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Förord

Denna analys av talang-realityn Fame Factory grundar sig på ett
kritiskt intresse för medier som en kulturform. Här ses medier,
och särskilt TV och Fame Factory, som kulturella fenomen lika intressanta och värda analys som andra former av kultur. Samtidigt
vill jag också som medie- och genusforskare utsätta medierna för
samma kritiska blick som andra kulturella fenomen.
Denna skrift är ett (del)resultat av forskningsprojektet Genus
och populärmusik: ett kulturforskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet 2005–2007. Jag vill särskilt tacka mina projektkollegor,
Anna Gavanas, Hasse Huss och Ann Werner som gett många viktiga synpunkter på denna text. Delar av den finns också publicerade i vår gemensamma bok Rundgång: genus och populärmusik
(Makadam förlag).
Mina kreativa och kloka kollegor vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, har gett synpunkter på delar av denna
text. Också studenterna i genusvetenskap, våren 2008, har diskuterat en version av texten. Tack alla – särskilt kollegorna Henrik
Berg som granskade avsnitten om maskulinitet, Maria Karlsson
som på ett både kritiskt och konstruktivt sätt gick igenom hela
manuset och Maja Larsson som överröste mig med böcker och
litteraturtips. Sist men inte minst vill jag tacka Martha Blomqvist,
redaktören för denna serie, för hennes läsning av manuset i slutskedet.
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1.

Inledning

I april 2004 marknadsförde TV3 reality-serien Fame Factory genom
en utomhuskampanj. Kampanjen bestod av en bild av en sångerska
som höll i en mikrofon. Kvinnan var iförd lårhöga stövlar samt
en minimal klänning med mycket generös urringning. Bilden var
beskuren så att ansiktet inte syntes. På den kunde man läsa ”Mer
talang”, ”Ikväll 19.00”. Som avsändare angavs TV3 och Fame Factory.
Reklamen anmäldes av 56 personer till branschorganet Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande Reklam, ERK.
Anmälarna ansåg att den var sexistisk och schabloniserande. Det
som exponerades var kvinnans bröst och hennes ben i de höga
stövlarna. Hon blev på så sätt ett rent sexobjekt, det vill säga bara
kropp, ansåg anmälarna. Detta intryck blev desto starkare då
kvinnans huvud saknas på bilden. I kombination med texten ”Mer
talang” blev helheten ännu mer kränkande än om bara kvinnan
visats, hävdade anmälarna.
Den 5 juli uttalade sig ERK (se www.etiskaradet.org). Rådet
hade ombett TV3 att inkomma med ett yttrande och i det hävdade kanalen att reklamen var en ”tydlig” ironi. ”Fame Factory är
ett program som fokuserar på musikalisk talang och TV3 tycker
därför att det är mycket beklagligt att reklamen kan misstolkas på
det sätt som anmälarna gjort”, menade man. Å andra sidan hävdade TV3 att ”artister i dagens musikvärld tenderar att klä sig i likhet
med artisten som är avbildad. TV3 anser vidare att det hade varit
vilseledande gentemot allmänheten att ej välja en bild på en artist
klädd i enlighet med de klädnormer som råder i musikbranschen.”
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Kanalen påstod också att ”annonseringen ej varit trovärdig om TV3
valt att visa en bild ej överensstämmande med verkligheten.”
TV3 försvarade sig alltså med att reklamen på samma gång var
både ironisk och avbildade verkligheten. ERK skrev dock:
Rådet anser inte att den påstådda ironin är tillräckligt tydlig. Kopplingen
mellan texten ”Mer talang”, som är placerad i urringningen på kvinnotorson
förstärker intrycket av att kvinnan utgör ett sexuellt blickfång och att hennes talang består främst i fysiska företräden. /…/ Detta är kränkande mot
kvinnor i allmänhet och annonsen strider därför mot ICC:s grundregler för
reklam.

ERK ”fällde” alltså Fame Factory-reklamen (en person i rådet var
dock skiljaktig), vilket är lätt att förstå då man tittar på bilden och
läser det svaga försvar TV3 åstadkom i syfte att försvara kampanjen. Men samtidigt infinner sig tanken att kanalen faktiskt har rätt
i att så här ser det ut i alla fall i en del av musikbranschen: kvinnors talang bedöms efter deras utseende och sexuella utspel. Om
huvudet hade varit med på bilden och inte texten funnits, hade
då någon anmält bilden? Hade vi inte, precis som TV3 hävdar, då
tyckt att denna representation av artisten hade varit normal?
Om vi lämnar fällningen av reklambilden och studerar den
som den kulturella representation den är, går det att dra ett antal
slutsatser. Den säger oss att det är så här en kvinna kan se ut inom
den genre av musikbranschen där Fame Factory rör sig, det vill säga
mainstream pop och schlager. Kunde en liknande bild ha gjorts
med en man i centrum? Bilden säger oss också att musik handlar
om kön och sexualitet. Och att även visuella aspekter är viktiga
inom den musikgenre som dominerar Fame Factory – vi kan inte
bara höra musiken utan kanske viktigare: vi kan se artisterna fram-
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föra den i TV. Den ökade visualiteten vad gäller populärmusik är
ingen till Fame Factory eller det nutida Idol isolerad företeelse,
utan tvärtom ett allmänt, generellt fenomen som tilltagit i betydelse sedan kanalen MTV och musikvideon slog igenom globalt.
I medierna, liksom i samtal mellan människor i kafferum, framför TV:n eller på akademiska seminarier, uppstår det regelbundet heta debatter centrerade runt kvinnliga och manliga artisters
scenframträdanden – medierade eller ”live”. Debatterna handlar
ofta om den framställning av genus och sexualitet som iscensätts
offentligt – på så sätt verkar anmälningarna av TV3:s reklam för
Fame Factory vara typiska. Det är vanligt att diskussionerna, särskilt i pressen, landar i att framställningarna av genus och sexualitet är beroende av enskilda individers/artisters val. I mycket
liten utsträckning talas det om och hur konstruktionen av genus
sker i relation till omgivande samhälle och kultur. Hur genus och
sexualitet skapas och iscensätts är nämligen inte enbart beroende
av enskilda individers/artisters val; konstruktionen av genus sker
i relation till omgivande samhälle och kultur. Framställningarna
av genus på scen är något som lärs in och skapas i en oupphörlig
process. Men hur ser denna process ut?
Under 1990-talet kom flera brittiska och amerikanska verk
som intresserade sig för hur såväl maskulinitet som femininitet
konstrueras i olika populärmusikartisters offentliga image (jfr Popular Music 2000, Reynolds & Press 1995, Whiteley 1997, 2000),
men ytterst lite av denna forskning (jfr dock Bayton 1998) studerar vägen dit, det vill säga det ”görande” av kön, invävt i samhälleliga och kulturella kontexter, som föregår den färdiga produkten,
alltså scenframträdandet.
Att det finns så minimalt med forskning om detta beror naturligtvis till stor del på att det är ytterst svårt för en forskare att
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få tillgång till den process som skapar en artist. Men det finns ett
unikt material som framställer denna process och som dessutom
är offentligt i och med att det visats i TV, och det är reality-TV-serien Fame Factory som visades under fyra säsonger åren 2002–2005
i TV3.1
Serien börjar med en auditionsprocess där ett antal unga människor antas till, enligt hemsidan, den ”stenhårda, professionella
artistskolan” i Skara där de under ett antal månader får lära sig
hur man blir artist. De unga artisterna i vardande får varje vecka
uppträda på en så kallad veckofinal som åtföljs av en publik- och
juryomröstning där en av deltagarna röstas ut. Vid finalen koras
en segrare som bland annat får ett skivkontrakt med det bolag
som var involverat i serien – Mariann Grammofon AB. Segraren
är dock inte den enda som kommer ut på skiva: även de andra
eleverna ges, i mån av popularitet, ut på CD och alla elever representeras dessutom med åtminstone en låt var på de samlings-CD
som ges ut under seriens lopp.
Innan segern gick dock vinnaren och hans eller hennes kamrater igenom en läroprocess bestående av, enligt hemsidan ”månader
av schemalagd hård musikalisk och artistisk drillning”. De hade
mött en lärarstab som lärt dem sång, dans, koreografi och fysisk
träning och inte minst hade de fått träffa skivbolagsdirektören
Bert Karlsson vars roll var mycket aktiv i serien. På hemsidan konstateras det att: ”Utbildningen är enormt påfrestande både fysiskt
och psykiskt, så blod, svett och tårar kommer att flöda” (www.
aftonbladet.se/noje/famefactory/om.html).
1

Se även Gillberg (2007) som också behandlar Fame Factory. Hennes fokus 		
är att diskutera hur vissa varor och produkter ”magifieras”, hur värde skapas 		
”kring det kommersiellt värdelösa” (s. 10) ur ett ekonomiskt perspektiv.
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Men vid seriens slut har eleverna, som de kallas, inte enbart
lärt sig bli artister utan också att bli manliga och kvinnliga artister,
även om detta inte är uttalat. De har också lärt sig att framställa
sexualitet på och utanför scenen. Det är hur denna process framställs i reality-TV-serien Fame Factory som den här texten handlar
om.
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2.

Dokusåpa eller reality?

Men det är inte i denna process som jag vill börja utan i de intertextuella och extratextuella kontexter som format serien. Det
huvudsakliga skälet är att det inte går att fullständigt förstå seriens
form och innehåll om inte Fame Factorys förhållande till andra
TV-genrer och populärkulturen behandlas. Även de specifika
historiska, kulturella och sociala sammanhang vari programmet
tillkommit är nödvändiga att diskutera för att uppnå en mer komplett förståelse. Ett annat skäl är att den reality-genre som Fame
Factory tillhör – talang-reality – är nästan helt frånvarande i den
hittillsvarande forskningen, vilket med tanke på dess stora publikframgångar på senare tid, gör den högst intressant att undersöka.
Reality är en genre inom TV som har ”vanliga” människor som
huvudpersoner och där man gör anspråk på att skildra verkligheten. I motsats till fiktion finns inget i förväg författat, detaljerat
manus med repliker och man använder heller inte skådespelare.
Skillnaden mot dokumentären, som ju delar detta anspråk, är att
deltagarna i en reality-serie försätts i olika arrangerade situationer.
I Sverige används ofta den lite för smala benämningen dokusåpa
som paraplybeteckning för det som internationellt brukar kallas
för reality.
Varför reality-TV kommit att dominera TV-tablåerna och
tittarnas intresse under just den senare delen av 1990-talet och
framåt finns det inget samstämmigt svar på. Några hävdar att expansionen beror på de ekonomiska fördelarna – reality är billig
TV, jämfört med fiktion.2 Visserligen är detta sant, men å andra
2

Se exempelvis Moorti & Ross (2004).
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sidan är exempelvis stora hårt redigerade och dramatiserade produktioner som Expedition: Robinson mycket kostsamma.
En annan förklaringsgrund är publiken: nya åskådare kräver
nya format och reality-TV är ett ”svar” på dagens unga som vill se
människor och relationer att i en reflexiv process spegla sig själva
i.3 Frågan är om detta verkligen är så nytt och kopplat enbart till
reality-TV: samma argument användes också av forskningen för
att förklara tittarnas intresse för 1980-talets såpoperor som exempelvis Dallas och Falcon Crest. Forskarna har också pekat på drag
i det senmoderna samhället och kulturen, som individualisering
och en vikande tro på auktoriteter. Dessa drag motsvaras i realityTV av centreringen på individen istället för kollektivet och deltagandet av ”vanliga” människor istället för experter. Mot detta kan
genmälas att individualisering och misstro mot auktoriteter har
varit tydliga drag i samhälle och kultur under en mycket lång tid,
långt före reality-TV, men tendensen har onekligen accentuerats
under 1990-talets andra hälft.
Andra har påpekat att framgången för reality-TV bygger på
den ökade tillgången på deltagare/aktörer. I och med den ökande
medialiseringen har kändisskapet blivit en fullt möjlig karriärväg
för en breddad del av befolkningen. Man kan tala om ett slags
demokratisering av kändisskapet – att vara känd är inte bara en
möjlighet reserverad för en liten elit, utan har blivit något som alla
kan bli, i varje fall i teorin (Turner 2004, s. 67ff.).
Det har också påpekats att reality-TV inte skulle ha varit möjlig utan den nya teknik som berett väg för TV-publikens interaktiva deltagande, det vill säga Internet (se exempelvis Kilborn 2003).
Reality-TV:s framgång vilar på tittarnas möjlighet att genom Internet och/eller telefoner interaktivt påverka vem som vinner och
3

Se exempelvis Hill (2005) och Andrejevic (2004).
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vem eller vilka deltagare som får åka hem. Genren reality speglar
den moderna mediebrukaren som inte ser olika medier som separerade och sär-skilda utan den är en i högsta grad intermedial
företeelse där det ena mediet griper in i det andra, som TV, Internet, (mobil)telefoner, press och särskilt vad gäller talang-reality,
fonogram, det vill säga ljudinspelningar på band eller skiva.
2.1

Från såpopera till dokusåpa

Begreppet dokusåpa etablerades 1998 i svensk TV- och nöjesjournalistik (Andersson 2001, s. 8) i samband med att SVT år 1997,
först i världen, började sända Expedition: Robinson (Survivor).4 Detta TV-format skapades av det brittiska produktionsbolaget Planet
24 och de svenska rättigheterna köptes av Strix Television. Serien,
där ett antal personer tävlar på en i stort sett öde ö, visades på
bästa sändningstid med Harald Treutiger som första programledare. Den skapade stora rubriker om mobbning och framför allt det
första avsnittets utröstningsförfarande fick mycket kritik. Serien
klipptes om, och efter några avsnitt försvann den värsta kritiken.
Snart blev Robinson en stor tittarsuccé, inte bara i Sverige. Den
räknas till och med, enligt Wikipedia, som ”The mother of American reality TV, because it was the first highly-rated and profitable
reality show on broadcast television in the USA”. Den började sändas år 2000 i USA, vilket är en nyttig påminnelse om hur relativt
kort reality-TV:s historia egentligen är.
Att man i Sverige benämner reality-genren med begreppet dokusåpa har att göra med att den äldre och helt fiktiva, melodramatiska genren såpoperans (eller mer vardagligt såpans) berättar4

Expedition: Robinson sändes i SVT 1997–2003. Därefter tog TV3 över och visade
serien år 2004–2005. I skrivande stund finns inga planer på att fortsätta serien.
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struktur påverkat realityn i så hög grad.5 Inom medieforskningen
finns en mängd teorier om vad som kännetecknar såpoperan som
berättarform. Då syftet här inte är att ta ställning för eller mot
någon av dessa teorier eller fullständigt reda ut såpoperans berättarstruktur, nöjer jag mig här att med hjälp av Selby & Cowdery
(1995, s. 160 ff.) peka ut tio vanliga narrativa drag eller element
i såpan som är viktiga för att förstå också reality-genrens berättarstruktur:
1) Såpor har inget slut – det finns inget sista avsnitt som drar
ihop alla trådar.
2) Såpornas handlingsförlopp ( plot-lines) är öppna – varje avsnitt,
liksom hela serien, är oavslutad.
3) Såpor har flera, oberoende handlingsförlopp – i ett avsnitt kan
tittarna följa flera olika intriger. En del kan ha mer vardaglig
karaktär, medan andra är mer melodramatiska eller komiska.
4) Såpornas olika handlingsförlopp sträcker sig över flera episoder.
5) Ett avsnitt avslutas ofta med en cliff-hanger – antingen i form
av någon dramatisk händelse men lika ofta av något vardagligt.
6) Såpor har inget definitivt slut men de innehåller temporära
narrativa upplösningar, som att människor gifter sig, flyttar,
försvinner ur serien etc.
7) Såpor refererar till sin egen historia – karaktärerna i såporna
5

Ordet ”soap” syftar ursprungligen på tvättmedel. Såpoperans rötter, liksom så
många andra berättarformer som senare flyttades över till TV, finns i radiomediet.
Den första serien som sändes dagtid i amerikansk radio och som riktade sig till
hemmafruar hette Painted Dreams. 1932 började Proctor and Gamble (ett företag
som säljer rengöringsprodukter) sponsra serien The Puddle Family genom reklam för
Oxydol, ett tvättmedel. I och med det föddes begreppet ”soap” (Selby & Cowdery
1995, s. 156).
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refererar ofta till händelser som de trogna tittarna kommer
ihåg, vilket är ett av skälen till att det är så svårt att ”komma
in” i en såpa för en ny tittare.
8) Olika handlingsförlopp har ofta liknande teman – i såporna
är det framför allt relationer av olika slag som är det gemensamma temat.
9) Såpornas handlingsförlopp rör sig på olika nivåer – a) stora
händelser, som giftermål, död, tragedier, etcetera, b) mer
basala, vardagliga händelser, som generationsmotsättningar,
äktenskapliga gräl, konflikter mellan könen, med mera, c)
händelser förorsakade av externa krafter, som krig, bilolyckor,
stormar, etcetera.
10) Skvaller är en narrativ motor i såporna och driver handlingen/arna framåt.
Utifrån ovanstående tio typiska drag är det lätt att förstå varför
den svenska termen dokusåpa myntades. Speciellt i de tidiga reality-serierna, som MTV:s The Real World, som började sändas i
amerikansk TV 1992, framträder likheterna mellan såporna och
reality vad gäller berättarstrukturen. The Real World skildrar några
för varandra obekanta ungdomar som flyttar in och bor en period
i samma lägenhet samt deras liv och relationer.6 De filmas med
den för reality-TV sedermera typiska ”flugan-på-väggen-kameran”
(även kallad cinéma vérité), det vill säga en passiv, osynlig kamera
som tillsammans med tittaren följer karaktärerna i deras vardagliga göranden och låtanden. Deltagarna har ingen annan uppgift än
att ”vara” (eller åtminstone vet inte tittarna om något annat). Lik6

The Real World Stockholm anses vara den första svenskproducerade reality-serien.
Den hade premiär på TV1000 den 1 oktober 1995. Iscensättningen var densamma
som i den amerikanska förlagan men lägenheten låg i Stockholm. Även The Real
World Visby visades på svensk TV.
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som i dokumentärer klipps det filmade materialet ner till lagom
stora avsnitt, ofta på ett sådant sätt att händelser och skeenden
framstår som mer tillspetsade än vad de kanske är. Resultatet påminde mycket om såpoperan, därav beteckningen docu-soap, som
är den engelska beteckningen för denna specifika reality-genre.
I forskningen om reality-TV är hänvisningar till Goffman
(1959/1972) mycket vanliga och speciellt hans vida spridda termer
back stage och front stage (främre och bakre region) används för
att karaktärisera genren. Det brukar hävdas att det speciella med
reality-TV är att den ger tittarna den bakre regionen, något som de
varit uteslutna från i stort sett fram till reality-genrens intåg.
Även om reality-genren på ett plan släpper in tittarna i regioner de aldrig förut haft tillgång till, går det att ifrågasätta om
inte back stage i själva verket är front stage i reality-serier av Big
Brothers typ. Riktiga skådespelare som ska medverka i ett fiktionsdrama väljs ut efter överväganden om hur pass bra de kommer att
kunna ge ett övertygande framträdande utifrån ett skrivet manus.
Reality-deltagare däremot väljs ut efter överväganden om hur pass
bra de kommer att kunna ge ett övertygande framträdande utifrån
ett oskrivet manus. Skillnaden är inte särskilt stor: även en realitydeltagare spelar en roll, nämligen som deltagare i reality-TV. Det
är hur väl en deltagare klarar av denna roll som vi tittare bedömer.
När casting-arbetet börjar har producenterna en väl utarbetad idé
om seriens handling, innehåll och slut. De har också en idé om
vilka deltagare som eftersöks och ibland ser önskelistan faktiskt ut
som det ideala intersektionella forskningsprojektet: deltagarna ska
representera olika klasser, kön, etniciteter, ”raser”, åldrar, nationaliteter och sexualiteter.
Producenterna av reality-TV vet vilka konflikter de vill ha
och därmed vilka sorters människor som ska konfronteras med
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varandra. Den allestädes närvarande kameran registrerar timmar
av mänsklig aktivitet som sedan klipps ner i halvtimmesavsnitt.
Självklart väljer då producenterna att inte visa de mer rutinartade
händelserna som att städa, diska eller klippa tånaglarna (vilka man
dock i Big Brother kunde följa på nätet) utan de händelser som på
något sätt bedöms som laddade och intressanta, vilket enligt såväl
den journalistiska som reality-TV-agendan är konfliktladdade sådana.
Brown (2005) noterar att de människor hon lärde känna under
inspelningsarbetet för en game-doc inte framställdes på ett rättvisande sätt i det färdigklippta och TV-sända resultatet. Hon menar
att deltagarnas personligheter konstrueras i redigeringsprocessen
utifrån fasta stereotyper. Till exempel blir den handlingskraftiga,
starka kvinnan framställd som en ”bitch”, medan den söta, kurviga
blondinen framställs som ett våp. Därför är det av utomordentlig
vikt att aldrig se skildringarna av deltagarna i en reality-serie som
autentiska avbildningar av hur de egentligen ”är” utan att se dem
som fiktiva, typiserade framställningar.7
Tror då publiken att reality-TV skildrar verkligheten? Nej,
säger en enig forskarkår. Edin (2005, s. 39ff.) noterar exempelvis
att alla de informanter hon intervjuade för sin studie om dokusåpor är väl medvetna om att reality-TV är mediekonstruktioner.
Å andra sidan noterar hon att man också talar om deltagarna som
om det som händer och det de gör i programmen är ”på riktigt”.
Hill (2005) förklarar denna skenbara motsägelse med att det är
spänningsfältet mellan autenticitet och performance som intresserar reality-tittaren, att, i den som de allra flesta tittare uppfat7

