröstkorg, även hon ler.  

 

På Expressens förstasida toppas dagen efter Idolfinalen 2006 med rubriken 

Segerkyssen och en bild där man ser Markus kyssa sin flickvän.   

 

Båda bilderna associerar till ett lyckligt par som nu firar Markus vinst. 

Champagneglaset är en segersymbol och båda två har stora leenden.  
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Tolkningen styrs också av följande bildtext: 

SEGERSMAJLET. Markus Fagervall var överlycklig efter segern i ”Idol”. Han 

pussades och kramades med sin flickvän Zara och skålade i champagne. ”Helt grymt”, 

säger han. 

(Joo, ”Grattis, älskling, Expressen, 061202) 

I både artiklar och bilder syns den heterosexuella matrisen som diskurs. Tidningarna fokuserar 

på Markus tillsammans med sin flickvän Zara. Framför allt genom bilderna på paret finns den 

heterosexuella normen underförstådd, att män och kvinnor är olika och förväntas åtrå och 

begära varandra. Tvåsamhet ses som norm i vårt samhälle, som ett tecken på lycka men 

hänger också samman med biologin och reproduktion av arten. Det framkommer en klassisk 

romantisk syn på förhållanden genom bilderna på paret som delar livet tillsammans, 

flickvännen som finns vid hans sida. Inom den religiösa sfären förekommer fortfarande 

normen att mannen tryggar försörjningen medan hans kvinna sköter hemmet, vacker, passiv 

och som finns tillhands för honom. Ofta använder de också kvinnor som symboler för mäns 

moraliska förfall.  

 

   

Bilderna som kompletterar huvudbilden i Aftonbladet visar upp Agnes i studion med en stor 

blomsterbukett och hon ler mot kameran. Den andra bilden föreställer Agnes när hon sjunger 

vinnarlåten på efterfesten. Båda bilderna associeras till vinst, Agnes har vunnit Idol, 

blomsterbukett i ett tävlingssammanhang ses som en segersymbol. På efterfesten har många 

människor samlats för att fira tillsammans med vinnaren och få se och höra henne framföra 

vinnarlåten igen. Som sagts tidigare så finns det även sociala koder såsom uppträdande, 

ansikts- och kroppshållning samt kläder i bilder.  Agnes ser glad ut och hon håller fram 

buketten stolt – hon är en vinnare.  

 

Fanny Ambjörnsson menar att det finns ett heterosexuellt kvinnoideal i vår kultur, ett ideal 

som ofta förknippas med att kvinnan ska vara smal, storbystad och ha långt hår. Kvinnors 

hårlängd, att Agnes har långt hår, kan vara tecken på en kvinnlig könsstereotypisering i vårt 
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samhälle. Liksom att Markus kortklippta frisyr är tecken på det motsatta, manlig 

könsstereotypisering.  

 

Bilderna som kompletterar huvudartikeln om Markus i Expressen och som 

jag valt att analysera är dels en bild på Markus i studion där han håller upp 

en champagneflaska, dels en bild där man ser de andra Idol-deltagarna hissa 

Markus samt en bild där man ser Markus med handen mot sitt skrev 

samtidigt som han sjunger i studion.  

 

De första två bilderna är symbolbilder för seger, med champagne och 

konfetti som flyger i luften. Att hissa någon i luften är en klassisk segergest. Den sista bilden 

associeras till fysisk manlighet, genom att Markus greppar könsorganen men visar också på 

inlevelse och känsla för musiken och det han sjunger. 

 

5.8 Idolposter 

Postern på Agnes är ett uppförstorat fotografi taget från livesändningen medan postern på 

Markus är arrangerad. Att det är så kan vara ett tecken på att Idol-programmets 

genomslagskraft och popularitet vuxit mellan säsongerna, det skulle också förklara skillnaden i 

övervikt av artiklar för Markus som vann ett år senare än Agnes.  

 

Idolpostern av Agnes är en livebild från direktsändningen där hon står och 

sjunger, hon har en mikrofon i handen och munnen är formad i sång. Den 

andra handen håller hon mot sitt bröst. Hon är klädd i en gråbrun klänning 

med axelband och snörning i midjan, hon har ett långt pärlhalsband i 

brunröd nyans kring halsen. Hennes långa vågiga hår är utsläppt, hon är 

tydligt sminkad med mörk ögonskugga, mascara och hon har rosa toner på 

både kinder och läppar. Bakgrunden är svart och lila. 