Följaktligen borde en text som denna inte använda deltagarnas verkliga namn utan
citationstecken. Det är inte Bert Karlsson vi får se i TV-rutan, utan ”Bert Karlsson”.
Men då läsvänligheten sjunker drastiskt vid ett sådant förfarande, tillämpas inte
denna konstruktionsmarkering i fortsättningen.
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tar som iscensatta handlingen, hitta spår av autenticitet, av äkta
verklighet. Reality-TV uppfattas alltså inte som att den skildrar
en verklighet utan som att den innehåller element av verklighet
som tittarna, likt detektiver, lägger pussel med i syfte att förstå
vad som ”egentligen” hände.
2.2

Nya subgenrer inom realityn

Enligt Kilborn (2003) varade dokusåpornas storhetsperiod mellan åren 1996 och 2000. Den snabba utvecklingen av reality-TV
har också skapat nya subgenrer utöver dokusåpan. Det finns lika
många förslag på typologi som det finns personer som intresserat
sig för reality-TV.8 Många typer befinner sig dessutom i en gråzon
mellan reality och sedan länge existerande programformat: skillnaden är inte så stor mellan exempelvis Dolda kameran (Candid
Camera) och reality-shower där människor blir utsatta för olika
hyss som Trigger Happy TV, liksom mellan televiserade traditionella talangjakter och Idol.
Nu är inte meningen med denna text att skapa en reality-TV:s
typologi – det är heller inte möjligt, att döma av forskningen kring
denna TV-genre. Ett av de gemensamma dragen i denna forskning
är att alla pekar på hur svårt det är att definiera reality-TV, för
att inte tala om dess subgenrer. Men grovt sett kan man, liksom
exempelvis Kilborn (2003) se några betydelsefulla och stora (i betydelsen både viktiga för genrens utveckling och publikt) subgenrer och de är dokusåporna, reality game shows (eller kortare game8

Ett mått är (engelska) Wikipedia där man på uppslagsordet ”Reality television”
hittar följande förslag på subgenrer: ”documentary style”, ”special living environment”, ”celebrity reality” (även kallad celebreality), ”professional acitivities”, ”reality
game shows”, ”dating based competition”, ”job search”, ”sports”, ”self-improvemet/
makeover”, ”dating shows”, ”talk shows” (en subgenre som det är stor oenighet om
hur den ska kategoriseras) samt ”hidden cameras”.
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docs) och makeover reality. Jag vill också lägga till subgenren reality
talant shows eller talang-reality, som jag fortsättningsvis kommer
att kalla denna genre som under de senaste åren kommit att bli
en av de stora subgenrerna, både till antalet produktioner sett och
publikt.9 Hit kan räknas reality-serier som Star Academy, Popstars,
Fame Factory, Idol och West End Star – alla med sång och musik i
fokus. Hit kan också räknas Floorfiller och Let’s Dance där dansen
står i centrum. Men mer om talang-reality nedan.
Inom forskningen har den subgenre som kallas reality game
shows tilldragit sig störst intresse, speciellt Survivor (Expedition:
Robinson) och Big Brother.10 Dessa, liksom såporna och dokusåporna, bygger mycket på relationer, skvaller, sex, öppna och olika
handlingsförlopp, etcetera. Kilborn (2003, s. 58 ff.) beskriver en
typisk game-doc enligt följande:
Reality game-docs claim a certain reality status for themselves by focusing
on a series of ’real-life’ exchanges between a group of carefully selected
individuals gathered together in a highly contrived, made-for-TV environment and required to respond to a number of challenges dreamed up by
members of the production team.

De största skillnaderna mellan å ena sidan såpor och dokusåpor
och å andra sidan game-docs är dels att ett tävlingsmoment är
relativt centralt i de senare, en segrare koras vilket faktiskt skapar ett slut till skillnad från såporna, och dels att publikens roll i
högre grad är interaktiv. Svenska exempel på game-docs är även
Villa Medusa (Kanal 5, start 1999), Baren (TV3, 2000) och Farmen
9 Inom branschen talas också om ”skill-based reality” (Hedtjärn 2007).
10 Se exempelvis Kilborn (2003), Andrejevic (2004) och de två antologierna Murray &
Ouellette (2004) och Holmes & Jermyn (2004).
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(TV4, 2001). Det ska dock påpekas att även om serierna avslutas
med att en vinnare koras, så är detta ändå inte huvudsakligt fokus i programmen utan det centrala är hur deltagarna relaterar till
varandra.
Dessutom ändras som sagt också publikens roll med gamedocs. Kilborn (2003, s. 59) menar att tittarnas roll karaktäriseras
av följande kännetecken: För det första blir tittarna mer vittnen än
publik till ett antal individer som gått med på att delta i en tävling
som bevakas av kameror, dag som natt. För det andra uppmuntras
tittarna/vittnena att bedöma deltagarnas insatser. För det tredje
uppmuntras tittarna att delta själva i de många olika ut- och omröstningsprocedurerna, i mediehypen på löp och nöjessidor och
i diskussioner på nätet i form av chattar, arrangerade av produktionsbolaget eller privatpersoner.
Publiken har dock inte samma interaktiva roll i de också mycket
framgångsrika så kallade makeover realities, mycket beroende på
att dessa inte innehåller något tävlingsmoment. Istället anknyter
makeovers till det klassiska narrativ som börjar i ett problem och
slutar i en lösning av problemet (Kilborn 2003, s. 156). Problemet
kan vara allt från ett hem (Room Service), ekonomin (Lyxfällan)
utseendet (Extreme Makeover), barn (Nannyakuten) trädgård (Söderläge) eller allt på en gång (Fab 5 eller Queer Eye for the Straight
Guy). Alla makeover-program har ungefär samma uppbyggnad:
problemet, som alltid drabbar en ”vanlig” människa, presenteras,
varpå ett team av professionella problemlösare rycker in. Tittarna
får följa hur teamet går till väga för att lösa svårigheterna varpå
programmet avslutas med en final där tittarna får bevittna den
”chock” den problemdrabbade och andra inblandade får då hon
eller han får se den (för det mesta) lyckliga lösningen på sitt problem. Tittarnas intresse upprätthålls av frågan ”Hur skulle jag själv
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reagera om jag fick en total makeover av mig själv/hemmet/barnen/trädgården, eller liknande?” (Kilborn 2003, s. 157).
Det är just makeovers som fångat den begränsade feministiska
forskning som finns om reality-TV över huvud taget. När tidskriften Feminist Media Studies (2004) gör ett temanummer om realityTV under frågan ”Fairy tale or feminist nightmare?” utgörs hälften
av åtta texter av analyser av Fab 5 (Queer Eye for the Straight Guy).
Dessa fyra kan läsas som försvar, dock mycket kritiska sådana, av
den queera blick som finns i serien, medan resterande fyra artiklar
utgörs av kritiska läsningar av genuspositionerna i reality-genren i
stort. Frågan om reality-TV är en saga eller feministisk mardröm
besvaras med ett ”ja” på den senare delen av frågan, men med tillägget ”med undantag av Fab 5 som destabiliserar den heterosexuella matrisen”.
Kanske kan genusforskningens ointresse för genren förklaras
med att den har så låg kulturell status över huvud taget inom den
klass som forskare (av båda könen) i allmänhet tillhör, nämligen
den övre medelklassen. Så vill i alla fall den feministiska psykologen Laura S. Brown (2005) förklara varför hennes kollegor tar
avstånd från dels att hon arbetar som psykolog vid en game-docinspelning, dels intresserar sig intellektuellt för genren. Av hennes
100 tillfrågade kollegor var det bara sju personer som följde någon
reality-serie. Brown (2005, s. 81 ff.) argumenterar dock övertygande för att det är av största vikt att studera ett fenomen som har så
stort inflytande över hur kulturella konstruktioner av bland annat
kön och sexualitet representeras i (kommersiell) television.
Under 2007 var Idol och Let’s Dance de program som suveränt
toppade svenska TV4:s sändningar. Publiken låg på 1,7–2 miljoner
för de mest sedda avsnitten. Ingen annan kanal (SVT 1 eller 2,
TV3 eller Kanal 5) hade liknande siffror för något reality-program.
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Överhuvudtaget var det tunnsått med reality-program av typen
game-docs: Kanal 5 sände sjätte och sista säsongen av Big Brother
år 2006 som då hade i genomsnitt ca 250 000 tittare under året.11
Däremot fanns under 2007 några makeover-realities med bra tittarsiffror representerade, som exempelvis Lyxfällan (TV3, nästan
900 000 tittare).
Det verkar helt klart att just nu (våren 2008) är game-docs på
uttåg ur de svenska TV-tablåerna, makeovers håller ställningarna
och talang-reality är på topp. Utvecklingen kan också beskrivas på
ett annat sätt: reality-TV har gått från en betoning på att ”vara” till
att ”göra”. Andersson (2001, s. 18) delar in de game-docs hon studerar (Expedition: Robinson, Baren, Big Brother, Mullvaden och Villa
Medusa) på en skala där den ena polen utgörs av ”att vara” och den
andra ”att göra”. Hon menar att det i de olika reality-serierna finns
olika betoning på om deltagarna ”bara ska vara sig själva” eller
(också) prestera något. Exempel på game-docs där deltagarna bara
”är” är Villa Medusa, Big Brother och Baren där tävlingsmomentet
inte är det centrala. Expedition: Robinson hamnar närmast ”göra”polen då serien innehåller moment av att både ”vara” och ”göra”.
Om man ska utvidga Anderssons (2001) modell ytterligare och
placera in även andra subgenrer än game-docs, skulle de tidiga dokusåporna som The Real World hamna allra närmast ”vara”-polen,
eftersom de inte innehåller något tävlingsmoment alls, utan fokus
ligger helt på deltagarnas relationer och personligheter. Makeovers
ligger närmare ”att göra”, men här är det inte de ”vanliga” människorna med problem som gör något utan i första hand expertgruppen, vars professionalitet får tittarnas uppmärksamhet och
11 Big Brother började som sagt visas på svensk TV år 2000 av Kanal 5. Säsong 6, som
också var den sista, som sändes år 2006 var en samproduktion mellan svenska
Kanal 5 och norska TVNorge. Tio deltagare kom från Norge och tio deltagare från
Sverige. Finalen sågs av ca 800 000 tittare.
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respekt. I talang-reality är det dock deltagarna som ”gör”, det är
de som utvecklar sina talanger i sång, dans eller något annat. Utvecklingen är intressant: en kritik som reality-TV ofta utsatts för
är att den skapar kändisar av människor som gör och kan absolut
ingenting, de är bara ”sig själva” på gott och ont. Det tycks som om
denna typ av reality-TV nu är passé: idag drar de serier som visar
människor som gör något, som utvecklar talanger – som sjunger,
skriver musik, lär sig dansa, spelar teater – den stora publiken.
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3.

Talang-reality

3.1

Star Academy, Popstars och Idols

I talang-reality är utvecklandet av deltagarnas förmågor inom olika
områden centralt. Fokus ligger på hur deltagarna lyckas odla sina
talanger samt deras framgångar och misslyckanden i denna process. Det finns också oftast, men inte nödvändigtvis, ett tävlingsmoment i genren där tittarröster och/eller en professionell jury
är viktiga ingredienser. Hittills har talang-reality mest fokuserat
musikalisk talang.
Den 20:e oktober 2001 lanserade den franska kanalen TF1 talang-realityn Star Academy som genast blev en stor tittarsuccé.
Serien var en talangjakt där deltagarna tävlade inom den breda
popmusikgenren. Tävlingen avgjordes genom tittarröster och anknöt formmässigt till reality-TV. I Frankrike gick vid den tiden redan Big Brother sedan några månader (där kallad Loft Story). Också
den hade stora tittarframgångar, men hade även mötts av kritik.
Skaparna av Star Academy hävdade att deras serie, i motsats till
Big Brother, inte handlade om unga människor som blir kända utan
att göra någonting. I Star Academy betonades det hårda arbete som
krävs för att bli en artist.
Två dagar efter den franska premiären sjösattes den spanska
motsvarigheten till Star Academy som kallas Operación Triunfo
(TVE). Formatet är skapat av det spanska produktionsbolaget
Gestmusic, som är den spanska grenen av det framgångsrika produktionsbolaget Endemol, baserat i Nederländerna. Star Academy
blev Endemols näst största exportsuccé efter Big Brother och har
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idag sänts i över 50 länder.12 Även om det finns många versioner
av Star Academy – varje land har sin egen version – finns det vissa
basala element som är gemensamma:
Deltagarna bor på något som kan kallas en internatskola som
styrs av en rektor. Där finns också en lärarstab som undervisar
i olika artistiska discipliner. Eleverna filmas med dolda kameror,
natt som dag (en idé som lånades från Endemols succé Big Brother).
En gång i veckan deltar de i en show som sänds på bästa sändningstid, prime time. Där uppträder deltagarna med en sång som de har
övat in under den föregående veckan. Inklippt får tittarna också
chansen att se den gångna veckans framsteg och misslyckanden.
Ofta gästas live showen av någon känd artist med vilken eleverna
får chansen att sjunga. Den som av en jury och tittarna bedöms
som den svagast röstas ut. Varje vecka minskar alltså deltagarna
och serien kulminerar i en final där vinnaren vinner ett skivkontrakt eller liknande.
Star Academy anklagades av kritikerna för att vara mycket lik
Pop Idol och Popstars (se nedan). Men dess försvarare hävdade att
Star Academy presenterade ett nytt koncept. Serien annonserades som något mer än bara en tävling mellan unga talanger, den
handlade lika mycket om själva den kreativa processen och att
utveckla olika färdigheter. Till exempel uppmuntrades eleverna
i Star Academy att själva skriva texter och musik såväl som att
utveckla sångtekniken och det egna framträdandet på scenen. Till
sin hjälp hade de en lärarstab som undervisade i sångteknik, hur
12 Några av dessa platser och länder är Afrika (med 11 länder inblandade), Arabvärlden (18 deltagarländer), Argentina, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Filippinerna,
Frankrike, Grekland, Indien, Italien, Kanada, Maghreb (4 deltagarländer), Mexico,
Nederländerna, Portugal, Rumänien, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Turkiet,
Tyskland, USA (Wikipedia, Star Academy).
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man skriver musik, personlig utveckling, fitness, dans och dessutom arrangerades workshops med professionella artister.
Jost (2004) menar att Star Academy ger mer av de främre regionerna än andra reality-genrer, i och med att genren skildrar både
det som händer bakom scenen och framträdandet på den. Men
det betyder inte att talang-reality så att säga betonar de främre
regionerna mer än de bakre: själva vitsen med programmen är att
tittarna ska få se vad som händer back stage. Det är det som händer
där som ger grunden till de mer offentliga så kallade veckofinalerna, inte tvärtom. Detta ligger också mer i linje med Goffmans
(1959/1972) användning av begreppen: i ett dramaturgiskt perspektiv utgör de främre och de bakre regionerna olika men inte
väsensskilda sidor av ett framträdande. Den ena regionen förutsätter det andra.
Den nära svenska släktingen till Star Academy heter Fame Factory. Dess upphov är det svenska produktionsbolaget Strix och
man beskriver Fame Factorys tillblivelse enligt följande:
In 1999 Strix produced one of the very first search-for-a-star series,
‘Friends on Tour’. ‘Friends’ has become one of Sweden’s best-loved bands
and Strix has taken the format one step further with the aim to find a solo
artist in ‘Fame Factory’( www.strix.se).

Strix betonar alltså inte släktskapet med Star Academy utan de
svenska rötterna i reality-serien Friends på turné. TV3 har en annan förklaring till Fame Factorys tillkomst: enligt dåvarande vd:n
på TV3, Petter Nylander, var det kanalen som tog kontakt med
Bert Karlsson för att de ville göra ett program ”med schlagerinnehåll som kunde fånga unga kvinnor och familjer” (AB 03-04-18).
Och det finns ytterligare en version av svenska Fame Factorys kon-
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ception. Bert Karlsson hävdar i en artikel i Aftonbladet (03-04-19)
att han redan 1992 utformade ”Schlagerfabriken” tillsammans med
Olov Svedelid. ”TV4 var tända, men cheferna som var där då fick
sparken”, säger han.
Fame Factory är inte ett Endemol-format utan en Strix-produktion som ligger mycket nära Star Academy. Det kan tyckas som
om likheten är för stor för att inte leda till juridiska processer,
men faktum är att TV-världen är full av kopior på framgångsrika
program, som i sin tur imiteras. Till slut är det omöjligt att avgöra
vilket format som är originalet.
Fame Factory sändes också i Norge och Litauen (med lokala artister). Det fanns även Star Academy-kopior som gick under samlingsnamnet La Academia och som sändes i Indonesien, Malaysia,
Mexico, Thailand och USA.
Men en historik över Fame Factorys rötter skulle inte vara
komplett utan att nämna två andra viktiga format som tillsammans med Fame Factory utgör den allt mer blomstrande subgenren
talang-reality med fokus på musik, nämligen Popstars och Idol. I
båda serierna stod och står unga talanger som tävlar i musik i centrum och både tittarröster och jury är viktiga ingredienser.
Som framskymtat ovan är Fame Factory ett bra exempel på
”glokalisering” (Robertson 1995). Reality-serien är ett svenskt format, sprunget ur en svensk ekonomisk, kulturell och social kontext. Samtidigt har Fame Factory starkt släktskap med andra liknande reality-serier där musik spelar den viktigaste rollen, som
just Idol och Popstars. Den stora skillnaden gentemot dessa andra
talang-reality-serier är betoningen på lärandet som det lämnas
stort utrymme för i Star Academy och den svenska Fame Factory.
Formatet Popstars skapades på Nya Zeeland (Turner 2004, s.
57) och sändes i svensk TV i Kanal 5 åren 2001–2002. De två för-
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sta säsongerna i Sverige sökte man medlemmar till nya popband
och två sådana band bildades: Excellence (2001, fick en hit med
”Need to know”) och Supernatural (2002, fick en hit med ”Supernatural”). Hösten 2002 sökte man istället efter en soloartist. Det
skivbolag som var inblandat i den svenska versionen av Popstars var
Sony Music. Popstars hade alltså premiär i Sverige före Fame Factory som startade 2002 och till att börja med konkurrerade de två
talang-reality-serierna med varandra. Konkurrensen avspeglades i
pressen där till exempel Bert Karlsson och Sony Musics vd Per
Sundin gjorde diverse utfall mot varandra i september 2002 i samband med att en överviktig ung kvinna gått vidare i Popstars medan samma flicka blivit uppmanad av Bert Karlsson i Fame Factory
att banta.13 Men Fame Factory vann till slut tittarstriden: tisdagen
den första oktober 2002 hade Fame Factory 248 000 tittare medan
Popstars hade drygt hälften så många – 182 000 tittare. Strax därpå
lades Popstars ner. Fame Factory var ensam herre på talang-realitytäppan – fram till år 2004 då Idol började sändas i TV4.
Idols är ett TV-format skapat av det engelska produktionsbolaget FremantleMedia. Den första serien av Idols var Pop Idol som
hade premiär år 2001 i brittisk TV och producerades av Thames
Television. Formatet går i korthet ut på att man ska finna en ny
popstjärna. För att hitta en sådan anordnas auditioner där en jury
får välja ut vilka som ska gå vidare i tävlingen. Programmet utvecklas sedan till ett direktsänt program där de kvarvarande deltagarna slås ut en i taget tills det finns en vinnare. Även i Idols är
tittarnas röster viktiga för resultatet. Liksom Star Academy blev
13 ”– Bert är elak för att få tittare. Sony-chefen rasar mot påhoppet på överviktiga.
/…/ – I många musikgenrer har vikten ingen betydelse, men just i pop, och det
måste även Sundin erkänna, så har den det. Kombinationen övervikt och dans är ju
en omöjlighet, säger Bert Karlsson” (AB 02-09-07).
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formatet en stor export-succé – Idols eller varianter av den går just
nu i ett femtiotal versioner i 110 länder.
Idols skildrar inte den läroprocess som är så central i Star Academy. Den mest kända ingrediensen i programmet är kanske den
skoningslösa juryn, som till synes hämningslöst sågar deltagarna
speciellt vid de inledande auditionerna. Liksom Expedition: Robinson har den svenska versionen av Idols fått epitetet mobbning-TV,
men dess popularitet har ändå oavlåtligt vuxit. I skrivande stund
(våren 2008) har det annonserats att ännu en omgång av Idol ska
visas på TV4. De mest attraktiva artisterna i den svenska upplagan
av Idols får kontrakt och lanseras av det jättelika multinationella
skivbolaget SonyBMG.
Popstars (2001–2002) – Fame Factory (2002–2005) – Idol (2004–).
Eller Sony Music – Mariann Grammofon – SonyBMG: så ser alltså
successionsordningen ut vad gäller svensk talang-reality med musik som bärande element. Frågan är vad nästa succé kommer att
heta – troligtvis finns redan embryot hos något produktionsbolag
någonstans i (väst)världen.
3.2