 

Postern är signerad med Agnes autograf. Därefter följer lite kortfattad information om Agnes i 

punktform där vi bland annat får veta att hon är 17 år, att hennes familj består av mamma, 

pappa och tre äldre syskon och att hon läser estetiska programmet samt är vinnare av 

”Idol2005”.  
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Idolpostern med Agnes kroppsspråk associerar till inlevelseförmåga, hon lever sig in i låten 

och frambringar känslor för det hon just då sjunger om. Känslosamhet är också något som av 

tradition förknippats med en stereotyp bild av kvinnor. I och med textinformationen på 

postern förstärks Agnes identitet som en ung kvinna, genom att tidningen väljer att fokusera 

på hennes unga ålder, att hon bor hemma hos föräldrarna, att hon fortfarande går på 

gymnasiet. Associationen är att hon är ung och söt. Det långa håret är en typisk kvinnosymbol 

och stereotyp bild av hur kvinnan ska se ut – kvinnlighet sitter i håret. Att kasta med eller 

skaka med håret kan vara ett sätt att pocka på killarnas uppmärksamhet. Fortfarande har 

barnens barbiedockor till exempel oftast långt hår.  

 

Genom det patriarkala tolkningsföreträdet lär sig kvinnor att se på sig själva och 

representationer av kvinnor genom en manlig blick. (van Zoonen 1994:97) Agnes är inte så 

sexistiskt skildrad men användning av smink och trimning av den kvinnliga kroppen, oönskad 

hårväxt till exempel, är av tradition något som görs för att locka och behaga mannen. 

 

Idolpostern på Markus är till skillnad mot Agnes arrangerad och föreställer 

Markus ståendes mot ett hörn i en boxningsring med röd och vit 

boxningsklädsel och boxningshandskar. Högra armen är höjd i en 

segersymbol, den andra armen vilar mot boxningsringens rep. Hans armar 

är spända så att musklerna syns och i ena armhålan syns svart hårväxt. 

Ljussättningen skapar vita skarpa skuggor på hans armar och bakhuvud. 

Ljuset skapar också svarta skuggor i hans ansikte, han kniper ihop ögonen och pressar ihop 

läpparna. Bakgrunden är svart. På postern har Markus skrivit Tack! Nu börjar resan! Nu ska jag 

svettas. Tack som fan för allt. Vi ses på turnén! avslutat med hans autograf. På postern finns också 

en blå ruta med texten Markus Fagervall Vinnare på knock. 

 

Eftersom miljön och bilden är arrangerad för den med sig ett mycket tydligt budskap. Posen 

som Markus har inför fotografen är en liknelse till en vinst i en brottningsmatch – som om det 

var jämnt, hårt, svettigt – men till slut stod Markus som segrare. Markus har en hård attityd i 

både kroppsspråk och ansiktsuttryck vilket signalerar att han inte viker ned sig utan vill vinna. 

För männen är det viktigt att vara hård och vältränad samt visa styrka och aktivitet vilket 
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också ligger i linje med de karaktärsdrag som Yvonne Hirdman (2001) menar utmärker 

maskuliniteten.  

 

Det traditionella sättet att avbilda en man som tittar in i kameran är att han aldrig ler 

inbjudande på samma sätt som en kvinna gör. Istället ser vi här att Markus blick är hård och 

kall. Intressant att notera är också hårväxten i armhålan vilket ses som manligt. Ambjörnsson 

menar ju däremot att om kvinnan inte rakar sina ben, armhålor och bikinilinje är det tecken på 

manhaftighet, det vill säga okvinnlighet. 

 

Ett manligt kännetecken är också aktiviteten. Om modellen poserar utan att verka aktiv så 

finns det oftast rekvisita i bilden som på olika sätt signalerar aktivitet – här är det en svettig 

brottningsmatch. 

 

I postrarna finns en kulturell gemensam förståelse av hur den kvinnliga respektive manliga 

kroppen ser ut och bör avbildas.  Som symboler för dessa ideal bär de också med sig tecken 

om vad kulturen anser vara normen för att vara en kropp värd att beundra. På så sätt 

reproduceras myten om hur kvinnor och män ska vara och se ut i kulturen och i medierna. 