Musik, musik…

Som framgått ovan har den hittillsvarande medieforskningen mest
varit intresserad av game-docs som Survivor och Big Brother. Det
finns nästan ingenting skrivet om talang-reality.14 I exempelvis Hill
(2005) och Kilborn (2003) nämns visserligen Pop Idol, Popstars och
Star Academy i genealogier över reality-TV, men de diskuteras
inte annat än som framgångsrika exempel på hela genren. Vare
sig subgenren talang-reality eller musikens centrala betydelse för
framgången av denna genre vidrörs, vilket givetvis kan bero på att
utvecklingen går så oerhört snabbt inom reality-TV – forskningen
14

Ett undantag är dock en artikel av Jost (2004).
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har helt enkelt inte hunnit med – men troligtvis handlar det också
om den blindhet som forskningsmässigt brukar inträda då någon
kulturell företeelse också involverar musik.
Musik ses oftast som något svåranalyserat som bör lämnas till
musikvetenskapen eller musikerna. Den ses inte som en visserligen klingande men dock kulturell text invävd i sociala och kulturella kontexter. Denna kulturella text är meningsbärande och
-skapande, liksom andra texter.
Alla meningsbärande praktiker är språkliga i vid mening. Enligt den kultursyn som dominerar kulturstudier kan språket dock
inte begränsas till det talade eller skrivna. Begreppet ”språk”, som
ses som ett fundament för kulturen, refererar till alla symbol- och
teckensystem genom vilka mening, det vill säga betydelse eller
innebörd, produceras och cirkuleras i kulturen. I denna cirkulation av mening spelar medier en mycket stor roll idag. Med hjälp
av bilder, musik, tal, skrift och stil utväxlas via medierna en mängd
olika ”meningar” – inte bara om vad kvinnlighet och manlighet är,
utan också exempelvis om vad som är moraliskt rätt och fel, och
om olika sätt att leva, tänka och uttrycka sig.
Det är ovanstående syn på kultur som en meningsskapande
process där olika slags texter i vid mening (inklusive musik) ingår
som kommer att dominera den fortsatta analysen. Men det utesluter inte att vi här för ett ögonblick stannar vid den viktiga frågan
om varför just reality-TV som bygger på musik tilldrar sig ett så
stort intresse från publiken.
Det lika självklara som nästan banala svaret, som ändå förtjänar
att framhävas då det ofta glöms bort, är att musik är något viktigt
i många människors liv. Musik är en källa till njutning och glädje,
något som ger både avslappning och energi. Svensk mediestatistik
visar exempelvis att totalt 70 procent av befolkningen lyssnade på
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CD-skivor en genomsnittlig vecka år 2006, 25 procent av befolkningen lyssnade på Mp3 och 10 procent av befolkningen lyssnade
på kassettband (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2006).15 Lyssnandet är mycket jämställt: en genomsnittlig dag år 2006 lyssnade
precis lika många män som kvinnor mellan 9–79 år på CD/grammofonskiva – 31 procent vardera (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2006).
Att mediet TV och musik går mycket väl ihop syns i det faktum att de TV-program som har musik i centrum toppar tittarlistorna. Under 2007 var den svenska finalen av Melodifestivalen
det program som hade högst tittarsiffror av alla (SVT 1 & 2, TV3,
TV4, Kanal5 ingick i mätningen). Nästan halva svenska befolkningen (strax intill fyra miljoner) såg finalen. Även på plats tre till
åtta återfanns deltävlingar av Melodifestivalen samt Europafinalen
bland de tio program som hade de högsta tittarsiffrorna under
2007. Så har det varit år efter år plus att musikprogram som Så ska
det låta, Allsång på Skansen och Dobidoo legat i den absoluta tittartoppen. En delförklaring till att musikprogram har så stor framgång tittarmässigt är den form av interaktivitet som dessa program
öppnar för, nämligen att man själv kan sjunga med. Slutsatsen är
lätt att dra: musik är något viktigt för människor, oavsett medium.
Det svårförståeliga är snarare varför inte reality-TV tidigare gav
upphov till subgenren talang-reality med musik som bärande ingrediens.
3.3

…och kändisindustrin

Att musikorienterad talang-reality har sådan stor framgång kan
15 En genomsnittlig vecka 2006 använde svenskar mest TV (98 procent), dagstidning
(94 procent) och radio (92 procent). Därnäst kommer Internet (77 procent) och
CD-användning (72 procent). För fullständig lista se Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2006.
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också förklaras med att denna subgenre i så hög grad understöds
av den så kallade ”kändisindustrin”.
Som tidigare omnämnts är reality-TV en intermedial genre som
omfattar både traditionella medier som TV och press men också
det som kallas för den nyare informationstekniken såsom Internet
och SMS. Talang-reality med musik i fokus involverar dessutom
mediet fonogram. Inom populärmusiken har tillväxten på stjärnor och kändisar varit mycket stark under de senaste decennierna,
inte minst genom MTV som allt sedan 1980-talet gett publiken
en möjlighet att få ett ansikte på sin favoritmusik. Turner (2004)
diskuterar hur kändisen fungerar som en sammanbindande länk
mellan olika medier i den ökande intermedialitet som kännetecknar dagens medieutveckling.16 I den process som skapar kändisen
är inte enbart medier involverade utan hela det konglomerat som
han kallar kändisindustrin.
Kändisarna är varor och varumärken (tänk David Beckham eller Jennifer Lopez), konstaterar Turner (2004, s. 34). Deras namn
och utseende används bland annat för att marknadsföra film, musik, kläder, parfymer, tidskrifter, dagstidningar och TV-program.
Turner påpekar att visserligen skapas och speglas kändisarna i stor
utsträckning i medierna idag, men deras framgång är beroende
även av andra verksamheter. I försäljningen av varan ”kändisen”
är sju ”subindustrier” till kändisindustrin inblandade (Turner 2004,
s. 42):
Den första industrin är föga förvånande nöjesindustrin som består av teatrar, musik- och danslokaler, sportarenor och biografer.
För det andra handlar det om kommunikationsindustrin som bland
16 Intresset för berömdheter är historiskt sett dock inget nytt fenomen, men den stora
skillnaden mot exempelvis år 1908 är att vi idag kan få många fler uppgifter om kändisarna och att de är mycket mer tillgängliga, inte minst visuellt, genom den ökade
medialiseringen.
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annat omfattar nyhetstidningar, tidskrifter, radio, TV, film och
skivbolag. Både nöjes- och kommunikationsindustrin marknadsförs av reklamindustrin bestående bland annat av reklambyråer,
PR-firmor och marknadsundersökningsföretag. Kändisarna själva
handhas av det som i brist på en bättre svensk term kan kallas representationsindustrin, det vill säga agenter, managers och promotors. Kändisens framtoning, image, ombesörjs av det som kan benämnas utseendeindustrin, det vill säga stylister, makeupartister,
frisörer och andra typer av utseendekonsulter. Besläktad med nyss
nämnda kategori är coaching-industrin, bestående av specialister
som lär ut musik, dans, tal, fitness och uppförande. Slutligen finns
det Turner kallar the endorsement-industry som tillverkar souvenirer, kläder, spel och leksaker samt den typ av företag som står
till tjänst med juridiska och affärsmässiga råd som advokatbyråer,
revisorer och affärsrådgivare.
När man granskar ovanstående lista på kändisindustrin och
dess subindustrier slås man av att så många av dem är involverade
i program som Fame Factory och Idol. Visserligen är talang-reality
en TV-genre, men den skulle inte ha blivit så framgångsrik om
inte andra delar av kändisindustrin i ett ömsesidigt givande och
tagande hade hakat på. Stjärnorna i Fame Factory och Idol säljer
lösnummer åt kvällstidningarna, skivor, varorna som det görs reklam för i reklampauserna (schampot VO5 var huvudsponsor för
Fame Factory), scenerna de uppträder på, TV-kanalen, platserna
de besöker, kläderna de har på sig plus alla de människor med olika kompetenser som krävs för att programmen ska bli till och vara
attraktiva för tittarna. I Fame Factory besöker exempelvis eleverna
Stockholm och köpcentrumet Heron City samt baren Undici, vars
ägare före detta fotbollsproffset Thomas Brolin också får några minuter i bild. Denna gratisreklam bör vara värd åtskilliga tusentals
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kronor för alla inblandade. I eftertexterna till veckofinalerna syns
de klädmärken som ekiperat elever och programledare samt namnen på alla de specialister på kostym, smink och frisyrer som varit
involverade i programmet. Oavstående diskussion om kändisindustrin ska dock inte förstås i kulturkonservativ mening, det vill säga
att den osjälvständiga, passiva publiken luras att konsumera det
som kultur- och kändisindustrin producerar. Det handlar snarare
om en växelverkan mellan publik och industri: kändisen är både
en medial process, koordinerad av en industri och en vara eller text
som aktivt och produktivt konsumeras av publik och fans (Turner
2004, s. 20). Kändisar representerar subjektspositioner som människor kan använda i sitt eget skapande av sociala identiteter.
3.4

Intertextuella kontexter

Det som här kallas talang-reality måste även ses i relation till andra
intertextuella (populärkulturella) sammanhang än de som diskuterats i det föregående – reality-TV och såpoperan. En av dessa
kontexter utgörs av talangjakten. Innan denna företeelse hamnade
i TV hade den en vital existens utanför detta medium. I Sverige
fungerade Sven Jerrings långlivade och populära radioprogram
Barnens brevlåda (1925–1972) som en talangjakt. Där debuterade
exempelvis Sickan Karlsson, Mona Malm och Birgit Tengroth.
På Nalen arrangerades redan i början av 1940-talet sångtävlingar
(Bäckman m.fl. 1967). Även tidningar som DN och VeckoRevyn
sökte efter nya musikstjärnor. Folkparkernas samt Barnens Dags
talangjakter var välkända och välbesökta arrangemang. Många
svenska artister har startat sina karriärer med deltagande i sådana
tävlingar: så har exempelvis Anna Book, Ann-Louise Hansson,
Ewa Roos och popgruppen Noice alla börjat där.
Inom TV-mediet är en av flera liknande viktiga föregångare till
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talang-reality program som kombinerade talangjakt och så kallad
game show. Ett sådant exempel är The Gong Show (Turner 2004, s.
57). Den visades på amerikansk TV (NBC) 1976–1980. I showen
uppträdde olika amatörer, vars framträdande bedömdes av en jury,
bestående av tre kända personer. Då juryn ansåg att framträdandet
inte höll måttet slogs det i en gonggong – därav showens namn. För
det mesta blev amatörerna avbrutna, men några klarade sig igenom
och poängsattes då av juryn utifrån en skala på 1–10, maximalt 30
poäng. Den artist som fick högsta sammanlagda poäng fick ett pris
bestående av en (mindre) summa pengar.
I rena game shows ligger fokus på frågan ”vem vinner?”. Det
kan handla antingen om individer eller lag som tävlar mot varandra i exempelvis fysiska färdigheter, kunskaper i olika ämnen
– eller musik. Just inom det sistnämnda området blandas ofta frågan ”vem vinner?” upp med underhållnings- och showinslag, som
exempelvis i Så ska det låta och Dobidoo. Men även om dessa
program innehåller ett tävlingsmoment är de inte lika centrerade
runt tävlingen som exempelvis program som Jeopardy. Å andra sidan finns tävlingsmomentet där, till skillnad från renodlade underhållnings- och showprogram. Just ett sådant koncept präglar den
största och mest kända av alla musiktävlingar nämligen Eurovision
Song Contest (ESC), som startade 1956. Sedan dess start har den
stående frågan varje år varit, efter såväl den nationella som den
europeiska tävlingen: ”Vann rätt låt?”
Av de format som skildrats ovan – Star Academy och Popstars
– är Star Academy den som har haft närmast anknytning till ESC,
innan Idols började sitt segertåg genom Europa. Förstapriset bestod exempelvis de första tre omgångarna av Operación Triunfo
i att representera Spanien i ESC. Segraren röstades fram av den
spanska publiken. Flera av de svenska deltagarna i Fame Factory
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har deltagit i de nationella uttagningarna eller representerat Sverige i den europeiska finalen, som Magnus Bäcklund och Jessica
Andersson (under gruppnamnet ”Fame”), Andrés Esteche, Karl
Martindahl, Sandra Dahlberg, Jimmy Jansson och Linda Bengtzing. Schlagerfestivalen utgjorde en ständig bakgrund till det som
hände i Fame Factory. Till exempel hotade SVT att stämma TV3
då man tyckte Fame Factory blivit ett plagiat av Melodifestivalen
(AB 02-12-12).17
Som framgått ovan har alltså inte talang-realityn och mer specifikt Fame Factory uppstått ur intet, utan formatet har vuxit fram
i relation till flera populärkulturella intertexter. Hur kan då den
intertextuella kontexten för Fame Factory sammanfattas?
För det första präglas Fame Factory av reality-genren i stort
och speciellt av två av dess specifika karaktäristiska drag. Dels
präglas serien av ett speciellt berättande, som realityn i sin tur
lånat från såpoperan. Dels präglas den av den kamerablick som
är dominerande inom reality-genren, kallad cinéma vérité, det vill
säga en kamera som inte syns men registrerar allt och som deltagarna inte ser – i varje fall är det denna uppfattning som tittarna
bibringas.
För det andra finns en intertextuell kontext bestående av
game shows där koncentrationen ligger på frågan ”vem vinner”?
Mer specifikt har Fame Factorys format inspirerats av den typ av
musikalisk game show som bygger på både en tävling och traditionell musikunderhållning, vars emblematiska förebild är Eurovision
Song Contest.
17 ”/…/ Dessutom respekterar inte TV3 vårt varumärke ”Melodifestivalen”. Man använder det i ”Fame Factory”, bland annat utlovar man att vinnaren ska få vara med
i ”Melodifestivalen”, säger Daniel af Klintberg, tillförordnad nöjeschef på SVT. /…/”
(AB 02-12-12).
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För det tredje utgörs den intertextuella kontexten av musikaliska talangjakter.
För det fjärde kan Star Academys och Fame Factorys intertext
inte enbart sökas i ovanstående utan också i fiktionen, tydligast
hos den amerikanska TV-serien Fame som producerades 1982–
1987 (den visades även i svensk TV). Den handlade om lärare och
elever på New York City High School for the Performing Arts. I
vinjetten som inledde varje avsnitt säger en av lärarna, Ms. Grant:
”You’ve got big dreams? You want fame? Well, fame costs. And
right here is where you start paying… in sweat.” Denna berömda
replik, som särskilt tittare som var unga under andra hälften av
1980-talet kan citera, kunde lika gärna vara motto för Fame Factory.
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4.

Fame Factory

I Fame Factory finns en stark betoning på att ”göra” i motsats till att
”vara”. Deltagarna ska omsätta talang i praktik. Detta gör de genom
att lära, gå i skolan, Fameskolan, där de ska lära sig att bli en (bra)
artist. ”I Fame Factorys lokaler väntar månader av schemalagd
hård musikalisk och artistisk drillning”, betonas det på hemsidan
(www.aftonbladet.se/noje/famefactory/om.html). Huvuddelen av
serien skildrar denna läroprocess även om veckofinalerna utgör
ett slags höjdpunkter dramaturgiskt. Och vidare: ”Utbildningen
är enormt påfrestande både fysiskt och psykiskt, så blod, svett och
tårar kommer att flöda. Belöningen för den som kämpar hårdast
och lyckas bäst är dock oslagbar: En enkelbiljett till stjärnorna!”
Formuleringen visar att det är individen som ”gör”, inte kollektivet
(Andersson 2001, s. 18). Alla tävlar mot alla – här finns inga lagtävlingar.
Edin (2005) intervjuar tre grupper svenska kvinnor (gymnasister, högskolestuderande och yrkesarbetande) om deras realityTV-tittande. Hon ser en skiljelinje som skär tvärs igenom de tre
grupperna mellan dem som mest tycker om serier som betonar
att ”vara” och de som betonar att ”göra”. Fansen till Big Brother är
de som mest tar avstånd från Idol och Fame Factory. Argumentet
är att de är för präktiga och tråkiga, medan Fame Factorys fans
framhåller det intressanta i att se människor utvecklas istället för
att enbart se dem festa:
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Det jag följer, det är att de ska prestera, sjunga, uppträda, och se hur
duktiga folk är helt enkelt, som Fame Factory, det är ju en utbildning. De
blir bättre och bättre, man följer dem och där är det inte så himla mycket
intriger för det intresserar inte mig. Det är som sagt kul när de sjunger och
dansar och framträder och sådana saker, och inte bara som de här som
bara dricker en massa sprit (Susanna 33 år, marknadsekonom) (Edin 2005,
s. 66).

Det är lätt att hålla med ”Susanna” i hennes positiva omdömen
om deltagarna i serien. Det är imponerande att se lärarnas mycket
professionella arbete, särskilt sångpedagogen Monica Einarssons.
Slående är också elevernas stora engagemang för musik och tro
på vikten av kvalitet och känsla i framförandet av den. Bilden av
deltagarna i talang-reality som osjälvständiga, omusikaliska och
okunniga wanna-bees som bara har som mål att synas i TV, ifrågasätts av eleverna i Fame Factory som dels har utvecklingsbara röstmässiga resurser och dels till absolut majoritet även skriver musik
själva. Men det är inte detta denna analys handlar om, utan hur
genus och sexualitet iscensätts i den text i vid mening som utgörs
av talang-realityn Fame Factory.
4.1

Presentation av säsong två

På den egna hemsidan presenteras inte Fame Factory som realityTV utan som en ”tävlingsdokumentär”. Svenska Fame Factory sändes i fyra säsonger i TV 3 mellan 2002 och 2005. Den lades ner på
grund av vikande tittarsiffror 2006. Den säsong som står i fokus
för följande analys är säsong två, som sändes år 2003. Reglerna för
Fame Factory har varierat under åren. Inför säsong två sammanfattades de enligt följande på den egna hemsidan:
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Det här är Fame Factory
Fame Factory är en tävlingsdokumentär där ett antal extremt begåvade
personer får chansen att bli Sveriges nästa stora artist. Programmet börjar
med en auditionturné som besöker fyra städer på jakt efter talanger. Hundratals personer med artistdrömmar synas och bedöms av en rutinerad,
stenhård jury med skivbolagsprofilen Bert Karlsson i spetsen. Bland de
hundratals sökande vaskas ett fyrtiotal ut som får åka till Stockholm för att
genomgå en sista gallring. Här handplockas sexton personer som får chansen att genomgå den stenhårda, professionella artistskolan Fame Factory i
Skara.
Blod, svett och tårar
I Fame Factorys lokaler väntar månader av schemalagd hård musikalisk och
artistisk drillning. Lärarstaben består denna säsong av rektor/sångcoach
Monica Einarsson, danslärare Per Breitenstein, showkoordinator Robert
Dröse med flera. Eleverna kommer även att få träffa några av Sveriges
absolut största artister varje vecka för att få råd och tips. Utbildningen är
enormt påfrestande både fysiskt och psykiskt, så blod, svett och tårar kommer att flöda. Belöningen för den som kämpar hårdast och lyckas bäst är
dock oslagbar: En enkelbiljett till stjärnorna!
Miniaudition
Varje vecka i Fame Factory-skolan inleds med en så kallad miniaudition där
de fem som ska tävla i veckofinalen tas ut. Eleverna framför sina låtar inför
en jury bestående av Bert Karlsson tillsammans med två andra namnkunniga personer.
Veckofinal
Varje vecka tävlar några av eleverna i veckofinalen. Här gäller det att på
bästa sätt framföra de låtar som man tränat in under veckan. Sofia Eriksson
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[senare Wistam] och Tobias Kagelind leder veckofinalerna där bidragen
framförs inför en kräsen publik och en stenhård jury. Veckofinalerna kan
jämföras med en mindre version av Melodifestivalen, där juryn består av
etablerade branschmänniskor och välkända artister. I slutet av programmet delar juryn ut poäng utifrån deltagarnas prestation i programmet.
Juryn delar ut tolv, tio respektive åtta poäng till de tre bästa deltagarna. De
övriga två deltagarna måste göra upp om vem som ska få stanna kvar i programserien i ett särskilt extranummer. Därefter får publiken på plats rösta
mellan de två via mentometer, förloraren får respass ur programserien.
Final
Poängräkningen spelar en mycket central roll i Fame Factory. Poängen som
eleverna får i veckofinalerna har de med sig i hela tävlingen. Den individuella ackumulerade poängsumman kan inte bara omvandlas till stipendiepengar, den ger också fördelar när det gäller att ta sig till den stora slutfinalen.
Det är därför viktigt för eleverna att vara med i veckofinalerna, även om de
riskerar att åka ut. I den stora direktsända slutfinalen bestämmer tittarna
tillsammans med en branschjury vem som tar hem segern i Fame Factory
(www.aftonbladet.se/noje/famefactory/om.html).