 

Det är inte uppenbara sexistiska skildringar av Agnes och Markus på postrarna men likväl 

slentrianmässiga skildringar av skönhetsideal där man oreflekterat upprepar samhällets och 

kulturens skapade föreställningar om män/manlighet och kvinnor/kvinnlighet. Den manliga 

kroppens yta, trots sin sensualism, framställs som hård och muskulös medan den kvinnliga 

kroppens yta framställs som mjuk och anpassningsbar. Maskulinitet och femininitet är 

begränsade till förutbestämda mönster, så att den som ser på bilderna inte ska tvivla på om det 

föreställer en man eller kvinna.  

 

I ljuset av van Zoonens teorier skulle man även kunna se fenomenet där hysteriska 

tonårsflickor åtrår manliga rockstjärnor och slänger underkläder till dem på scen och som 

tapetserar flickrummet med posters för att i enrum kunna fantisera om honom. I dagens 

moderna samhälle ses både kvinnor och män som sexobjekt, men det bygger fortfarande på 

en relation till varandra, alltså den heterosexuella matrisen. Män är objekt för heterosexuella 

kvinnors sexualitet precis som kvinnor sexobjekt för heterosexuella män. Ett tecken på att det 
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sker en social uppluckring av våra könsroller är att det idag blir mer och mer accepterat att 

även heterosexuella män kan sminka sig, slinga håret eller använda parfym – detta suddar 

delvis ut gränserna mellan det maskulina och det feminina.  
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6 Slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att utifrån ett genusteoretiskt perspektiv studera hur en 

kvinnlig respektive manlig Idolvinnare representeras i tidningsbevakningen dagen efter vinsten 

i Sveriges två största kvällstidningar. Undersökningen har visat att tidningsredaktionerna är 

med och skapar och upprätthåller stereotyper och har även visat prov på tendenser som skulle 

kunna tolkas som könsstereotypisering. Framför allt har studien riktat ljuset mot hur lätt 

medierna skapar och vi människor i tolkningsögonblicket tolkar in egenskaper utifrån 

traditionellt givna könsroller och generaliserar utifrån dem. Vår kultur, där mediebranschen 

spelar en viktig roll, befäster också ständigt att olika kön har olika egenskaper. De 

reproducerar uppfattningen om att vissa roller är lämpliga för kvinnor, andra för män och 

också de förväntningar vi har på respektive kön. Detta speglar implicit också en genusrelaterad 

syn på egenskaper, kropp och utseende.  

 

I ljuset av min teori har jag sett stereotyperna kvinnligt och manligt skapas genom 

kulturella/sociala överenskommelser, där kvinna och man binds till varandras motsatser och 

att åtrå varandra genom den heterosexuella matrisen. Samhället konstruerar kön, identitet och 

genus genom ständiga performativa akter, en process media också är delaktiga i. Mediernas 

inneboende medielogik skapar också en grogrund för användning av stereotyper, inklusive 

könsstereotyper. Bilderna/föreställningen som skapas av Agnes och Markus är dels resultat av 

tidningsdramaturgi och dess diskursiva praktik, dels av samhällets sociala praktiker kring genus 

och det som vi i vår kultur och samhälle läser in som innebörd i begreppen kvinnlighet och 

manlighet.  

 

Min analys har varit för liten för att göra generaliseringar, men kan visa på talande mönster. 

Att kvällstidningarna förmedlar/producerar en överlag känslosammare mjukare bild av Agnes 

medan Markus har en hårdare, rockigare stil kan därför endast betraktas som en tendens, likväl 

som en tillfällighet. Materialet har visat prov på egenskaper som kan tolkas som uttryck för 

könsstereotypisering men också sådant som bryter mot våra etablerade uppfattningar om 

manligt och kvinnligt och därför innebär en uppluckring och ett steg mot förändring. 

 

Artistimage är ett begrepp som ligger nära stereotypen. Imageskapandet kring deltagarna är en 

del av Idolprogrammet för att locka tittarna kvar, en process som till stor del sker via 
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medierna. Som artist och deltagare gäller det att hitta sin nisch, en egen profil och 

personlighet, för att synas och höras, bli någon i det mediala bruset. Därför stereotypiseras 

artisten till några enkla karaktärsdrag, till exempel soultjejen Agnes, lesbiska Cissi, tjejtjusaren 

Danny eller rockkillen Markus från Övertorneå. Imagen som byggs upp på stereotypa drag, 

däribland könsrelaterade, gör att man vinner Idol. En intressant tanke här är att kanske till och 

med artisterna medvetet spelar på stereotypa drag för att förstärka sig själva i mediebruset. 

 

Imagen av Idolvinnarna är även vad kvällstidningarna skildrar och något som möter 

tidningsläsaren. De sammanlagda skildringarna vi möter av Idolvinnarna Agnes och Markus 

blir likt ett första möte ett första intryck som hänger kvar. Detta väcker frågor kring 

stereotyperna och de kulturella mönster jag funnit i min studie för de säger något om vårt 

mediesamhälle och vår kultur. Vad innebär stereotyperna i sin förlängning, och vad är det för 

värderingar, attityder och ideal som medierna målar upp som eftersträvansvärda? Tendenserna 

av stereotypa framställningar av kvinnligt och manligt i analysen, som att kvinnor ses som 

mjukare och känslosammare än män, att män löser konflikter fysiskt medan kvinnor verbalt, 

att kvinnor har lättare för att visa känslor öppet till exempel gråta än män, att tjejer är mer 

intresserade av mode än killar som hellre meckar med bilar eller att kvinnor ler oftare än män 

på fotografier är bevis för våra fördomar om kön. Könsstereotyperna är uttryck för våra 

förutfattade meningar om kön och genus. Om vi ska tillämpa Butlers resonemang fullt ut kan 

inte heller dessa egenskaper förklaras av biologiska skillnader, utan det handlar om sociala och 

kulturella konstruktioner som vi upprätthåller genom vårt ständiga görande. De är också en 

del av en större maktstruktur som handlar om att bevara hierarkin mellan könen. Därför anser 

jag att det finns en problematik med snefördelningen av könskategoriserade egenskaper, att vi 

i tidningarna fortfarande hittar mönster som talar för att mannen ska ses som den aktiva 

medan kvinnan den passiva. Det bygger man inte ett jämställt samhälle på. 

 

Tidningarna blir också en heteronormativ institution som genom sina skildringar av Agnes 

och Markus reproducerar att det naturliga normala sättet att leva på är heterosexuellt för att få 

samhällets godkännande. Medierna behöver tydliga gestalter för att kunna berätta en historia 

så därför blir den heterosexuella matrisen idealisk eftersom den framställer ett tydligt ”hon” 

och han” och deras stereotypa relation.  
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Genom analysen av bilderna kommer vi också kroppsideal på spåren som är intimt 

förknippade med könsstereotyperna manligt och kvinnligt och stereotypa klädkoder. 

Samhällets konsumtionskultur kännetecknas av utseende, skönhet och ungdom, ideal vi även 

kan se i kvällstidningarnas postrar av Agnes och Markus. Vackra kroppar är en del av 

mediernas kroppsspråk och sänder ideal till kvinnor och män om att vara snygga, 

modemedvetna och vältränade. Utmärkande för att den medialiserade kvinnan och mannen är 

deras sexualitet, deras kön, framför allt genom att medierna vidmakthåller deras skillnader. I 

vårt samhälle finns en skönhets- och konsumtionsideologi som skapar en fixering vid 

utseende, mode och kosmetika, en sfär som alltmer knutits till det feminina. De stylade 

bilderna av Markus visar upp att även män kan vara skönhet och modeintresserade och att vi 

är på väg mot en förändring men det är fortfarande långt kvar. Problematiken ligger i att 

medierna fortsätter att framställa traditionella könsroller genom att framställa Agnes och 

Markus på ett överlag genusstereotypt sätt. Genom att testa gränserna tas första stegen till 

förändring och det har vi sett försvinnande lite av i mitt analysmaterial av huvudartiklarnas 

bilder.  