Som framgår ovan är Fame Factory en typisk talang-reality i och
med att tävlingsmoment, jury och tittarröster är viktiga ingredienser. Tävlingsreglerna och bedömningssystemet är ganska komplicerat: i det aktuella exemplet bedöms deltagarna dels internt vid
den så kallade miniauditionen som föregår veckofinalen, av ”Bert
Karlsson tillsammans med två andra namnkunniga personer”, dels
av en jury vid själva veckofinalen som har karaktären av en mer
offentlig show på en extern scen och dels av den på veckofinalen
närvarande live-publiken som har makten att rösta ut en deltagare
varje veckofinal. Tittarnas röster blir först viktiga vid slutfinalen
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där dessa, ”tillsammans med en branschjury”, avgör vem vinnaren
blir.
Att Fame Factory är en reality-serie syns tydligast i att den
kamera som följer händelserna är en passiv, osynlig ”flugan-påväggen-kamera”. Men till skillnad mot exempelvis game-docs som
Big Brother följer kameran inte med överallt. Den gör stopp vid
badrum och nattlig aktivitet: tittarna får aldrig se en duschande
elev och aldrig vad som händer efter det glas vin som hälls upp
till middagen. Elevernas fritid och intimaste privatliv får tittarna
inte följa.
Varje avsnitt innehåller flera så kallade bekännelseintervjuer,
vilket är ytterligare ett typiskt drag i reality. Deltagarna filmas en
och en i en neutral miljö. Av vad de säger framgår att de svarar på
en intervjuares frågor, men tittarna får aldrig vare sig se eller höra
intervjuaren. Anledningen till detta är att tittaren ska uppfatta
det som att personen talar fritt ur hjärtat, att det är de autentiska
eleverna Dajana, Peter eller Mia vi möter. Även lärarna och Bert
Karlsson förekommer då och då i bekännelseintervjuer.
Den osynliga kameran och de osynliga intervjuarna ger tittaren intrycket av att smygtitta in genom ett fönster på en samling
människor som agerar som om de var helt ovetande om betraktaren. Därför blir också kontrasten stor då eftertexterna börjar
rulla: listan på involverade personer och deras arbetsuppgifter är
imponerande lång och varierar från avsnitt till avsnitt (se exempel
i appendix). Just detta är ett ytterligare kännetecken för realityTV: hela produktionsapparaten ska vara osynlig i själva texten, i
de bilder tittaren får se, för att uppnå den eftersträvade känslan av
autenticitet, samtidigt som en stor produktionsapparat är nödvändig för att uppnå den eftersträvade autenticiteten.
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Kilborn (2003, s. 110) diskuterar fyra kännetecken som reality-genren och mer specifikt dokusåporna har gemensamt med
den äldre fiktiva genren såpoperan. Dessa fyra kännetecken gäller
också i högsta grad för Fame Factory: Kilborn (ibid.) pekar för det
första på att dokusåporna visas i avsnitt, för det mesta i halvtimmeslånga sådana, avslutade med cliff-hangers. Vad gäller den andra
säsongen av Fame Factory sändes serien i TV3 i 67 avsnitt, fem dagar i veckan, med start 13:e januari och final 20:e april. De avsnitt
som gick på vardagarna, måndag till torsdag, var en timme långa
inklusive reklam och sändes mellan klockan 19.00–20.00. Veckofinalen sändes alltid direkt på söndagar mellan 19.30–21.00 på bästa sändningstid. Varje avsnitt avslutas med cliff-hangers i form av
olika dramatiska scener från nästa avsnitt. Dessutom avslutas varje
del av avsnitt före reklampaus med scener från det som ska visas
efter reklamen – allt för att få tittarna att hänga kvar.
För det andra påpekar Kilborn (ibid.) att dokusåporna utspelar
sig på en specifik plats som tittarna under seriens gång blir väl
förtrogna med. Det är framför allt två platser som tittarna blir
förtrogna med i Fame Factory och det är staden Skara och Fame-skolan. Bilder från och vyer över staden förekommer i varje
avsnitt, ofta inklippta som övergångar mellan olika handlingsförlopp. Men det är inte det lantliga Skara som skildras utan det är
i första hand det urbana Skara tittarna får se. Antagligen skulle
bilder från radhusområden och ängsmarker sänka den ungdomliga
hip-faktorn för mycket för att vara motiverade. Själva Fame-skolan
är den plats som får mest utrymme i bild. Tittarna får följa med in
i sovrummen, kök, studior, lärarutrymmen och föreläsnings- och
träningslokaler. Fame-skolans lokaler är nya och ljusa: inredningen
känns typiskt svensk på så sätt att många av möblerna kan kännas
igen från Ikea-katalogen.
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Kilborn (ibid.) pekar för det tredje på att i dokusåpan agerar ett
väl avgränsat antal människor eller karaktärer med vilka tittarna
under seriens gång kommer att utveckla samma sorts relation till
som karaktärer i en såpopera. Eleverna i Fame Factory är i början
av serien 17 stycken (se appendix). Lärarlaget består huvudsakligen av rektorn och sångpedagogen Monica Einarsson, sånginstuderaren Mikael Svahn och koreografen Per Breitenstein.18 Studiolärare i Cubase är Anders Glantz och Christoffer Lundström. Andra
lärare som dyker upp mer oregelbundet är vice-rektorn Robert
Dröse, förra säsongens rektor Mikael Grahn, fysläraren kapten
Lars Thool och dramapedagogen Ronnie Eck. Lärarna är alltså till
absolut övervägande del av manligt kön. Då och då dyker det också
upp gästlärare som har föreläsningar för eleverna i något specifikt
ämne, som engelskt uttal, musikbranschkunskap, sminkning eller
varumärkeskunskap.
Bert Karlsson tillhör inte lärarlaget, men har ändå en mycket
central och bestämmande position i serien. Han kommer, ofta
oanmäld, till Fame-skolans lokaler och har synpunkter på allt från
rökning till elevernas låtval. Speciellt vad det gäller det sistnämnda
har han sista ordet – hans roll i serien kan sägas vara branschexpertens. I sitt släptåg har han ibland andra anställda från Mariann
Grammofon, speciellt Henrik Sethsson som arbetar med publishing på skivbolaget. Könssammansättningen i lärarlaget och bland
skivbolagsfolket visar med all önskvärd tydlighet att musikbranschen är mansdominerad. Bert Karlsson och hans anställda bildar
ofta front gentemot lärarlaget genom att betona sin branschexpertis: Bert Karlsson understryker gång på gång att syftet med Fame18 Gillberg (2007, s. 37) noterar att koncernen Wallmans Nöjen har stora intressen i
Fame Factory: ”Det handlar dels om att marknadsföra Wallmans genom att företagets medarbetare lånas ut som lärare på ”Fame Factory”-skolan. TV-programmet
kommer därmed indirekt att tillhandahålla ett skyltfönster för Wallmans nöjen”.
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skolan inte är att utbilda artister i allmänhet utan skivartister och
att han är den person som vet vad som slår.
För det fjärde hävdar Kilborn (ibid.) att i dokusåporna används
samma sorts segmenterade berättarform som i såporna, det vill
säga att flera handlingsförlopp löper parallellt på flera nivåer. Även
i Fame Factory tvinnas kortare handlingsförlopp samman med
längre sådana. De längre handlingsförloppen är framför allt varje
enskild elevs utveckling som tittarna får följa främst i de återkommande sång- och danslektionerna. Varje vecka återkommer dessutom de så kallade mini-auditionerna och veckofinalerna som även
de speglar elevernas utveckling. De kortare handlingsförloppen
kan vara enstaka händelser, som exempelvis en spelning i Åre eller
en kyrkokonsert. Bekännelseintervjuerna fungerar som en sammanbindande länk mellan avsnitten på så sätt att tittarna där får
följa varje enskild elevs syn på händelser och sin egen utveckling.
Ett typiskt avsnitt (52, 03-03-27) kan skildra följande händelser: så
gott som varje avsnitt inleds med morgonscener innehållande trötta elever och frukost. Därefter följer morgonsamling med rektorn
Monica Einarsson som talar om vad som ska hända under dagen.
Därpå en extern föreläsning om konsten att bygga ett varumärke.
Bert Karlsson pratar med två av de kvinnliga eleverna om att bilda ett nytt Friends (ett ungt dansband). Han kommenterar också
vilka av eleverna han vill ge ut på skiva. Därpå följer dansklass
med dansläraren Per. Eleven Mia, i bekännelsesituation, fortsätter
ett resonemang från föregående avsnitt om elevernas hållning till
dans. Eleverna får beundrarpost och eleven David tar upp en tråd
från föregående avsnitt om att han inte får så mycket. Eleven Per
kommenterar i bekännelseintervju. Sedan utses veckans elev som
blir Ida vilket kommenteras av eleven Peter i en bekännelseintervju. Sist ger sig alla eleverna iväg till Olssons lada för repetition
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inför veckofinalen. Vi får bland annat se hur stylisten övervakar
elevernas klädsel.
Sammanfattningsvis finns det några utmärkande drag, förutom
de intertextuella kontexter som diskuterats ovan, som gör Fame
Factory till den svenska talang-realityn Fame Factory:
Den är bunden till en specifik plats, Fame Factory-skolan i Skara. Det är notabelt att serien inte spelas in i den stad som betraktas
som den svenska kulturindustrins centrum, Stockholm, utan i en
småstad i Västergötland. Detta hänger samman med seriens nära
anknytning till det som var det då största, svenskägda skivbolaget,
Mariann Grammofon AB (grundat 1972), vars huvudkontor då låg
i Skara. Bolaget köptes upp år 2006 av den multinationella jätten
Warner Music Group.
Den är bunden till en specifik person som är genomgående
alla säsonger, nämligen Bert Karlsson. Han fungerar som pådrivare,
”sanningssägare”, enmans-jury, fadersgestalt, ”trixter” som får saker
och ting att hända i serien. Hans närvaro är motiverad av att det är
hans skivbolag som är involverat serien.
Fame Factory är centrerad runt en specifik sorts musik. I och
med att Bert Karlsson och Mariann Grammofon är nära knutna
till serien så är det också den typen av musik som detta skivbolag förlägger som dominerar. Att genrebestämma musik är alltid
mycket svårt: det är nästan lättare att bestämma vilka genrer det
inte handlar om. Det handlar inte om hiphop, rockmusik, techno
eller indie. Inte om konstmusik, musikal, visa eller jazz. Mariann
Grammofon har snarare gjort sig känt genom ge ut dansbandmusik, schlager och den sorts musik som mycket vagt kan kategoriseras som mainstream schlagerpopmusik. Signifikativt är att
skivbolaget har haft stora framgångar sedan 1978 vid de svenska
uttagningarna till ESC: Kikki Danielsson, Carola, Friends, Fame,
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Afro-Dite, Charlotte Perelli, Herreys och Lotta Engberg är bara
några exempel på artister som företrätt Sverige i den europeiska
tävlingen och vars plattor getts ut av Mariann Grammofon.
Fame Factory är bunden till en specifik produktionskontext,
bestående av Strix television och TV3. Men serien är inte enbart
en lokal produkt: som framgått ovan är den ett glokalt fenomen
med rötter i såväl den internationellt utvecklade talang-realityn
som i svensk mediehistoria. Exempel på det sistnämnda är radioprogrammet Barnens brevlåda, Strix’ TV-serie Friends på turné
samt den i Sverige väl förankrade populärmusikaliska genren mainstream schlagerpop. Ser man serien i en ännu vidare produktionskontext är också många andra intressenter inblandade: de teleföretag som tar hem vinsterna då tittare ringer in och röstar på
sin favorit, de företag vars TV-reklam finansierar serien, den press
som säljer lösnummer på ”skandalerna” i Fame Factory, det skivbolag som musiken kommer ut på, de (avgiftsbelagda) sajter på nätet
som är relaterade till serien, och så vidare.
Slutligen ingår serien också i en specifik receptionskontext: den
publik som tittar på och interagerar med serien tolkar den utifrån
historiskt bestämda sociala och kulturella förståelsehorisonter.
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4.2

Fame Factorys publik

Vilka är det då som tittar på serien? Många skulle spontant svara
”unga tonårsflickor” på frågan. Går man in på MMS (Mediamätning i Skandinavien, www.mms.se) och söker på TV3 och Fame
Factory under 2003 ser man dock att svaret är delvis riktigt, delvis felaktigt. Kvinnor tittar generellt sett mer än män på Fame
Factory, men de är inte tonåringar. Till exempel tittade totalt 6,6
procent (565 000 personer) av Sveriges befolkning på programmet 03-09-27. Av alla Sveriges män tittade 4,6 procent och av alla
Sveriges kvinnor 8,5 procent. Den åldersgrupp som programmet
hade flest tittare i var bland 25–39-åringar: 8,5 procent av Sveriges alla dessa såg avsnittet. Den näst största åldersgruppen var
40–59-åringar: denna grupp utgjorde 7,7 procent. Först på tredje
plats kommer den åldersgrupp som många kanske skulle ha trott
varit den största: endast 6,6 procent av Sveriges alla 15–24-åringar
tittade på detta avsnitt. Inom alla tre åldersgrupper var kvinnorna
de största tittarna.
Samma mönster gäller också TV4:s Idol 2005. Även om tittarsiffrorna är mycket högre för detta program under det år som var
Fame Factorys sista, så är siffrorna jämförbara vad gäller största
åldersgrupp och kön: de kvinnliga tittarna var nästan dubbelt så
många som männen och serien hade sin största tittargrupp bland
25–39-åringarna.19
Att fler kvinnor än män tittar på talang-reality är kanske inte
en överraskning. Men för att undvika allt för enkla och könsstereotypiserande ”sanningar” om TV-tittande förtjänar det att påpekas att det program på TV3 som hade flest kvinnliga tittare
19 Exempelvis såg 1,6 miljoner tittare 05-02-23 ett avsnitt av Idol 2005 och nästan 1,4
miljoner ett annat 05-09-13, jämfört med Fame Factorys mest sedda avsnitt 2005
som samlade 555 000. Alla siffror är hämtade från www.mms.se.
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år 2005 var en match ingående i ishockey-VM, (Sverige–Tjeckien
05-05-14).20 Män tycks föredra fotboll: bland dem toppar en kvalmatch till fotbolls-VM mellan Sverige och Island (05-10-12).
Det ska understrykas att det inte alltid och i varje enskilt fall
är så att 25–39-åringarna är fler än 15–24-åringarna, men generellt
sett förhåller det sig så. Om man exempelvis tar fram listor på de
100 mest sedda programmen under 2003 finns nio Fame Factoryprogram med på listan över 15–24-åringarnas mest sedda program,
medan nitton finns representerade på den lista som förtecknar
25–39-åringarnas.
20 Fler kvinnor, 605 000, såg denna match än den sammanlagda publiken för Fame
Factorys mest sedda avsnitt under år 2005 (555 000).
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5.

Metod

Fame Factory består av fyra medier och medietexter som interagerar och samverkar med varandra. För det första själva TV-mediet
och den text som består av talang-reality-serien. För det andra den
press – i detta fall kvällstidningen Aftonbladet som är samarbetspartner med TV3 – och de medietexter som består av artiklar om
de olika programavsnitten. För det tredje datormediet och Internet där chattar mellan deltagarna och tittare samt artiklar hämtade från papperstidningen publiceras. Och för det fjärde fonogram
(främst CD) i form av samlingsplattor med musik från serien.
Alla dessa fyra medietexter är involverade i den analys som
görs här, men det som främst analyseras är den så kallade primära
texten (Drotner m.fl. 1996, s. 22), det vill säga själva serien, de avsnitt som sänts i TV, som är den text den ”vanliga” tittaren har
tillgång till. Denna text står i relation till genren (här reality-TV)
och dess konventioner och produktionsvillkor, själva mediet (här
TV och den reklamfinansierade TV3) och publiken.
Den säsong som står i fokus är som sagt säsong två (2003). Denna säsong valdes för att då stod Fame Factory på sin höjdpunkt tittarmässigt, utan konkurrens från andra talang-realityserier. Serien
hade då funnit den form som grundlades den första säsongen. De
påföljande säsongerna utmärktes av variationer av den form som
präglade de två första säsongerna: säsong tre var dubbelt så lång
som de föregående säsongerna och hade många fler deltagare (26
stycken). Den sista säsongen var nedkortad och sändes bara två
gånger i veckan (onsdagar och söndagar). Alla avsnitt av säsong två
har bandats och jag har tittat igenom alla 67 avsnitt och fört an-
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teckningar, speciellt med hänseende till sekvenser där genus och
sexualitet på något sätt tematiseras. Dessa anteckningar citeras i
förekommande fall i analysen.
Även sekundära texter (Drotner m.fl. 1996, s. 22) kommer att
användas i analysen. Med detta begrepp avses här i första hand
artiklar om serien (publicerade i Aftonbladet) och seriens hemsida
där bland annat chattar mellan deltagare och tittare publiceras.
Till de sekundära texterna ska också de två samlings-CD:s (Fame
Factory Volym 4 & 5) som gavs ut under säsong två räknas.
Inga intervjuer med tittare har gjorts, men det görs vissa antaganden i denna text om publiken som grundar sig på mediestatistik och hur den tänkta publiken omtalas i själva serien. Den
text som Drotner m.fl. kallar den tertiära texten är dock inte frånvarande. Samtal pågår nämligen inte bara mellan personer ansikte
mot ansikte utan även över Internet, så även om Fame Factory.
Dessa diskussioner speglas och analyseras även här. Framför allt
används sajten AlltOmTV (www.alltomtv.se).21 Där finns diskussionsgrupper om allt från nyheter, film och djur/natur till dokusåpor, som är det forum som har flest inlägg. Under detta forum
finns chattar om exempelvis Big Brother, Idol, Let’s Dance – och
Fame Factory.
Här finns skäl att ifrågasätta begreppen primära, sekundära
och tertiära texter då det förstnämnda framstår som överordnat
de andra. Den genre som kallas reality-TV kännetecknas, som tidigare nämnts, av intermedialitet, det vill säga att det som inom
medieforskningen länge setts som olika medier (TV, press, Internet och fonogram) sammansmälts till en enhet där det är svårt att
säga var det ena slutar och det andra tar vid eller vilket medium
21 Sajten AlltOmTV (”Din gondol bland kanalerna”) hade 07-10-23 drygt 50 000
medlemmar.
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som är över- eller underordnat det andra. Samtidigt får man inte se
det som att de olika mediernas tekniska och materiella kännetecken upplösts, utan vad det främst handlar om är att olika medierade texter, och då inte enbart ”reality-texter”, idag vidgats till att
omfatta olika medier. I denna analys står själva TV-programmen
i fokus för intresset, men det betyder inte att de andra medierade
texterna ska ses som underordnade TV-texten. Den betydelse
eller mening som skapas och cirkuleras genom olika medier och
människor emellan utgör hela den text som kan benämnas ”Fame
Factory”.
Analysen är byggd på studier av sekvenser (Andersson 2001, s.
22), det vill säga avsnitt i programmen där ett specifikt tema eller
ämne behandlas med ett bibehållet perspektiv. De sekvenser som
studerats är framför allt sådana där maskulinitet, femininitet och
sexualitet tematiseras – antingen visuellt eller verbalt eller både
och.
De framställningar av genus och sexualitet som analyseras
utförs naturligtvis av människor, deltagarna i reality-serien Fame
Factory. Det ska först som sist understrykas att jag inte ser dessa
framställningar som lika med det individuella subjektet XX eller
NN utan som framställningar av socialt och kulturellt skapade
föreställningar av genus och sexualitet, tillkomna i en specifik produktionskontext. Genus och sexualitet ses som performativa, det
vill säga inte något som i första hand är utan något som görs.
Ett kontextualiserande perspektiv tillämpas. Fame Factory placeras in i och tolkas utifrån sin närmaste, intratextuella kontext,
det vill säga exempelvis produktionsvillkor, deltagarnas repliker
och framträdande. Detta sker framför allt i analyserna nedan. Även
den intertextuella kontexten, som Fame Factorys förhållande till
andra TV-genrer och populärkulturen i övrigt, behandlas, liksom
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extratextuella kontexter, som de specifika historiska, kulturella
och sociala sammanhang vari programmet tillkommit. Vad gäller
de två sistnämnda kontexterna behandlas de i stor utsträckning i
de fyra första kapitlen.
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6.

Genus och populärmusik: ingångar

6.1

Performativitet

Vad är det som gör att vi uppfattar någon som man eller kvinna?
Denna fråga brukar oftast besvaras med ”kroppen”. En manlig
kropp, med alla dess specifika biologiska kännetecken, tolkar vi
som en man; en kvinnlig kropp, med alla dess specifika biologiska
kännetecken, tolkar vi som en kvinna. Denna dualistiska syn –
två motsatta biologiska kön – har utmanats av transgender/queerstudier som diskuterat alla de exempel på kroppar som inte faller
in under kategorierna man eller kvinna.22 Samtidigt förnekar ingen
det av den medicinska och biologiska forskningen påvisade faktumet att kvinnliga och manliga kroppar har olika biologiskt betingade till exempel genetiska och hormonella kännetecken. Men
för en kulturforskare är detta inte fokus. Frågan är istället vad det
biologiska betyder. Vilken mening tillskrivs den biologiska kroppen? Hur skapas genus, det vill säga våra kulturellt och socialt
bestämda tolkningar av den biologiska kroppen?23
Gerschick (2005) sammanfattar var diskussionen om kroppen
står idag: Kroppar är samtidigt stabila och föränderliga entiteter i
22 Se Stryker (1998) som diskuterar forskningens olika begrepp, termer och definitioner. Det finns dock ingen gemensam begreppsapparat, konstaterar Stryker, som
reflekterar den rikedomen av icke-normativa kroppar, kön och genus som faktiskt
existerar.
23 Uppdelningen sex/gender och på svenska kön/ genus är analytisk. Som otaliga forskare och debattörer har påpekat är det omöjligt att dra en exakt skiljelinje mellan
biologiskt kön och kulturellt och socialt genus, särskilt som kön är en genusifierad
kategori (sex itself is a gendered category), som Judit Butler (1990, s. 7) påpekar i en
berömd formulering.
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skärningspunkten mellan det biologiska och det kulturella. Varje
kropp är individuell, en del av varje människas upplevelse av att
vara ett subjekt. Samtidigt är den ett objekt för andra människor
att observera, utvärdera och projicera sina egna uppfattningar om
kön och genus på. Kroppar och kroppsliga praktiker är alltså på en
och samma gång individuella och kollektiva.
Människor interagerar via kroppen med den fysiska och sociala
värld som omger dem, menar Gerschick (2005). Kroppar och förväntningar på hur kroppen ska användas och se ut varierar över
tid och rum. De påverkas av sociala faktorer som ”ras”, klass, genus, etnicitet och handikapp. Människor är reflexiva och aktiva i
den förhandlingsprocess det innebär att leva i dagens senmoderna
kultur och samhälle – inte minst vad det gäller kroppens betydelser. Detta innebär att kroppar införlivar och ”lever” kulturella
spänningar och paradoxer. Kroppen är alltså samtidigt en fysisk,
biologisk enhet och en symbolisk, kulturell artefakt.
Det är som sagt speciellt kroppens kulturella och sociala betydelser, det vill säga genus, som intresserat samhällsvetare och
humanister.24 Denna forskning undersöker hur mening, praktiker
och identiteter konsolideras, medvetet eller omedvetet, i kroppen
och vilka konsekvenser det har för kvinnor och män.
Med kön avses ofta det biologiska könet, de påtagliga och synliga fysiska könsattributen hos respektive män och kvinnor. Med
genus menar man för det mesta de tolkningar av kön som görs i
den kulturella och sociala kontexten. Detta kan tyckas oproblematiskt, men denna uppdelning förutsätter underförstått att de
två könen ger upphov till två genus som är kongruenta med könet,
24 Detta ska dock inte ses som att socialkonstruktivister förnekar den biologiska
kroppen, vilket är en vanlig missuppfattning. Fokus ligger istället på de socialt och
kulturellt bestämda tolkningarna av den biologiska kroppen, vilket är en annan sak än
att förneka den.
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det vill säga att en person född med kvinnlig kropp alltid är av/har
kvinnligt genus och att samma förhållande gäller också män.
Judith Butlers teori, som hon först lanserade i det nu berömda
verket Gender Trouble (1990), är att det inte finns något naturgivet,
stabilt kön till vilket genus kan relateras, utan att kön egentligen
också är genus, kön är lika mycket konstruktion som genus. I själva
verket konstrueras könet av det som på svenska kallas genussystemet som är sammanvävt med en rådande heterosexuell hegemoni.
Det finns inget stabilt, naturligt könsbestämt subjekt som grund
för identiteten; det finns bara konstruktion, handling, agerande.
Med Butlers terminologi är könet performativt, det är något
som likt en föreställning (på engelska performance) skapas genom
att det iscensätts av oss alla i vårt vardagliga handlande och våra liv
i stort. Kön/genus är vad vi gör vid specifika tillfällen mer än svaret på frågan om vem/vilka vi är. Termen performativitet fångar
att kön/genus inte i första hand är att vara utan att göra.
Det ska påpekas att termen performance länge har använts för
att beteckna en konstnärlig, föreställande form. Hit kan exempelvis performance-konst, film, teater och opera räknas. I sådana
sammanhang implicerar begreppet performance en separation
från artistens ”rätta”, verkliga jag och den roll eller persona hon
eller han spelar.
Performativitetsteorin använder begreppet performance på
ett annat, vidare sätt. Man använder inte begreppet enbart för att
beteckna konstnärliga handlingar. Inom performativitesteorin ser
man alla handlingar, allt görande, som en form av performance
eller performativitet. Man förnekar också uppdelningen mellan
subjekt och handlingar. Det existerar således inte en verklig, essentiell person bakom föreställningen. Det är alltså ingen skillnad
mellan artist och performance, allt är performativt.

talangfabriken | 59

När jag fortsättningsvis använder begreppen iscensättning,
föreställning eller performance ska dessa begrepp inte läsas som
temporärt spelade roller som en artist går in och ut ur, utan begreppen ska förstås i relation till den performativitetsteori som
ser exempelvis genusperformance som en ständig upprepning, en
repetition, en pågående social och kulturell process som inte är
möjlig att kliva ur eller i. I denna process ingår de blivande artisternas handlingar och tal såväl på scenen som bakom den.
Performativitetsteorin har anklagats för determinism i och
med att teorin inte tillåter något ”medvetet” motstånd mot den
genusperformance som alla är en del av och ingen kan undgå att
ta del i. Judith Butler (1990) har dock poängterat att motstånd
ändå är möjligt: det kan inte lokaliseras till ett eller flera subjekt
utan är det som undgår eller överskrider normen, de tomrum och
sprickor som öppnas i själva performativiteten. Könet både skapas
och destabiliseras under denna upprepning. Motståndet mot de
redan givna könsnormerna, mot repetitionerna, ligger i parodierna
som synliggör efterapningarnas karaktär – hos transvestiten, hos
butch/femme-paret, i allt som är en imitation av imitationen. Genom detta parodierande är det möjligt att gradvis förändra könsidentiteternas innehåll, att ge begreppen man och kvinna nya konnotationer. 25
Det är dock inte parodin som utmärker de flesta människors
genusperformance. I processen att ”utföra” eller ”göra” genus är
25 Butler understryker att en scenisk performance för det mesta inte är subversiv,
men den kan vara det – allt beror på den politiska kontexten. I Bodies that Matter
(1993) diskuterar hon bland annat drag-akter. Hon pekar på att sådana (ett svenskt
exempel är After Dark) inte är parodier utan komedier med klara stilmässiga inslag
av camp, det vill säga en (estetisk) blandning av det överdrivna, fantastiska, passionerade och naiva.
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varje människa hänvisad till andra människors socialt, kulturellt
och historiskt bestämda uppfattningar om vad som räknas som
maskulint eller feminint. De människor som vi interagerar med
bedömer vår genusperformance och avgör om vi ”gör genus” på
ett lämpligt sätt i den givna situationen. Vår publik kan samtycka
med vår framställning av genus, men också ta avstånd från den på
olika sätt.
Människans behov av social acceptans vad gäller framställningen av maskulinitet och femininitet gör att konformitet gynnas. Eller annorlunda uttryckt: hellre än att framställa ”fel” maskulinitet
eller femininitet i omgivningens ögon, satsar vi på det säkra före
det osäkra. En framgångsrik föreställning eller performance ger
nämligen status och acceptans, en misslyckad ger förlägenhet och
förödmjukelse (West & Zimmerman 1987). Detta gäller såväl för
vanliga människor i den dagliga interaktionen med andra människor, som artister i deras interaktion med publiken.
6.2

Hegemonisk maskulinitet

Definitionerna av maskulinitet och den maskulina kroppen har
varierat, beroende på sociala och kulturella kontexter och historisk tidpunkt. Det finns praktiskt taget inga transhistoriska eller transkulturella ideal som är konstanta, påpekar forskare som
Burton (2001) och Kimmel (2000). Den sistnämnde har exempelvis undersökt maskuliniteter och kroppsuppfattning i nordamerikansk kultur 1832–1920. Han visar att med framväxten av fler
och fler manschettarbeten, som inte uppfattades som ”manliga”
vid den här tiden, ökade i motsvarande grad förekomsten av manliga gym, idrotts- och utomhusaktiviteter. Amerikanska män lät
mustaschen växa och byggde muskler – allt för att mota den hotande feminisering som de nya arbetena tycktes innebära. Denna
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maskulina genusperformance är en typisk ingrediens i det som
brukar kallas för (västerländsk) hegemonisk maskulinitet (Connell 1995). Den kännetecknas bland annat av vithet, karriärism,
atletisk kroppslighet, aktiv heterosexualitet, virilitet, oberoende
och självtillit som normerande maskulina ideal i den västerländska kulturen och samhället. Femininitet uppfattas som motsatsen,
utom på en viktig punkt – vitheten – något som postkoloniala feminister kritikiskt diskuterat (jfr hooks 1998). Det ska understrykas att den hegemoniska maskuliniteten är ett ouppnåeligt ideal
snarare än något som någon man kan förkroppsliga. Hegemonisk
maskulinitet är dessutom en av flera maskuliniteter, poängterar
Connell. Den utgör dock den maskulinitet som är dominerande
och som också innebär ett förtryck av män med andra etniska,
sexuella och ekonomiska positioner. Men även dessa måste relatera till den hegemoniska maskuliniteten.
Också i rockhistorien finns denna maskulinitet som ett ideal.
Särskilt tydligt syns detta i de rockhistoriska verk som skrivits.
Där utpekas rocken som den centrala populärmusikaliska genren,
skapad och utvecklad av unga vita, heterosexuella, västerländska
män av arbetar- och medelklass. Dess negativa motpol utgörs av
popen som ses som skapad av en kulturindustri som bara har ett
mål i sikte – pengar. Journalisten Tommy Rander (1988) får bidra
med ett typiskt exempel:
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Pop är en förkortning av populärmusik. Rock däremot, är inte alltid populär.
[...] Rock har folkmusikkaraktär på det viset att sång (ofta) baseras på en
persons liv och erfarenheter. Rock handlar om hur man känner sig. Hur
man lever. Vad man ser. Inte om produktion och image även om det ingår.
Rock är kantig, popmusik är rund. Rock strävar inte efter att ge något till
alla (och därmed inte stöta någon). Pop är ofta en låt. Rock är en människa
(Rander 1988, s. 8).

Kärnan i föreställningarna om rock och pop är att rockmusik är
en genre som bygger på autenticitet (”baseras på en persons liv
och erfarenheter”) medan popen är inautentisk (handlar om ”produktion och image”, är inte framsprungen ur ett skapande subjekt
utan ur musikindustrin). Idag är gränsen mellan rock och pop mer
otydlig än den var då Rander skrev sin rockhistoria och rocken
har förlorat sin plats som den centrala populärmusikaliska genren.
Men autenticitetens överordnade plats i den populärmusikaliska
finhetshierarkin är ändå självklar. Bland annat ligger den till grund
för musikern Håkan Hellströms och andras kritik i medierna av
Fame Factory.
Under 2003 gick nämligen etablerade musiker som Håkan
Hellström, Lars Winnerbäck och Ola Salo ”till attack” mot Fame
Factory.26 Framför allt kritiserade de den utpräglat kommersiella
musikuppfattningen som de ansåg präglade både skolan och eleverna. Till exempel hävdade Håkan Hellström att Fame Factory var
”en sjukdom”. ”Jag har alltid gillat folk som gör sin egen grej, som
aldrig kompromissar. Folk som gör det de vill och sen får det gå
som det går. Men det är så tydligt vad Fame Factory går ut på”,
menade Hellström (AB 03-07-02). Han fick omedelbart svar på
26 ”Stjärnorna till attack mot Fame Factory – Hellström och Winnerbäck: Det är sjukt”
(AB 03-07-02).
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tal av Bert Karlsson i samma artikel: ”Hela skivindustrin är superkommersiell. Hade Håkan Hellström åtminstone legat på ett litet
svensk bolag hade det varit en sak. Men han tillhör ju själv ett av
världens mest kommersiella skivbolag”. Hellström avslutade artikeln med den fromma förhoppningen att ”Fame Factory-grejerna
dör ut”. Det gjorde de inte – tvärtom eskalerade talang-realityn
med Idol året därpå.
Hellströms med fleras ”attack” på Fame Factory är ett utslag
av den starka diskursen om autenticitet (jfr Tetzlaff 1994) som
finns inom speciellt rocken där just den kommersiella artisten
som ”bara vill tjäna pengar” och den icke-kommersiella artisten
som vill ”uttrycka sig själv” ställs mot varandra. Dock har flera
populärmusikforskare (se exempelvis Negus 1992, s. 69 ff.) som
diskuterat denna motsättning visat att den är en illusion: även
den mest ”autentiska” artist är beroende av musikindustrin för att
spela in och sprida sin musik, liksom han eller hon är beroende av
de spelningar och scener som erbjuds för att nå ut live. Detta har
dock delvis ändrats med sajter som MySpace där vem som helst
kan lägga ut sin musik och även få ett genombrott oberoende av
musikindustrin.
Som så många (populär)musikforskare påpekat är rock och pop
genusmärkta musikgenrer.27 Grunden är en dikotomisk tankefigur
där den ena positiva polen utgörs av rock-autenticitet-maskulinitet, medan den andra, negativa polen utgörs av pop-inautenticitetfemininitet. Eller som Coates (1997, s. 52) ironiskt uttrycker det:
”Real men aren’t pop, and women, real or otherwise, don’t rock.”
Men även om män inte är pop och kvinnor inte rock, finns det
27 Den numera klassiska utgångspunkten för diskussionen om rock och pop ur ett genus- och sexualitetsperspektiv är Simon Frith’s och Angela McRobbie’s artikel ”Rock
and Sexuality” (1978/1990).

64 | talangfabriken

gott om exempel på män inom popen och kvinnor som rockar.
Dock är det väsentligt att i diskussionen skilja på antalet aktivt
musicerande män och kvinnor å ena sidan och pop som meningsskapande kulturellt uttryck å andra sidan. Antalet utövande män
kan vara stort, men det hindrar inte att vi – utövare, fans, tittare
och lyssnare – som medlemmar i en specifik kulturell gemenskap,
uppfattar popens diskurs som mer feminin än rockens.
Den musik som dominerar Fame Factory är något som mycket
brett kan kategoriseras som mainstream popmusik och som därmed kan ses som en femininiserad musikalisk diskurs. Med detta
menas att inte enbart musiken, det klingade, är genusmärkt, utan
även att själva det instrument – rösten – som används huvudsakligen, publiken samt själva scenframställningen (dans, gestik) ingår
i denna diskurs. Huvudfrågan i det följande är: hur skapas genus i
den text i vid mening som utgörs av Fame Factory?
6.3

Karisma

Ett ord som förekommer frekvent inte bara i Fame Factory utan
också i Idol är ”karisma”. Användningen och definitionen av ordet
varierar med vilket kön man talar om, vilket utgör ett belysande
exempel på hur kulturellt skapade föreställningar om manligt och
kvinnligt också genomsyrar musiken.
Varje omgång av Fame Factory inleds med att tittarna får följa uttagningsprocessen av deltagarna. Säsong två (2003) besöker
Fame Factory Malmö, Göteborg, Sundsvall och Stockholm. Varje
auditions-avsnitt inleds med att tittarna får se den långa kön av
förhoppningsfulla flickor och pojkar som vill bli artister. I varje
auditionsavsnitt finns också sekvenser där Bert Karlsson går utmed kön och handplockar blivande artister som han tycker ser
spännande ut och som har, som han uttrycker det, karisma. Men
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detta sätt att handplocka förblir inte okommenterat. I det andra
avsnittet (03-01-14) klagar en besviken flicka: ”Det är jättedåligt,
de tar bara folk på utseende, de missar massor av folk som kan
sjunga”. Bert Karlsson svarar att ”de som klagar är ju oftast de med
noll karisma, de tror att de kan kompensera brist på karisma med
rösten. Och jag säger: det finns körjobb, sök till sånt istället”.
Bert Karlssons utvecklar senare i samma avsnitt lite närmare
vad han menar att karisma är:
”I nittio procent av fallen så måste de ha rätt utseende för att bli artist – så
är det bara”, säger Bert Karlssons bakgrundsröst då bilder visar hur han går
utefter den långa kön. ”Karisma betyder att man syns, påverkar folk, man
blir positivt påverkad av dom. Men så får de inte bli för vackra ut för då
blir det också fel. De ska vara lagom sensuella, lite spännande” (avsnitt 2,
03-01-14).

Bert Karlsson står dock inte oemotsagd: Fame Factorys rektor,
sångpedagogen Monica Einarsson säger i samma avsnitt att ”Bert
och Daniel [Breitholtz, jurymedlem] pratar om look. Jag är inte så
mycket för att prata om dom sakerna. Jag vill se att det glittrar [av
entusiasm] i ögonen på folk.” I nästa avsnitt (3, 03-01-15) utvecklar
hon sin definition av karisma något mer: ”Vad vi önskar av elever
på skolan det är musikalitet, star quality som många säger, utvecklingsmöjlighet, man vill se att folk brinner för det här, har en glädje
i att musicera.”
I Fame Factory finns en tydlig spänning mellan de lärare, främst
Monica Einarsson, som betonar att karisma är främst den musikaliska kvaliteten och mellan dem, främst Bert Karlsson, som
betonar karisma som ett intressant utseende. Under auditionen
argumenterar båda för sina ståndpunkter: här följer exempelvis en
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ordväxling i samband med att de diskuterar om en ung kvinna ska
få komma med till den slutgiltiga uttagningen eller inte:
ME: ”Jag tycker hon är ostadig.” BK: ”Men hon är jävligt vacker.” ME: ”Men
skönhetstävlingar går på andra ställen.” BK: ”Men skönhet kommer vi aldrig
ifrån.” ME: ”Inte för mig” (avsnitt 2, 03-01-14).

Liknande diskussioner förekommer inte om manliga deltagare,
även om det ibland noteras att XX eller NN ser bra ut eller att
någon kille saknar karisma. Det är främst de kvinnliga deltagarna
som får positiva eller negativa omdömen om sitt utseende. Det
tycks alltså som att karisma definieras olika beroende på vilket
kön den som bedöms har: är det en kvinna som omtalas är ett
fördelaktigt utseende viktigare än för en man. Detta ska dock inte
förstås som att utseendet inte spelar någon som helst roll vad det
gäller män, vilket jag återkommer till nedan.
Att främst de unga kvinnornas utseende är viktigt för att antas
till Fame Factory har kritiserats, inte minst i medierna, vilket inte
minst avspeglas i diskussionen ovan (s. 31) mellan Bert Karlsson
och Sony Musics vd Per Sundin. Deltagarna, men även producenterna av Fame Factory, tycks mycket medvetna om kritiken då
ämnet är ständigt återkommande, främst vid auditionerna. Det
som gör att ämnet ständigt kommer upp till diskussion är Bert
Karlssons frispråkighet. Genom att rakt ut säga vad han tycker
möjliggör han också en reaktion på utseendefixeringen hos både
tittare och kritiker i medierna, som annars inte hade kommit till
stånd. Om detta är avsikten eller inte får vara osagt, men det ständiga talandet och diskussionerna om karisma och utseende gör att
även kritiska frågor ställs om hur själva musikbranschen fungerar.
Så säger exempelvis en flicka som får kommentarer av Bert Karls-
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son om sitt utseende att ”det inte är han [Bert] som är orättvis
utan branschen som säger de här sakerna om utseende” (avsnitt 3,
03-01-15).
Däri har hon rätt: Bert Karlsson kan ses som ett språkrör (dock
inte utan egen vilja) för en hel bransch som värderar kvinnliga och
manliga artister olika. I Fame Factory kombinerar Bert Karlsson i
en person två vanligtvis skilda poster i ett skivbolag: skivbolagschef och A&R (Artist and Repertoire Manager). Det är A&R:s som
är skivbolagens talangscouter, som ansvarar för att nya artister blir
signerade för skivbolaget. Man kan säga att A&R:s är skivbolagens
gatekeepers.28
Zwaan m.fl. (2006) har intervjuat tio inflytelserika holländska
A&R:s. Avgörande för om ett skivbolag ska ta sig an en blivande
artist eller inte är hans eller hennes musikaliska kvalitet och själva
scenframträdandet. I avgörandet är också den blivande artistens
bakgrund, personlighet och kontext vikiga faktorer. Vad gäller
bakgrund är familj och musikalisk skolning viktiga. Vad det gäller
personliga egenskaper handlar det om socialitet, perfektionism,
motivation, osäkerhet och förmåga till självkritik. Vad gäller kontext är en social omgivning som både är stödjande och kritisk viktig.
Alla tio A&R:s betonar att det spelar ingen roll hur bra en person ser ut om inte själva musiken som artisten gör och framför är
av god kvalitet. Scenframträdandet bedöms utifrån hur bra artisten lyckas förmedla sin musik och hur han eller hon presenterar
sig själv. Dessutom bedöms också ”looks” och karisma. Även om
dessa är relaterade till varandra kan en artist vara karismatisk utan
28 A&R:s hjälper också de signerade artisterna på olika sätt och de är också ansvariga
för de inspelningar som artisterna gör. De befinner sig så att säga i skärningspunkten
mellan artisternas kreativa och skivbolagets kommersiella intressen (Zwaan m.fl.
2006) Se också Negus (1992) och Frith (1996) om A&R:s.
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att uppfylla traditionella västerländska normer om skönhet. Men
här finns en viktig skillnad mellan kvinnliga och manliga artister.
De A&R:s som Zwaan m.fl. (2006) intervjuar betonar att kvinnor,
likt i samhället för övrigt, oftare bedöms utifrån sitt utseende. Eller som en av dem säger:
That [being charismatic] is different for men and women. Men, by definition, have to have sex appeal and sex appeal can be anything, it does not
necessarily emerge from looks… for women, it is a shame, but there is
more some sort of image of beauty ideal (Zwaan m.fl. 2006, s. 17).