 

Jag måste även ifrågasätta att unga växer upp i ett samhälle där mycket är präglat av att få 

synas och höras i medierna, där det krävs att man är på ett speciellt sätt och har ett fördelaktigt 

utseende. Genus och kroppsideal är tätt sammanbundna, till exempel påverkas kvinnor av 

skönhetsideal som är direkt knutna till deras kön, till exempel att brösten ska vara stora eller 

välformade och att man som kvinna blir mer feminin genom att bära smink. Bilderna på 

Agnes som bär klänning och make-up kan ses som bevis för att hon bekräftar sin kvinnlighet, 

diskursen om kvinnligt mode skönhet är så tätt förknippad med att vara kvinna. Därför befästs 

också den västerländska kulturens föreställningar om kvinnlighet. Genom att hon uppträder 

som mode & skönhetsmedveten förstärks könsstereotypen. Detta resonemang gäller även 

Markus klädval, genom att bära jeans och skinnjacka. 

 

Många brukar hävda att vi har en frihet till att konsumera valfritt media men glömmer bort att 

medierna ingår i större maktstrukturer, ett större politiskt och ekonomiskt sammanhang som 

styr innehållet och utvecklingen i medierna. Också genus är en politisk fråga. Ojämn 

fördelning av inkomst och makt ingår i en större struktur av ojämlikhet mellan kvinnor och 

män. Att mannen är norm och dominerar i vårt samhälle är enligt Barthes uttryck en 
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exnominering, en så självklar värdering i samhället att den inte ens behöver förklaras – det är 

ideologi i samhället och ”tyst närvarande i sin frånvaro”. Stereotyper blir ett verktyg för att 

behålla en ideologisk position i en diskursiv diskussion, för att hierarkin mellan könen ska 

kvarstå. 

 

Våra genusrelaterade skönhetsideal ses också genom Idolpostrarna. Det kanske inte är lika 

självklart att killarna skulle hänga upp postern på Agnes på väggen, som tjejerna kanske gör 

med Markus-postern, och vad beror det i så fall på? Är anledningen att hon inte är tillräckligt 

avklädd, i så fall är det ett tecken på att stereotypen om kvinnan som sexistiskt attraktiv för 

killarna att vila ögonen på en stund fortfarande frodas och lever. Men idag kanske det är så att 

kvinnor vill titta på män lika mycket som män vill titta på kvinnor? 

 

Vad är då anledningen till att genuskategorierna inte förändras mer om det är vi människor 

som har makten att förändra dem enligt Butlers synsätt? Kanske är det för att många har svårt 

att protestera mot kulturens föreställningar om genus eftersom den är så intimt förknippad 

med identiteten. Att vi inte ser skiljelinjen. Vi lär oss också i unga år hur könsmönstren 

fungerar och för att inte uppfattas som avvikande håller sig de allra flesta sedan till dem. 

Simone de Beauvoirs klassiska citat ”man föds inte till kvinna, man blir det” beskriver hur 

man lär sig och utvecklar femininitet eller maskulinitet. Men vänder vi på det kan människor 

också konstruera sig själva som maskulin eller feminin medvetet, kanske har Agnes valt att 

bära klänning och utsläppt hår för att hon är medveten om att hon då utsänder feminina 

signaler om att hon är mottaglig, bejakar mjukhet och runda former medan Markus bär 

skinnjacka eftersom han vill visa upp hårdhet och självsäkerhet.  

 

Varför lever då stereotyperna vidare, vilken funktion fyller de i samhället och medierna? 

Stereotyper skapas diskursivt i vår vardagliga kommunikation för att vi människor har ett 

behov av att förenkla och kategorisera den sociala verkligheten. Stereotyperna förser oss med 

förklaringar varför människor beter sig som de gör men de betyder också att vi får en 

begränsad och snedvriden syn på den sociala verkligheten – en stereotyp syn. 

Könsstereotyperna är kopplade till de traditionella sociala roller som män och kvinnor har i 

vårt samhälle.  
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I dagens mediaklimat är det hård konkurrens om publiken och det betyder att gränserna 

mellan journalistik och underhållning håller på att suddas ut. Med tuff konkurrens och pressad 

ekonomi följer krav på slagkraftiga rubriker, snabba resultat och en tidning som fångar läsaren. 

Det är några av förklaringarna till att Expressens och Aftonbladets journalistik ser ut som den 

gör idag och när det gäller Agnes och Markus artiklar, att den blir alltmer dramaturgisk, 

sensationsinriktad, förenklad, intensifierad och stereotyp för att förtydliga ett händelseförlopp 

som vi sett genom analysen. Det går inte heller att bortse från att mediernas uttrycksformer 

hänger samman med medieorganisationernas syften, produktionsvillkor och redaktionella 

rutiner, eller mångfalden hos mottagarna och reaktioner på materialet.   

 

När kvällstidningarna beskriver verkligheten tar de många gånger hjälp av stereotyper som 

ofta grundar sig på förutfattade meningar. Medierna hjälper därmed till att skapa och 

vidmakthålla stereotypa uppfattningar om hur verkligheten ser ut och bidrar inte till någon 

större förändring i samhället. Genom att vi hela tiden matas med likartade bilder och budskap 

förmedlas en känsla av att detta är det normala, att det är så det ska vara. Traditionellt 

stereotypa bilder och framställningar av kvinnor och män motverkar ett mer jämställt 

samhälle. Om målet att män och kvinnor ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i 

samhället ska uppfyllas krävs att gestaltningen av kvinnor och män inte håller kvar vid gamla 

rådande värderingar och mönster. Där har media ett ansvar inför framtiden – att ligga i 

framkant i utvecklingen av ett mer jämställt samhälle eftersom de är en stor del av det 

offentliga rummet och således påverkar oss.  
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7 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning kan vara att undersöka identitets- och genusframställning i 

massmedia i ett större sammanhang. Diskursanalysen skulle kunna utvidgas till att även gälla 

mottagarna om hur de uppfattar budskap och betydelser i massmedias texter, det vill säga en 

receptionsstudie. Man skulle även kunna involvera journalister och andra relevanta aktörer i 

den journalistiska beslutsprocessen, som nyhetschefer, redaktörer, fotografer och redigerare. 

Det vore intressant att studera hur medvetna de är om de diskurser de själva är med och 

reproducerar och till viss del, även omförhandlar. 

 

En annan studie vore att utvidga materialet till att gälla f lera media, såsom till exempel tv och 

radio. Man skulle även kunna analysera identitets- och genusframställning genom att göra en 

analys av själva Idolprogrammet, genom att transkribera materialet och titta på kameravinklar, 

färger, klädval eller vad som sägs och görs som kvinna respektive man i programmet. 

 

Det vore även intressant att sätta strålkastarljuset mot relationen mellan kvällstidningarna och 

tv-kanalerna. Vilka krav ställer ett alltmer kommersialiserat mediesystem på 

underhållningsprogrammen? Är det programmets chanser till omskrivelse och marknadsföring 

genom skandal- och sensationslöp i kvällspressen som kommer att styra utbudet av 

morgondagens underhållningsprogram i televisionen? 
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9 Bilaga 

9.1 Analysartiklar 

Analysen har haft följande artiklar om Agnes och Markus som utgångspunkt: 

 

Aftonbladet 051203: 
Forsling Jon & Nylén Susanne: Underbart, Agnes  
Virtanen Fredrik: Agnes vann våra hjärtan  
Nylén Susanne: Agnes firade med föräldrarna… 
Trus Helena:…men vänner portades  
Nylén Susanne: Agnes in i studion direkt  
 
Expressen 051203: 
Modin Lina & Nathalie Joo: Allt känns overkligt 
Modin Lina: Agnes tvingades hem från festen  
Nunstedt Anders: Det blev två idoler – igen  
Modin Lina: ”Kul att en tjej vinner”  
Modin Lina: Tuff lördag  
Idolposter på Agnes  
 
Aftonbladet 061202: 
Nylén Susanne m.fl.: Markus: Jag är helt slut  
Fjellborg Karolina: Darin stal ju hela showen  
Hansson Therese: Segerpartyt  
Wixtröm Peter (foto):Kedjesnusade  
Wixtröm Peter (foto): Idolkram  
Niskanen Ville: Ville vet  
Idolposter på Markus  
 
Expressen 061202: 
Joo Nathalie, Grattis, älskling  
Julander Oscar: Markus svag för kjolar?  
Pettersson Mats: Juryn: Erik var bättre än Markus  
Jonson B Cecilia: Uppvisning Idolig smak  
Blanco Quetzala: Quetzala: Nu kan Markus vinna folket  
Nunstedt Anders: Nunstedt: De är ljusår från Darins lyster 
Idolposter på Markus 

 
 

 

 

 