Bert Karlsson är alltså en både typisk och otypisk representant för
branschen: typisk på så sätt att han värderar de unga kvinnornas
utseende strängare än männens, men otypisk på så sätt att utseendet verkar spela större roll i hans bedömningar än det gör för
holländska A&R:s. Ett exempel på detta är när Bert Karlsson ironiserar över att vissa tror att man kan kompensera brist på karisma
med en bra röst. För de holländska A&R:s är trots allt musik och
musikalitet A och O, liksom för Monica Einarsson, vars definition
av karisma dock nästan helt utesluter hur den blivande artisten
ser ut.
Utifrån hittillsvarande diskussion är det lätt att tro att de unga
kvinnor som kvalificerar sig till Fame-skolan är uttagna helt på
utseendet och inte på grund av sina musikaliska kvaliteter. Det
ryktet cirkulerar i alla fall på nätet i samband med diskussioner
om varför det nästan enbart är kvinnor som röstas ut vid veckofinalerna.29 Men så är det inte. De unga kvinnor som antas till utbildningen ser bra ut, men de sjunger också bra. Som grupp sett
29 En närmare diskussion om varför de manliga deltagarna inte röstas ut och oftast
vinner tävlingen följer längre fram i denna text.
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håller de en relativt hög och jämn musikalisk kvalitet. I själva verket är det killarna som, som grupp sett, håller en mer ojämn musikalisk kvalitet. Även en amatör på området kan höra att flera av
dem faktiskt har ganska volymsvaga röster med litet omfång och
dålig tonträff. Utseendemässigt finns det män som ser bra ut och
män som ser ”trevliga” ut. Den country-sjungande lastbilschauffören Martin har till exempel en trivselvikt på några extra kilon.
Men generellt sett är det ingen av killarna som inte ser bra ut,
även om det tycks finnas vidare ramar för hur ”se bra ut” ska definieras vad gäller dem. Deras utseende diskuteras också på nätet:
signaturen Frickis konstaterar att ”Faan vad många snyggos det var
här!!!”, Carrobarro gillar eleven David Castaneda, JeeSun tycker
att eleven Dennis är snygg och Lady Nyfis anser att rockiga Per har
”det” (www.alltomtv.se).
I motsats till ryktena på nätet i samband med utröstningarna
är det alltså inte tjejerna som bara är med på grund av utseendet,
utan även, eller kanske främst, killarna. Någon annan slutsats är
inte möjlig att dra med tanke på den ojämna röstmässiga kvaliteten hos dem. Ändå diskuteras inte betydelsen av killarnas utseende i samband med deras prestationer. Det är enbart tjejerna
som blir anklagade för att de bara får vara med för att de ser bra
ut. Uppskattning av en mans utseende framstår som en individuell
fråga om tycke och smak som inget har att göra med hans prestationer. En kvinnas utseende blir däremot en fråga som påverkar
bedömningen av vad hon åstadkommer.
Denna tystnad om betydelsen av manliga artisters utseende
för deras karriärer kan förklaras med vår kulturs oförmåga att
erkänna män som möjliga objekt för blicken. Den västerländska
maskuliniteten låter sig helt enkelt inte paras med den passivitet
som impliceras i begreppet objekt. Det är mindre tänkbart att
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en man skulle kunna utsättas för den värderande, objektifierande
blick som en kvinna kan bli utsatt för. En man är sina handlingar i
vår kultur och inte sin kropp – det är främst kvinnor som kännetecknas av to-be-looked-at-ness med Laura Mulveys (1975) berömda
formulering. Att det är just en kvinnas torso, och inte en mans,
som exponeras på den reklambild för Fame Factory som diskuteras
i inledningen, ligger alltså i linje med de kulturellt skapade föreställningarna om vilka kroppar som kan och inte kan betraktas.
Så även om det ivriga talandet i Fame Factory om kvinnornas
utseende är positivt på så sätt att dolda maktstrukturer görs explicita och frågan därmed förs in i människors samtal med varandra
och i mediernas diskussioner, sker det samtidigt en mörkläggning
av urvalskriterierna för de manliga deltagarna. Resultatet blir en
allmän uppfattning om att när unga kvinnor kommer med i Fame
Factory beror det inte på deras aktiva prestationer utan på deras
utseende; männen förutsätts däremot väljas ut efter musikaliska
kvaliteter medan deras utseende ses som en extra bonus, fastän
deltagarna av båda könen väljs ut på liknande premisser.
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7.

Genuspositioner i Fame Factory

Görandet av genus pågår oupphörligen på alla nivåer i vår kultur
och vårt samhälle. Människor skapar genus med sina handlingar
och genom tal och medierna bidrar med olika versioner och bilder,
som ibland är helt motsatta, av vad detta som kallas ”kvinnlighet”
och ”manlighet” är. Men trots allt talade om och görande av genus lyfts diskussionerna sällan upp till en medveten, reflekterande
nivå – allra minst i medierna. Fastän genus hela tiden reproduceras
– i nyheter, fiktion och dokumentärer – finns det en mycket liten
medvetenhet om att det är just det man gör. Mediernas utbud
präglas av det jag kallat genusslentrianer (Ganetz 2004), det vill
säga oftast vanemässiga, oreflekterade och upprepade skildringar
av manlighet och kvinnlighet. Genusslentrianen är ingen konspiration, den är vanemässig och upprätthålls av såväl kvinnor som män
inom medierna. Den är ”osynlig” på så sätt att den inte innehåller
exempelvis uppseendeväckande sexistiska skildringar – sådana är
ju lätta att få syn på – utan den bygger på oreflekterade upprepningar av kulturellt och samhälleligt skapade föreställningar om
manlighet och kvinnlighet. Men även om genusslentrianer reproduceras oreflekterat innebär det inte att de alltid är helt omedvetna. De är i varierande grad medvetna, avsiktliga och konsekventa.
Detta gäller också i högsta grad reality-TV och inte minst Fame
Factory.
Artisterna i Fame Factory är i huvudsak vokalister. Man tävlar
helt enkelt i sång. Inom rock och pop har instrumenten nästan
alltid spelats av män. Rösten är det enda instrument som kvinnor traditionellt ansetts ha en särskild fallenhet för. Bayton (1998,

72 | talangfabriken

s. 12ff.) konstaterar att inom populärmusiken ses att sjunga som
något ”naturligt”, som ett direkt uttryck för inre känslor, i motsats
till att spela ett instrument som ses som förädlandet av specifika
tekniker. Kvinnors sång reduceras till biologi (natur) medan männens spel på instrument är en genom hårt arbete tillägnad förmåga
(kultur).
Att rösten ses som ett ”naturligt” instrument hänger samman
med att sångarens instrument är kroppen. Detta både bekräftar
och förstärker den traditionella synen på kvinnan som kropp och
natur – en syn som genomsyrar hela den västerländska kulturen.
Detta står i kontrast till bilden av män som de som kontrollerar
naturen via teknologin, hävdar Bayton (1998). Att sjunga är alltså
en starkt femininiserad praktik i vår kultur.30
I Fame Factory måste de unga manliga artisterna inte bara skapa
en passabel maskulinitet i en femininiserad diskurs, utan de måste
också använda ett av de få instrument som kodats som ”kvinnligt”
– rösten.31 Men det ska understrykas att även rocken, som kan ses
som starkt präglad av en hegemonisk maskulinitet, innehåller element av maktlöshet och osäkerhet. Cohen (1997: 31) påpekar att
den som uppträder på en scen befinner sig i en utsatt och ömtålig
situation, eftersom musik ofta handlar om att exponera känslor
av privat och personlig karaktär. Hon berättar att många av de
manliga musiker hon intervjuat har blivit kallade för mesiga el30 Att överhuvudtaget hålla på med musik, speciellt att sjunga, innebär ett ifrågasättande av traditionella maskulina normer, vilket innebär en ”femininisering” av musicerande män, poängterar även Middleton (2007, s. 104).
31 Se Kroons (2007, s. 44ff.) diskussion av termen passing. Hon konstaterar att termen
först användes i samband med ”ras”, racial passing, men att den idag används gällande kön, sexualitet, klass och ålder. Hon påpekar att vad gäller kön/genus kan man
tala om att passera som kvinna/man (kön) och passera som kvinnlig/manlig (genus).
När begreppen passera och passabel används i fortsättningen avses den sistnämnda
dimensionen.
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ler fjolliga (cissy) när de var yngre. McClary (1991, s. 151ff.) har
föreslagit att musik över huvud taget associeras till känslor och
kropp snarare än intellekt, vilket gör att musiken i stort ses som
en feminin estetisk uttrycksform. 32 Detta, menar Cohen, gör det
ännu viktigare för manliga musiker att distansera sig från sådana
associationer genom att utesluta kvinnor och betona traditionell
maskulinitet i sina praktiker.
Artisterna i Fame Factory har inte enbart att förhålla sig till en
”feminin” musikgenre och ett ”feminint” instrument (rösten) utan
också till att publiken till allra största delen består av kvinnor. De
manliga artisterna måste alltså även förhålla sig till den objektifierande, (hetero)sexuella kvinnliga blicken, något som Dyer (1989)
menar underminerar maskuliniteten då den passiva objektspositionen är något som historiskt sett varit reserverad för kvinnor,
inte minst i visuella medier.
Serien, och även andra talang-reality serier som Idol och Star
Academy, kan med andra ord ses som följden av en uppluckring
av och en förändring i den hegemoniska maskuliniteten. Edwards
(2006, s. 111) sammanfattar de senare årens utveckling av maskuliniteten som att den idag inte enbart är centrerad runt det män gör
32 Mikael Niemi diskuterar i Populärmusik från Vittula (2000) begreppet knapsu (tornedalsfinska för att vara käringaktig, allt det män inte får vara). Följande diskussion
mellan huvudpersonerna i boken om att spela rock illustrerar lysande den genusambivalens som vidlåder rockmusik: ”I början diskuterade jag ofta med Niila om vårt
rockspelande kunde anses som knapsu./.../ Rockmusiken spelas oftast av män. Utstrålningen är aggressivt manlig. En utomstående skulle därför snabbt bestämma sig
för att rockmusik inte är knapsu. Mot detta måste dock ställas att det där plinkandet
knappast är något riktigt arbete. En dag i skogen och grabben skulle pissa blod. Även
detta att sjunga ansågs ju omanligt, åtminstone i Pajalatrakten och i nyktert tillstånd.
Att dessutom göra det på engelska, detta språk med alldeles för svagt tuggmotstånd
för hårda finska käftar, så sladdrigt att bara flickor kunde få femma i det/…/. Så då
var vi väl knapsu då. För sluta spela kunde vi inte” (Niemi 2000, s. 203–205).
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utan även hur de ser ut. De senaste 20 årens maskulinitetsforskning har uppmärksammat det fenomen som kommit att kallas the
New Man eller den metrosexuelle mannen och som flera nya magasin, som exempelvis svenska King, vänder sig till. Denne man är
intresserad av mode, hud- och hårvårdsprodukter, den egna kroppen och design (och då inte enbart bilars design). Han är intresserad av stil, fritid och konsumtion, i motsats till de mer traditionella
manliga intressena arbete och produktion. ”Den nye mannen” är
givetvis en maskulinitet som finns framför allt i västvärlden och
ska ses i ljuset av att denna värld allt mer går från att vara ett produktionssamhälle till ett konsumtionssamhälle där även män har
blivit objekt. Men trots dessa invändningar kvarstår det faktum att
han ändå utmanar den hegemoniska maskulinitet som bland yngre
män kan ses som daterad. Artisterna i Fame Factory har alltså i
sin framställning av maskulinitet mer än en enda sådan att spela
med. Eller för att uttrycka det på ett annat sätt, med ett konkret
exempel hämtat från medievärlden: samtidigt som män kan köpa
traditionella herrmagasin som Moore kan de också köpa King.
Men det finns också andra kritiska diskussioner om den hegemoniska maskuliniteten som ifrågasätter om de förändringar i
denna som vi ser idag verkligen beror på att den inte längre är
norm. Istället kan det hävdas att förändringarna är möjliga just
därför att den hegemoniska maskuliniteten är norm. Ann Kroon
(2007) diskuterar transsexualitet som ett prisma för samtidens
kulturella och sociala föreställningar om kön och genus. I studiet
av psykiatrins diskurser kring transsexualitet framkommer bland
annat att det är lättare att bli accepterade som män för de kvinnor
som byter kön än för de män som gör detsamma. Männen (de f.d.
kvinnorna) har mycket lättare att passera som män än de kvinnor som förut varit män. Bland annat exemplifierar Kroon med en
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kvinna som under pågående hormonbehandling för att bli man,
blir gravid. Trots att hon är i nionde månaden blir hon ändå uppfattad som en (fet) man eftersom hon har skäggväxt. Däremot ”avslöjas” de män som bytt till kvinnligt kön mycket snabbt: finns det
ett minsta fel i deras framställning av kvinnlighet, passerar de inte
som kvinnor. Kroon understryker dock att det inte handlar om att
kvinnor lätt kan nå eller gå in i en manlig maskulinitet, utan att
manlighet och maskulinitet, kopplat till den manliga kroppen, är
en sociokulturell norm, att manlighet och maskulinitet inte ses
som kön utan som neutralt mänsklig. Detta har till följd bland annat att ”avvikelser” från maskuliniteten inte blir så iögonfallande,
tydliga, som avvikelser från ”det andra”, femininiteten som redan
i sig är en avvikelse.
Vad har då denna kulturellt grundade syn på manlighet och
kvinnlighet med Fame Factory att göra? Kroon hävdar i motsats
till vad man i allmänhet kanske föreställer sig att maskuliniteten i
och med sin privilegierade position som norm, har större spelrum
för variation, medan femininiteten är låst till i stort sett två positioner: den aktivt sexuella lesbiska (maskulina) kvinnan och den
passivt sexuella heterosexuella (feminina) kvinnan.33 Det större
spelutrymmet för män kan grovt förklaras som att en man alltid
blir sedd som en man, så länge det finns i alla fall ett manligt kännetecken, medan en kvinna inte blir sedd som en kvinna om hon
uppvisar ett manligt kännetecken. Konsekvensen för ett scenframträdande är att en man (till en viss gräns) kan leka med femininitet
så länge det framgår att han är man medan en kvinnas gräns för lek
med maskulinitet är mycket snävare. Eller annorlunda uttryckt:
33 Eller annorlunda uttryckt – horan och madonnan. Redan 1972, på tidskriften Melody
Maker’s konferens om ”Women in Rock” konstaterades att kvinnliga musiker i stort
sett hade (och har?) två kulturella positioner att ”välja” på inom pop- och rockmusiken – ”the rock hore and the folksong virgin” (Steward & Garratt 1984, s. 27).

76 | talangfabriken

en manlig artist som leker med det som kulturellt uppfattas som
feminint kan passera, medan en kvinnlig artist som leker med det
som kulturellt uppfattas som maskulint passerar inte. Man skulle
kunna exemplifiera det första exemplet med namn som Ola Salo,
Thomas di Leva eller mest iögonfallande, After Dark, medan det
typiskt nog är mycket magert med exempel på kvinnliga ”maskulina” artister.34
Det är därför viktigt att alltid betrakta alla framställningar
av genus med kritisk blick. Det är inte alls säkert att exempelvis
alla skildringar av känslosamma män är ett tecken på en ny ickehegemonisk maskulinitet och en seger för feminismen. Eller det är
åtminstone inte den enda tolkningsmöjligheten. Som exempelvis
maskulinitetsforskaren MacKinnon (2003) påpekat är den hegemoniska maskulinitetens överlevnad beroende av dess förmåga
att inkorporera kritik av den. I linje med detta tänkande kan den
hegemoniska maskuliniteten även överleva en femininiserad diskurs som Fame Factory. Talang-reality innebär inte enbart en destabilisering av den hegemoniska populärmusikaliska diskursen,
utan kan också innebära en förstärkning av en maskulinitet som
fortfarande är hegemonisk genom sin förmåga att innesluta vissa
aspekter av femininitet.
Hur detta kan gå till diskuteras i det följande utifrån en sekvens som skildrar manlig gråt.
34 Under de senaste åren har drag-kings blivit en allt mer vanligt förekommande företeelse. Men fenomenet är fortfarande underground – människor betalar inte stora
summor för att se en drag-kingföreställning med middag en lördagskväll. Inte heller
har någon drag-king tävlat i den svenska uttagningen till ESC eller fått uppträda i
ett mainstream underhållningsprogram på TV. Våren 2007 vann dock den serbiska
sångerskan Marija Serifovic ESC. Hennes maskulina framtoning – kort hår, glasögon,
lite makeup och säckig herrkostym – avvek diametralt från övriga kvinnliga deltagares mycket feminina framställning av kvinnlighet, det vill säga korta kjolar, urringat,
långt hår, mycket makeup, osv.
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7.1

”Oh, macho-man!”
Rektorn och sångpedagogen Monica Einarsson håller en så kallad master
class (avsnitt 19, 03-02-10). Det innebär att alla deltagarna samlas och
sjunger upp för varandra resultatet av veckans arbete. En pianist ackompanjerar eleverna. Mia inleder med balladen om Cecilia Lind. Dajana kommenterar inklippt att alla har hemlängtan och därför har valt ”bittra” låtar.
Hela Mias scen, inklusive klipp med Dajana är 1.25 minuter lång. Sedan är
det Peters tur. ”Jag har en låt som jag aldrig sjungit på svenska. Jag skrev
texten strax innan jag kom hit”. Peter sjunger balladen ”Det bästa jag har”
med endast pianokomp av pianisten Micke Svahn.35 ME läser före texten,
Peter sjunger efter med lätt ostadig röst. Klipp till Jessica som sitter och
lyssnar med tårar i ögonen. Vi tittare får även se de andra eleverna – de ser
blankögda, allvarliga, tankfulla ut. Då Peter kommer till andra versen bryts
rösten så han inte kan fortsätta. ”Jag måste andas lite”, säger han. Försöker
sjunga, gråter. Han lägger handen på bröstet och vänder ryggen mot de
andra med händerna för ansiktet. Dricker vatten med ryggen bortvänd,
viftar hjälplöst med händerna medan han säger ”Å det trodde jag inte”.
ME: ”Sjung väldigt, väldigt tydlig, väldigt sakligt som om du skulle läsa en
innehållsförteckning över något bara”. Peter fortsätter att gråta och vifta
med händerna. Klipp till de andra eleverna, flera har tårar i ögonen. ”Sätt
dig ner bara”, säger ME och Peter sätter sig. Utbrister ”Oh, macho-man”.
Alla fnissar. ME går fram och kramar honom. ”Darling! Du… Nu läser vi
det här precis som det var en beskrivning på en kaffebryggare eller vad
som helst” Bildväxling över till de andra eleverna som också är rörda och
har tårar i ögonen. ME (skämtsamt): ”Titta, det är väl fantastiskt. Titta på
alla de här lipsillarna. Vad är det här för ett gäng? Har ni en skruv lös eller?”
Alla skrattar generat. Peter förklarar i en inklippt bekännelsescen: ”Det är

35 ”Det bästa jag har” (Simson/Borg) finns inspelad på Fame Factory, Volym 5, Mariann
Grammofon AB.
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en låt som jag skrev när min son var liten. Då var den på engelska, men nu
hade jag skrivit en svensk text som jag ville pröva att sjunga. Det är lätt att
uttrycka klyschor på engelska, det träffar inte på samma sätt. När jag kom
till andra versen så gick det inte, det bara kom – plopp. Och jag blev så jävla
förvånad. Men jag gråter ju inte, det gjorde ju dom förra året. Hela macholigan lipade också, det gjorde ju inte saken lättare”. Scenen avslutas med att
Peter klarar av att sjunga färdigt låten och vi ser åter hur Jessica men även
Per gråter. Peter åter i bekännelsesituation: ”Jag trodde inte det här om mig
själv. Goa gubbar”.

Sekvensen med den gråtande Peter får påfallande långt utrymme
i avsnittet. Den är hela 5 minuter och 30 sekunder lång, vilket i
Fame Factory-sammanhang är ovanligt mycket för en och samma
sekvens. Dessutom befolkas serien av andra gråtande manliga deltagare, hela ”macho-ligan” som Peter uttrycker det, gråter åtminstone någon gång. Detta fick en av seriens tittare att konstatera om
killarna att ”dom grät ju jämt” (Edin 2005, s. 68). Det är helt uppenbart att producenterna ser något intressant i såväl ovanstående
sekvens som gråtande män överhuvudtaget.
För att bättre förstå gråtscenens centrala plats kan en historisk
kontextualisering göras. Ekenstam (1999) har skrivit den gråtande
mannens idéhistoria och påvisar att redan Platon (i Staten) ansåg
att det var mannens plikt att visa själsstyrka och att behålla sitt
lugn när han drabbades av sorg.
Redan hos Platon återfinner vi teman som frekvent ska återkomma framöver. Förnuftet är värdefullare än känslolivet, och män är förnuftigare än
kvinnor. Självbehärskning är framför allt en manlig dygd, som männen dock
måste träna sig i. Mannen ska låta sig ledas av sitt förnuft och sin vilja, inte
av sina känslor (Ekenstam 1999, s. 162).
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Men samtidigt som man alltså redan tidigt kan skönja en avståndstagande hållning gentemot gråtande män, betonar Ekenstam att
det genom historien mer funnits en ambivalent attityd till mäns
gråt än ett totalt avståndstagande. Under exempelvis renässansen
hårdnade attityderna gentemot mäns gråt, för att på 1700-talet
ersättas av mer fritt gråtande män. Ekenstam menar att under det
sistnämnda århundradet tolkades förmågan att beröras som ett
mått på exempelvis sann vänskap: gråt blev en markör för autenticitet, för verkliga, sanna känslor. Jag ska inte närmare gå in på
gråtens intressanta idéhistoria före 1800 som den skrivs av Ekenstam, utan med honom ta ett steg in i perioden efter 1800. Det är
nämligen då som det Mosse (1996) kallar den ”moderna maskulina
stereotypen” uppstår. Framväxten av denna stereotyp är sammanflätad med framväxten av industrialismen och har utmärkande
drag som självkontroll, orubblighet och mod. Den nye mannen
skulle vara stark, målmedveten, effektiv och känslomässigt sluten
(Ekenstam 1999, s. 167).
Under den här perioden blir också polariseringen mellan manligt och kvinnligt starkare: bland annat blev känslosamhet ett
nästan enbart kvinnligt känslouttryck, ”gråten feminiserades”,
som Ekenstam skriver (1999, s. 168). Även om tidens romantiska
strömningar utgjorde en motrörelse, var ändå huvudtendensen
den att mäns tårar blev något omöjligt, en ingrediens i maskuliniteten som var nästan helt tabu. Känslor skulle hållas i intimsfären
och förvisades därmed helt från det offentliga. Här står vi än idag
– eller gör vi inte det längre? Peters offentliga gråt i Fame Factory
kan tolkas som att den moderna maskulina stereotypen är underminerad, att det idag på 2000-talet finns ett större utrymme för
en ”feminin” maskulinitet. Är det så gråtscenen i Fame Factory ska
tolkas eller handlar det om något annat?
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I antologin Oh Boy (2007) återkommer denna diskussion med olika svar i samband med författarnas analyser av olika musikaliska
uttryck. Å ena sidan sätter Sarah Williams (2007) populärmusikgenren emo (emotionally oriented rock) och dess känslosamma uttryck i direkt relation till den manlighet i kris som uppstått då den
amerikanske mannen ”degraderats” från hårt arbetande ensam familjeförsörjare till en i familjen inte längre ensamförsörjande (eller
ens arbetande) konsument. Å andra sidan sätter Ian Biddle (2007)
frågetecken för om de engelska, manliga singer/songwriters han
analyserar verkligen står för en förändring av maskuliniteten. Han
menar att man måste sätta de nostalgiska, melankoliska texterna
om en känslig maskulinitet i relation till den traditionella femininitet som också skildras i texterna. Om man gör det framträder
en gammaldags och konservativ genusideologi, menar han (s. 141).
Biddle avslutar sin analys av artisterna och deras verk med att konstatera att han är trollbunden av dessa singer/songwriters, men att
det stör honom (s. 142).
Samma reaktion frammanar Peters gråtscen som är på en gång
rörande men samtidigt störande för en genusintresserad forskare.
Den stora plats den får ta tidsmässigt i Fame Factory-avsnittet avslöjar som sagt producenternas viktning av den. Men skälet till
att de tyckt att gråten var intressant var knappast att visa fram en
alternativ, ny och mjuk maskulinitet utan att visa ett starkt uttryck för känslor. Detta intresse är, som förut påpekats, centralt i
reality som genre. Det är uttryck för ilska, avundsjuka, kärlek, sorg
och svartsjuka som klipps fram ur det material som filmas under
timmar på plats, inte det vardagliga görandet och låtandet då det
sistnämnda skulle bli för tråkig TV. Dessutom ger starka uttryck
som känsloyttringar den av både tittarna och producenterna eftersträvade känslan av autenticitet, ”det här händer på riktigt, det
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här är sant”. Sorgsna och ledsna människor ses i vår kultur som att
de släppt all kontroll. För att återvända till Goffman (1959/1972)
skulle man kunna säga att gråt är något som är förknippat med
de bakre regionerna där människor sänkt den gard som utgörs av
den jagframställning som vi är så noga att upprätthålla i de främre
regionerna. Starka känslor ger dessutom också en känsla av intimitet, att man som tittare kommer tätt intill de agerande och får
möjlighet att komma nära en person och se honom eller henne
”som han/hon verkligen är”.
Men starka känslor värderas olika av producenter och tittare,
beroende på vilket kön den person har som fäller tårarna. Deltagarna i Fame Factory illustrerar dessa olika värderingar då de
diskuterar tårarnas betydelse för hur tittarna uppfattar deltagarna.
Monica Einarsson undrar i avsnitt 34 (03-03-03) vad det beror på
att killarna röstas vidare men inte tjejerna. Eleven Peter svarar att
”i sådant här program som det här får man se en mjukare sida av
killarna. Vi gråter ju, till och med macho-Per här, bu-hu”. Vad Peter inte tänker på eller nämner är att de unga kvinnorna gråter lika
mycket som de unga männen, att de också visar en ”mjukare” sida:
istället talar han om ”macho-ligans” eller de ”goa gubbarnas” tårar.
De unga kvinnornas gråt kommenteras heller inte av någon annan
i serien eller av fansen på nätet. Skälet är återigen våra kulturellt
skapade uppfattningar om manligt och kvinnligt – när tjejer gråter
är det ”normalt” kvinnobeteende, något kvinnor ofta gör för att de
är svagare än män.
När killar gråter tolkas det på ett annat sätt i vår kultur – mäns
gråt ses som ett tecken på styrka då de vågar visa äkta känslor.
Här finns alltså en återklang av 1700-talets syn på manlig gråt som
genuin och sann. Killarna premieras då de brister i gråt (visar äkta
känslor), medan tjejerna kritiseras (är svaga, måste ta för sig mer).
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Denna bild av de kvinnliga blivande artisterna som för veka och
passiva, återkommer jag till nedan i diskussionen om femininitet.
Det finns alltså skäl att förhålla sig avvaktande till alltför snabba slutsatser om att gråtande män i offentligheten alltid betyder
att den hegemoniska maskuliniteten har försvagats. Just i detta
sammanhang stärker gråtscenen de manliga deltagarnas redan
starka position i och med att deras gråt paradoxalt nog tolkas som
styrka. Man måste även se gråten i relation till hela den text som
Fame Factory utgör, en text där manliga känslor är accepterade
till en viss gräns. Den gränsen är svaghet, vilket definieras som
feminint. Eller som Bert Karlsson säger till eleven Dennis (avsnitt
32, 03-02-27) apropå att han blev ledsen då hans låtval kritiserades
hårt på den senaste mini-auditionen: ”fan, du var ju svag där när
jag sa till dig [om låten]. Du får ju inte vara som brudarna och
klappa ihop när det är lite hårda tag.”
Gråtscenen måste också ses i relation till den text som framställer de kvinnliga artisterna som att de inte bemästrar teknik
och musikinstrument, där det ständigt talas om att de inte försöker nog och där de unga kvinnorna skildras som ett kollektiv och
männen som individer. Allt detta ska diskuteras i det följande.
Dessutom är det nödvändigt att se den i relation till produktionssidan och reality-genren i stort där just starka känsloutryck är centrala och gärna klipps fram i redigeringsprocessen.
Med detta inte sagt att gråtscenen inte har någon ideologisk
betydelse alls, att det inte spelar någon roll om man visar gråtande
män eller inte på TV. Det finns trots allt en subversiv potential
i bilden av gråtande män, som jag kommer att visa längre fram.
Denna potential finns i den manliga gråten som en utmaning av
heteronormativiteten. Gråten osäkrar nämligen mannens sexuella
identitet. En gråtande man kan uppfattas som en feminin man, en
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homosexuell, medan detsamma inte gäller för gråtande kvinnor,
vilka uppfattas som ”normala”, heterosexuella kvinnor.
7.2

Män dansar inte...

Gråtscenen är alltså ambivalent: den ska inte övertolkas som ett
tecken på en destabiliserad hegemonisk maskulinitet, samtidigt
som vi inte får glömma att den innehåller vissa element som underminerar traditionell maskulinitet. Det finns dock även mer entydiga iscensättningar av en hegemonisk, populärmusikalisk maskulinitet i Fame Factory. Dessa är exempel på genusslentrianer och
utgörs av vanemässiga, oreflekterade och upprepade skildringar av
traditionell manlighet och kvinnlighet. Främst görs de i producentledet. Det är exempelvis påfallande hur många sekvenser man
från producenternas sida valt att visa som skildrar de manliga eleverna med instrument eller i studion, bemästrande teknologi. Lika
påfallande är hur få scener som visar de kvinnliga eleverna med
instrument eller bemästrande teknologi. Det är också slående att
de unga männen inte dansar och det är i den tråden jag först vill
börja nysta:
I den allra första veckofinalen säsong två (avsnitt 13, 03-02-02) är det fem
killar som går upp (två av dem ska åka ut), eftersom, som Bert Karlsson säger, det är alldeles för många killar bland eleverna. Per är en av dem. Temat
är 70-tal. Per har valt att framföra låten ”Movie Star” som en gång sjöngs av
artisten Harpo. Per kommer in på scenen iförd en svart långärmad t-shirt
dekorerad med stora graffiti-bokstäver. Han har svarta, lite baggy byxor
och vita sneakers. Peter spelar elgitarr på scenen. Anders körar. I originalversionen är ”Movie Star” en snäll poplåt, men Per gör den till en rockperformance. Han studsar runt på scenen, sträcker upp armarna för att
mana publiken att klappa med, står bredbent, pekar på publiken, springer
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runt med mikrofonstativet, står och diggar med hela kroppen tillsammans
med Anders vid Peters gitarr-solo, knäfaller, hoppar upp igen… Avslutar
med ett rock-hopp ner från scenens trappa. Han kör hårt på poser och
svettig energi.

Pers (eller ”macho-Per” som han kallades av Peter i det föregående) scenframträdande skulle kunna rubriceras som en cock-rockperformance. Cock-rock är en term som enligt Frith & McRobbie
(1978/1990, s. 374) betecknar en musikalisk performance som på
ett explicit sätt framställer den maskulina sexualiteten som tuff
och ofta aggressiv. En artist inom cock-rocken är dominerande,
skrytsam och påminner hela tiden publiken om att det är han
som har kontroll (tänk Mick Jagger). Pers performance är dock
ett undantag i Fame Factory, då den musikgenre som dominerar ju
snarare är pop, men den utgör ett nästan övertydligt exempel på
hur en av de manliga artisterna kämpar med, eller rättare sagt mot
en femininiserad, populärmusikalisk diskurs.
Pers performance är mycket rörlig, han använder kroppen hela
tiden i det att han studsar upp och ner, hoppar, rör på armarna och
springer. Hans rörlighet skiljer sig mycket från veckofinalens fyra
andra deltagare som nästan inte alls rör på kroppen. Samtidigt har
hans performance ett viktigt och genomgående drag gemensamt
med de andra manliga deltagarnas: han och de andra dansar inte.
De andra manliga artisterna har inte samma utspel som Per utan
de står mest stilla och sjunger eller går några steg fram och tillbaka på scenen. Men de lyckas ändå ta plats där och förmedla att
de har kontrollen över det som sker just nu. Så trots den på ytan
stora skillnaden mellan den performance Per och de andra fyra
ger, finns ändå en gemensam nämnare i att den maskulina genusperformance som framställs på scenen är laddad med makt, kraft
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och styrka. Killarna agerar kroppsligt mer statiskt än tjejerna. Det
ska understrykas att de unga kvinnorna inte heller är några mästerdansare på scenen, men de tar fler danssteg än de unga männen.
Detta att Fame Factory-eleverna inte är särskilt bra på att dansa
ska naturligtvis tillskrivas deras orutin: det är svårt nog att sjunga
bra, men att samtidigt dansa… Men inte desto mindre är det killarna som framstår som mest orörliga. Vad kan detta bero på?
De manliga elevernas performance, även Pers, är typiska för
det manlighetsideal som uppstod redan på tidigt 1800-tal. Jens
Ljunggren (1999) beskriver dess kroppsliga konsekvenser i sitt arbete om den svenska Linggymnastiken.36 Denna byggde på manligt ideal om kraft, mekaniskt stela och rationella rörelseformer.
Ljunggren (1999, s. 111) skriver:
En riktig man skulle behärska sin kropp och uppträda skötsamt men
samtidigt ha något av vikingens ursprungliga kraft i sig för att bli en god
samhällsmedborgare och soldat. I en tidig skrift talade Ling om gymnastiken
som ett sätt att restaurera förfädernas ”förlorade” manlighet, acceptabelt
utifrån samtidens krav på städat och civiliserat uppförande. Vikingarnas
ohejdade krafter skulle återuppstå i det moderna samhället som militärisk
lydnad, självbehärskning och kroppskontroll.

Detta ideal gällde inte kvinnorna: Hjalmar Ling, Per Henrik Lings
son som fortsatte sin fars gärning, ansåg att kvinnor inte hade begåvning för en del gymnastiska rörelser, som hopp och löpning, då
deras kroppar utmärktes av ”svaghet, långsamhet och bristande
fasthet”. Däremot hade de begåvning för rörelser med jämnhet och
36 Per Henrik Ling, född 1776, död 1839, gymnastikpedagog och skald; ledamot av
Götiska förbundet och Svenska Akademien 1835. Far till Hjalmar Ling. Grundare
av och föreståndare för Gymnastiska centralinstitutet, GCI, idag Gymnastik- och
idrottshögskolan, GIH. Kallas även den svenska gymnastikens fader.
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balans och deras ”medfödda estetiska känsla” gjorde dem lämpliga för rytmiska dansrörelser (Ljunggren 1999, s. 156). Detta skrev
Hjalmar Ling år 1869 och redan här kan vi se hur de manliga och
kvinnliga kropparnas rörelsemönster är fastlåsta i genusmärkta
positioner: män använder kroppen på ett behärskat och kraftfullt
sätt, men de dansar inte. Kvinnorna är mjukare, långsammare, graciösare och dansar.
Dessa normer vad gäller kvinnors och mäns olika kroppsliga
uttryckssätt kvarstår än idag. Callison (2007) slår fast att den utbredda uppfattningen är att västerländska män inte dansar och om
de dansar så är de homosexuella.37 Men liksom i fallet med mäns
gråt har också synen på dansande män varierat historiskt. Under
barocken och särskilt vid Louis XIV hov ansågs en skickligt dansande man förkroppsliga en mängd dygder, inklusive krigiska sådana. Men från mitten av 1700-talet kommer kvinnor allt mer att
exklusivt förknippas med dans. Inte minst dominerade kvinnorna
teaterbaletten och denna blev ett slags peep-show där män kunde
titta på kvinnors ben. Med den industriella revolutionen och det
Mosse (1996) kallar den moderna maskulina stereotypen blev den
expressiva, offentligt uppvisade manliga kroppen laddad med homosexuella konnotationer. Sedan denna tid, konstaterar Callison
(2007), måste alla män som på något sätt arbetar med dans brottas med den homofobi som möter dem. Detta har sin grund i den
föreställning om den manliga kroppen som dominerat och dominerar den västliga kulturen: att den inte bör vara ett objekt för
andras blickar och då allra minst andra mäns. Att vara ett objekt
implicerar passivitet, något som förknippas med kvinnlighet och
37 Att svenska pojkar och unga män inte dansar bekräftas i SMoK:s årliga nationella
lägesrapport (2007) där det konstateras att endast åtta procent av de elever som
valt dans i kulturskolan är pojkar.
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kvinnlig sexualitet. Den betittade manliga kroppen femininiseras
och får därmed en homosexuell laddning.
Dyer (1989) beskriver de visuella strategier som tillgrips för
att undvika femininiseringen av den manliga kroppen i manliga
utvikningsbilder. För att bryta det element av passivitet som är så
hotande för den hegemoniska maskuliniteten, är utvikningsmännen intensivt sysselsatta med olika aktiviteter. De sportar, åker
motorcykel eller står med motorsågen i högsta hugg. Denna strategi, att sätta den manliga kroppen i aktivitet på ett nästan övertydligt sätt, blev den strategi som räddade den vita, manliga dansen
från 1930-talet och framåt. Det var nämligen då som Fred Astaire med skenbar lätthet genomförde fysiskt sett nästan omöjliga
dansnummer. Denna akrobatiska typ av manlig show-dans som
byggde i lika delar på kraft och styrka som smidighet och lätthet,
accentuerades med Gene Kelly som på 1940-talet blev den nye
okrönte danskungen i Hollywood. De filmer som både Astaire och
Kelly dansade i byggde alla dessutom på ett utpräglat heterosexuellt narrativ med den manlige parten som den dominante. Man
kan säga att dansen ”räddades” till det maskulina ur den feminina,
kulturella position den varit inplacerad i under så lång tid. Men,
poängterar Cohan (1993), även om Astaire kan sägas ha återupprättat maskuliniteten inom dansen, för att inte sägas ha skapat den
vita, maskulina show-dansen, är det ändå hans kropp som utsätts
för åskådarens begärande, objektifierade blick, även om hans dans
är aldrig så akrobatisk. Mäns dansande kroppar är alltså fortfarande ett ambivalent kulturellt tecken. Det akrobatiska draget är
fortsättningsvis en viktig ingrediens i mäns dans. Med hip-hopen
kom breakdansen som idag räknas som en del av det som kallas
streetdance – samlingsnamn för alla danser som uppstått på gator
och klubbar.
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Men för att återvända till Fame Factory: det är inte det akrobatiska som utmärker de manliga artisternas scenframträdanden,
utan ett statiskt stillastående som utstrålar kontroll och kraft. Deras scenframträdande anknyter grovt sett alltså snarare till Ling
än Astaire. Ändå är skillnaden inte så stor: både Ling och Astaire
kan sägas att på skilda sätt ha räddat den manliga kroppen från en
femininisering med hjälp av olika typer av rörelser som dock har
samma kärna – självbehärskning och kroppskontroll.
7.3…de

arbetar i studion och spelar gitarr

Den manliga dans som presteras i Fame Factory ligger alltså helt i
linje med en vit, traditionell, hegemonisk maskulinitet. Detsamma
gäller de genusslentrianer som reproduceras i framställningarna av
kön och teknologi respektive kön och musikinstrument. I undervisningen på Fame-skolan ingår att lära sig Cubase, ett musikprogram. Fame-skolan är mycket välutrustad med studioteknik och
speciella lärare kommer dessutom regelbundet till skolan för att
lära eleverna hur man digitalt kan skriva och göra musik. Undervisningen omfattar alla elever, men i TV-rutan får tittarna till att
börja med endast se killarna arbeta i studion. I exempelvis avsnitt
tio (03-01-28) sitter killarna och lyssnar på låtar och spelar gitarr
framför teknisk apparatur. Nästa sekvens visar tjejerna som sitter
inlindade i filtar i en soffa och pratar. Senare i samma avsnitt får
vi åter se killarna som sitter och jobbar med låtar i olika studior.
I avsnitt elva (03-01-29) agerar Peter lärare åt Ida och visar hur
man producerar musik. Senare samma kväll visas hur killarna sitter i studion, medan tjejerna går och lägger sig. I avsnitt fjorton
(03-02-03) får vi se Martin och David sitta i studion. I avsnitt tjugofem (03-02-18) visas hur Jessica ligger i en soffa och läser Elle,
medan Per och Jerker sitter i studion. Det dröjer ända till mitten
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av serien innan tittarna får se några tjejer arbeta med studiotekniken. Men då framhåller de själva hur lite de kan och förminskar därmed sin egen insats. Så säger exempelvis Dajana: ”I början
kände jag att jag kan inget, men jag jobbade med Jerker och Per.
Och de kan ju redan det [Cubase] och det är ju bra för dom att
sitta bredvid och lära mig, då lär de sig också mer själva…” (avsnitt
46, 03-03-19).
Bayton (1998), liksom genusforskare som Mellström (1999),
har diskuterat hur viss teknologi kommit att kodas kulturellt och
socialt som något maskulint. Teknisk kompetens är något som
tillskrivs män och socialiseringsprocessen börjar redan tidigt då
små pojkar, i motsats till små flickor, får tekniska leksaker. Den
uppmuntran pojkar får vad gäller teknik leder till att pojkar redan
tidigt generellt har bättre teknisk kompetens och självförtroende
än flickor, vilket inte minst får konsekvenser senare i yrkesval. Det
ska dock påpekas att inte all teknik kodas som maskulin. Waldén
(1990) har exempelvis pekat på att en relativt komplicerad maskin
som symaskinen ändå kodats som feminin. Men i populärmusikens värld är så gott som alla tekniska yrken dominerade av män.
I inspelningsstudion är producenter, ljudtekniker, programmerare
och tekniker nästan alltid män, även om undantag naturligtvis
finns (Bayton 1998, s. 5ff.).
I Fame Factory upprepas den genusslentrian som oreflekterat
framställer män som det kön som bemästrar teknik medan kvinnor gör något annat – pratar, läser damtidningar eller sover. Samma
sak gäller framställningarna av vilket kön som spelar musikinstrument överhuvudtaget och vilka musikinstrument som är ”manliga”
och ”kvinnliga”.
Vid veckofinalerna uppträder för det mesta fem av eleverna,
varav en röstas ut. Alla uppträdande backas upp av en kör bestå-
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ende av elever som inte deltar i den aktuella finalen. Dessutom
backas den uppträdande deltagaren ibland upp av någon annan
elev som spelar ett instrument på scenen. Detta förekommer i
varje veckofinal – och det är alltid en kille som spelar gitarr. Den
enda kvinna som någonsin spelar något instrument på scenen är
Dajana som en gång kompar sig själv på piano och en annan gång
spelar congas.
Samma mönster upprepas i de bakre regionerna: i det dagliga
arbetet i Fame-skolan får vi tittare gång på gång se de manliga deltagarna med gitarrer. När de övar in sånger spelar de gitarr, när de
sitter i studion spelar de gitarr och så även vid mini-adutionerna.
Framför allt handlar det då om akustiska gitarrer.
Den överväldigande förekomsten i Fame Factory av män med
gitarrer speglar den genuskodning av musik och instrument som
kännetecknar det västerländska samhället och kulturen i stort.
I den kommunala musikskolan är det fler pojkar än flickor som
spelar gitarr medan flickorna dominerar på piano.38 Samma strukturer fortplantas och förstärks in i högre undervisning vad det gäller gitarr. På Kungliga musikhögskolan i Stockholm fanns läsåret
2007–2008 femton elever som hade gitarr som huvudinstrument,
alla var män. Detsamma gällde elgitarrister: av elva antagna var
alla killar. Vad gäller piano minskar kvinnornas andel i den högre
utbildningen jämfört med kulturskolan: 56 elever hade piano som
huvudinstrument, men där fanns en stor minoritet kvinnor ut38 Tack till Håkan Sandh och Dag Krafft på SMoK (Sveriges Musik- och kulturskoleråd)
som tagit fram följande siffror. De omfattar 44 musik/kulturskolor (16 % av Sveriges
samtliga) och kan därmed inte sägas vara statistiskt säkerställda utan mer ge besked
om en tendens. Av dessa siffror framgår att 29% av dem som spelar piano är pojkar,
mot 71% flickor. Av gitarrspelarna är 62% pojkar, mot 38% flickor. Av dem som tar
sånglektioner är 12% pojkar jämfört med 88% flickor.
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görande 21 personer.39 Alla sjutton eleverna i Fame Factory, utom
en kvinna, uppger att de spelar något instrument. De vanligaste
instrumenten är gitarr och piano. Nio av de tio manliga eleverna
spelar gitarr, fyra av de sju kvinnliga spelar piano.
Föreställningarna om gitarren som ett ”manligt” och pianot som
ett ”kvinnligt” instrument är inte enbart kopplade till instrumentalistens kön utan även till själva instrumentets klang. Tagg (1989)
lät flera hundra personer lyssna på musikaliska teman, hämtade
från film och TV. De fick fritt associera runt vad de trodde hände
i rutan eller på filmduken då de olika temana spelades. Ett mycket
tydligt resultat var att då ett tema spelades på piano associerade
informanterna till att en kvinna stod i fokus för handlingen, då
det spelades på elektrisk gitarr associerade informanterna till en
man.
Inom rocken är i synnerhet den elektriska gitarren det maskulina instrumentet per se. Bayton (1998) hävdar att ett bra framförande på en elektrisk gitarr är det samma som en bra performance
av maskulinitet. Självklart blir det då svårt för unga kvinnor, speciellt under ungdomsperioden då man är upptagen av att utforma
en ”feminin” könsidentitet, att satsa på detta instrument. Istället
gynnas konformitet, det vill säga en genusperformance som lutar
sig mot de socialt, kulturellt och historiskt bestämda uppfattningar om vad som räknas som maskulint eller feminint. I den genusperformance som inkluderar musiken ger pianot, flöjten och fiolen
lättare acceptans i framställningen av femininitet än elgitarren,
39 Tack till Eva Öhrström och Stefan Brolund på Kungliga musikhögskolan i Stockholm
som bistod med siffrorna. Brolund påpekar också att om man skulle göra en enkät
på hela skolan och be studenterna rangordna sina instrument själva så skulle kanske
bilden bli annorlunda. Till exempel finns det kanske fler kvinnor som spelar piano
och gitarr exempelvis inom den del av lärarutbildningen som inte har ett angivet
huvudinstrument. Därför får siffrorna inte ses som absoluta utan snarare som illustrerande en tendens.
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som istället ger status i framställningen av maskulinitet. Återigen
ser vi här alltså i exemplet med de genuskodade instrumenten en
genusslentrian som återskapas, upprepas och reproduceras i Fame
Factory. Att spela instrument, och i synnerhet gitarr, är ett manlig
göra, medan kvinnors instrument är rösten – den röst som är det
enda instrument kvinnor traditionellt ansetts ha en särskild fallenhet för.
Men även killarna är ju först och främst sångare i Fame Factory,
invänder vän av ordning. Naturligtvis är det så, och detta faktum i
sig innebär en destabilisering av den traditionella maskuliniteten,
som förut påpekats. Därför kan alla skildringar av stillastående,
teknikutövande och gitarrspelande killar även ses som ett slags
äreräddning av maskuliniteten, ett slags stabiliserande vikt som
gör att vågskålen inte i allt för hög grad tippar över åt det feminina.
7.4

Femininitetens dilemma

Psykologen Laura Brown (2005) följde en inspelning av en gamedoc (typ Survivor). Hon noterar att inspelningsteamet består av
ett stort antal välutbildade, kompetenta kvinnor. Männen och
kvinnorna som deltar i tävlingen är heller inga freaks, som Brown
föreställde sig att de kunde vara innan hon började sitt arbete,
utan de är en grupp människor som ser sitt deltagande som en utmaning och en chans att göra något annat av sina liv. Trots de goda
förutsättningarna, både på producentsidan och bland deltagarna,
blev resultatet i form av de TV-sända avsnitten fyllda av stereotypa, sexualiserade könsskildringar, speciellt av kvinnlighet, menar Brown (2005). Hon noterar två tydliga drag i reality-serier över
huvud taget och även i den game-doc hon själv arbetade med: dels
frånvaron av lesbiska kvinnor, till skillnad från den allt vanligare
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närvaron av manliga homosexuella, och dels att de starka kvinnorna inte vinner. Är det en kvinna som vinner är hon framställd
som söt och snäll.
Brown (2005) menar att sexualiseringen och femininiseringen
av deltagarna sker i produktionsledet, i redigeringen och klippningen av avsnitten. Den genusslentrian som framställs här grundar sig visserligen på antagligen vanemässiga och oreflekterade
uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt, men redigeras
fram medvetet ur materialet. Samma fenomen vad gäller sexualisering av de kvinnliga deltagarna kan dock inte iakttas i Fame Factory, förutom i auditionsprocessen, vilket diskuterats ovan. Den
svaga sexualiseringen av de kvinnliga deltagarna i serien kan delvis
förklaras med seriens seriösa syfte: den bygger inte på att visa intriger, festande eller sex mellan deltagarna utan på att skildra den
läroprocess som formar en artist.
Sedan auditionsprocessen är avslutad och eleverna har flyttat
in i Fame-skolan, vidtar vardagen. Dagarna på skolan skildras på
ett enahanda sätt. Varje avsnitt inleds med att tittarna får se trötta
deltagare morna sig i sängen. Man skulle kunna tänka sig att här
finns chansen för producenterna att visa sensuell nakenhet, men
morgonscenerna visar upp manliga och kvinnliga deltagare som
är väl inlindade i sängkläder, rufsiga, sömndruckna och föga sensuella. Vid frukostbordet sitter några i frottémorgonrockar, några
har klätt på sig, alla är trötta. Genom dessa återkommande bilder betonas tillvaron på skolan som ett hårt arbete som kör slut
på eleverna, snarare än som en glittrig glamourtillvaro. Morgonsekvenserna präglas inte av en sexualiserande kamerablick, däremot av en intimiserande sådan: tittarna kan uppleva att de kommer närmare eleverna som autentiska personer, att de får en chans
att se eleverna som de ”verkligen är” bakom scenen.
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Vid den obligatoriska morgonsamlingen då rektorn talar om
vad som ska hända under dagen och delar ut arbetsuppgifter, har
alla elever iklätt sig den klädsel som är helt dominerande, både
bland tjejer och killar – jeans och t-tröja eller jeans och skjorta.
Många har dessutom någon form av tofflor på sig. En av de kvinnliga deltagarna hade under säsong två på sig genomgående tjocka
dunsockor, medan en annan av de kvinnliga deltagarna hade på sig
stora, barnsliga tofflor i form av djurtassar. Tjejerna har minimalt
med make-up och har oftast satt upp det långa håret i en tofs
medan killarna, särskilt i säsong två, har mössa på huvudet. I skolarbetet är alla väl påklädda och ser ut som vilka unga vuxna som
helst som man kan möta i Ludvika, Kiruna eller Huddinge.
I dansträningen har deltagarna jämförelsevis mer kroppsavslöjande klädsel, särskilt de unga kvinnorna. Men kamerans blick
är inte sexualiserande, det vill säga den dröjer inte vid enskilda
kroppsdelar utan visar deltagarna i helfigur. Inte ens när eleverna
simmar, något som ingår i fysträningen, sker en sexualisering av
elevernas kroppar. Huvuddelen av de sekvenser som skildrar elevernas ansträngningar i simhallen består av bilder på dem i vattnet
då de simmar eller när de efteråt påklädda kommenterar sina insatser.
Deltagarna i veckofinalerna är däremot mer uppklädda. Tjejernas sminkning är kraftigare och även killarna har make-up.
Killarnas sminkning är dock mer en eftergift till TV-mediet än
ett queert inslag; mediet ställer nämligen krav på tydliga ansiktsdrag, speciellt som kamerorna vid direktsända scenframträdanden inte kan excellera i enbart närbilder. Deltagarnas kläder är
festligare och bär spår av en stylists arbete. Framför allt handlar
det om glittriga eller blanka kläder, speciellt bland de kvinnliga
deltagarna. Deras kläder är dock inte alls så avslöjande som dem
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kvinnotorson på den reklambild som omnämns inledningsvis bär
– ett par lårhöga, blanka stövlar och en mycket generös urringning
skulle bryta alltför mycket mot den ganska konventionella men
festbetonade stilen.
Varken tjejerna eller killarna sexualiseras alltså i skolarbetet
på Fame-skolan. Däremot homogeniseras de unga kvinnorna på
ett sätt som är till nackdel för deras deltagande i serien. Vi kan
erinra oss Browns (2005) iakttagelse om att en kvinna måste vara
söt och snäll om hon ska vinna en game-doc. Detsamma gäller den
femininitet som produceras i Fame Factory. Denna är påfallande
endimensionell och uppfyller alla krav på en traditionell, passiv
och respektabel femininitet.
I själva verket är begreppet respektabilitet centralt för den normerande typ av kvinnlighet som är dominant i västlig senmodernitet. Om Mosse (1996) beskriver hur den moderna maskulina
stereotypen utvecklas, kan Skeggs (1997) sägas beskriva framväxten och reproduktionen av den moderna feminina stereotypen. I
framväxten av denna är just respektabiliteten mycket betydelsefull. Skeggs diskuterar begreppets utveckling och roll i de klasstrider som under 1800-talet utbröt mellan aristokratin och dess nya
utmanare – borgerligheten. Respektabilitet blev ett vapen som användes för att reglera kvinnors kroppar, tal och ansvarsområden.
Begreppet användes för att avgränsa sig dels mot den aristokrati
som sågs allt för benägen till illa sedda excesser och extravaganser (ibid. s. 77), dels mot den växande och allt mer oregerliga arbetarklassen och dels mot de människor med annan hudfärg än
den vita som kom från de koloniserade områdena. Vita medelklasskvinnor kunde placeras och placerade sig själva i en ren och
passande femininitet just därför att svarta och vita arbetarklasskvinnor definierades och beskrevs som orena, farliga och sexuella.
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En alltför tydligt uppvisad och praktiserad sexualitet ansågs och
anses än idag som utmärkande för dem som saknar respektabilitet
(ibid. s. 195).
Idag är respektabilitet en (medelklass)norm som alla kvinnor
har att förhålla sig till, vilken klass de än tillhör eller vilken hudfärg och sexualitet de än har. Skeggs (1997) intervjuar kvinnor från
arbetarklassen som utbildar sig inom omvårdnad. I deras berättelser blir respektabilitetens finmaskiga nät tydligt. Att vara respektabel innefattar inte bara att framställa en passiv heterosexuell
sexualitet, ytterst inriktad på giftermål och familj. Även sätt att
klä sig och tala på, matvanor, träning, smak, utbildning, kulturkonsumtion, ja, allt som skänker ökat kulturellt kapital gör kvinnorna respektabla. Kläder är ett särskilt intressant område som
kvinnorna talar mycket om. För att vara respektabel ska man inte
klä sig som en slampa, ha på sig minikjol och åtsmitande, urringad
topp (s.136), det vill säga ungefär den klädsel som TV3:s reklambild för Fame Factory presenterar.
Bildens framställning av femininitetet är anmärkningsvärd, eftersom den inte alls är representativ – det är nästan undantagslöst
den respektabla femininiteten som framställs i serien. Denna representation av femininitet måste tillskrivas producenten TV3:s
försök till det som kan kallas ”såpafiering”. Genom att införa nya
regler som bäddade för intriger och genom att dra uppmärksamheten till deltagarnas sexliv försökte nämligen TV3 jaga nya tittarskaror. Försöket misslyckas dock och ett av de kvarstående resultaten blev en reklambild som inte hade någon förankring i seriens
innehåll. Men mer om detta nedan.
Det är istället slående hur lika de kvinnliga deltagarna blir varandra i och med att normen för kvinnlighet är så snäv. De har
ungefär samma längd, kläder, vikt, frisyrer och sceniskt framträ-
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dande. Ingen spelar ut, överdriver det sexuella utspelet, uppträder
maskulint, gör stora gester eller liknande. Där finns heller ingen
performance av avvikande eller subversivt slag som butchen, pojkflickan eller slampan. Det är istället en respektabel, kontrollerad
och balanserad femininitet som framställs bakom och på scenen.
Eller som en av deltagarna uttrycker det vid en fotosession: ”Jag är
en glad tjej. Jag vill inte vara sexig men sensuell och kvinnlig utan
att det går för långt” (Jessica, avsnitt 26, 03-02-19).
Det är även slående hur lika de kvinnliga rösterna är varandra.
Alla har samma typ av röst med smärre variationer. Den är lätt
nasal men har samtidigt en ren och klar ton. Den är belägen i de
högre registren och har ett distinkt vibrato. Celine Dion nämns typiskt nog som favoritartist av några av de kvinnliga eleverna. Här
finns ingen mörk, skrovlig, hes eller ”farlig” röst representerad.
De manliga artisterna är däremot mer som en bukett olika
blommor. Där finns den bredbente rockaren som avslutar låten
med ett hopp nerför scentrappan, den charmige, snälle svärmorsdrömmen, den seriöse singer/songwritern, pojkbandsmedlemmen
och Robbie Williams-kopian. Också deras röster skiljer sig åt. De
bildar ett helt spektrum av mansröster, från Johans ljusa, tonsvaga
och till omfånget begränsade till Dennis kraftfulla, omfångsrika
musikal-röst.
Kanske är det de unga kvinnornas brist på spelutrymme inom
femininiteten som fick de tre kvinnliga skribenterna (eller de tre
drakarna, som de kallas i rubriken) Åsa Mattsson, Lena Widman
och Monica Gunne att skriva följande:
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I Robinson, i Baren, i Fame Factory – tjejerna åker ut. Vi föreslår en motåtgärd: Bli mer Bert.
Mitt i högen av unga, hippa artister står han – den oförliknelige Bert
Karlsson. Han är satt, han är lantis, han är långtifrån vacker, han har inga fina
manér, han har egentligen allt emot sig om man skulle mäta honom med
ytans och formens mått.
Det absurda är att han bygger sig egen framgång på att tvinga in artisterna där. Han kritiserar dem för att vara för tjocka, ha ful frisyr och välja
fel låtar. Han verkar uppriktigt ledsen över att tjejerna i Fame Factory åker
ut, tre på raken, och blir galen när de vill sjunga en låt som deras svägerska
skrivit eller stämmer av låtvalet med sina väninnor: ”Vi har inte råd att göra
ett program för 100 miljoner för att ni ska sjunga egna låtar”.
Men huvudskälet till att tjejerna åker ut är att det är tjejer som röstar
ut dem, de vill hellre rösta på killar. Och varför gör de det?
Kanske för att Fame Factory-tjejerna är för strömlinjeformade. När
det gäller barn brukar man säga att de inte lyssnar på vad föräldrarna säger
utan tittar på vad föräldrarna gör. Det borde tjejerna i Fame Factory göra
med Bert. Lyssna inte så mycket på vad han säger, utan var mer som Bert
själva. Och då är det knappast att anpassa sig till auktoriteter som gäller!
(AB 03-03-02)

Under hela Fame Factorys andra säsong diskuteras det oavlåtligt
varför de kvinnliga artisterna åker ut ur serien. En mängd teorier
läggs fram, men en av de vanligaste är att man lägger skulden på
tjejerna själva, som ovanstående skribenter.
Såväl kvinnliga som manliga deltagare reflekterar över varför
det är de unga kvinnorna som röstas ut. Den blivande vinnaren
Anders säger i avsnitt 34 (03-02-27) att förklaringen kan vara att
killarna tar för sig mer än tjejerna, vilket ligger i linje med skribenternas uppmaning till de kvinnliga deltagarna att ”bli mer Bert”.
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Den enda som inte ber om ursäkt för att hon är där, enligt Anders,
är Mia som är lite ”karlakarl”. Mia går också vidare till finalen,
men hennes så kallade maskulina egenskaper gör att signaturen
”popcissi” framkastar förslaget på Fame Factory-chatten (www.alltomtv.se) att Mia kan vara en man.40 Som det har diskuterats ovan
har kvinnor mindre spelrum inom det som kan kallas ”kvinnlighet” än männen, vars utrymme inom det som kallas ”manlighet”
paradoxalt nog är större. Omnämnandet om Mia som karlakarl
och möjlig man utgör en utmärkt illustration av det som förut hävdats i denna text: en man blir alltid sedd som en man, så länge det
finns i alla fall ett manligt kännetecken, medan en kvinna inte blir
sedd som en kvinna om hon uppvisar ett manligt kännetecken.
Dilemmat tycks olösligt. Om de kvinnliga deltagarna är ”normalt”
feminina, det vill säga passiva, åker de ur tävlingen och får höra
att det är just det som är felet. Om de däremot avviker från det
”normalt” kvinnliga, det vill säga är aktiva, misstänkliggörs att de
är ”riktiga” kvinnor.
40 popcissi 18/03 2003: ”Har ni tänkt på att Mia kan vara en man??? Hon ser väldigt
maskulin ut… who knows??”
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8.

Sexualitet

Begreppet heteronormativitet brukar användas för att beteckna
de processer som producerar heterosexualitet, som gör att den
uppfattas som den rätta och normala sexualiteten, vilket bland
annat innebär att andra sexualiteter görs till avvikelser. Butlers
begrepp den heterosexuella matrisen används för att beteckna det
”rutnät av kulturell förståelighet som naturaliserar kroppar, genus
och begär” (min översättning, Butler 1990, s. 151). Butler menar att
vi föds in i heterosexualiteten som institution och dominerande
norm. Ett exempel är den dominerande normen att en person
med kvinnlig kropp ”ska” uppföra sig på ett feminint sätt och dras
sexuellt till maskulina män. En person med en manlig kropp ska
uppföra sig på ett maskulint sätt och dras sexuellt till feminina
kvinnor. Denna norm har upprepats så många gånger att den blivit
naturaliserad. Den uppfattas som naturlig så till den grad att den
fortsätter att dominera trots de ”avvikelser” som vi alla dagligen
kan se runt omkring oss.
I Fame Factory finns det både i själva serien och bland tittarna
ett påtagligt intresse för deltagarnas sexuella aktivitet och orientering. Vad det gäller det första finns bland tittarna en nyfikenhet
på vem som har haft sex med vem och här inkluderas även heterosexuell aktivitet. Vad gäller det andra handlar det om att avgöra
vilka av deltagarna som har en ”avvikande” sexualitet.
8.1

Sexuell aktivitet

I Strix’, TV 3:s och Bert Karlssons uttalanden om Fame Factory
återkommer ständigt försäkringar om att serien inte är någon
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vanlig dokusåpa utan en seriös tävlingsdokumentär som visar hur
unga människor utvecklar sin musikaliska talang. Samtidigt konkurrerar Fame Factory och TV3 på en marknad bestående av andra
reality-serier som inte har samma ”att göra”-karaktär utan är mer
inriktade på intriger, skvaller, sex och festande. Säsong två år 2003
hade Fame Factory samma sändningstid (kl. 19.00) som Big Brother
på kanal 5. Just Big Brothers tittare var de som enligt Edin (2005)
framhöll Fame Factory som för präktig och tråkig för att vara värd
att titta på.
Dock verkar inte tittarpreferenserna vara lika absoluta som
de framstår i Edins (2005) intervjuer. I Aftonbladet avspeglas det
pågående tittarkriget i en artikel med rubriken ”Kampen om tvtittarna” (03-02-12). Där berättas att många tittare börjar med att
se på Big Brother för att sedan hoppa över till Fame Factory i reklampauserna. Tydligen hade båda programmen åtminstone delvis
samma publik, vilket åstadkom en dragkamp om tittarna mellan
kanalerna.
Ett sätt för TV3 att locka över den Big Brother-publik som gillar skandaler var att locka med sex. Då Fame Factorys grundkoncept inte var att vara spektakulär utan seriös, får sexuell aktivitet
mellan deltagarna antydas på annat sätt än att visa den i bild. På
något annat sätt kan inte följande uttalanden från TV3-ledningen
tolkas:
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Två heterokillar som tas på bar gärning i samma säng, hårda fyllor, över
ett halvdussin spräckta förhållanden och svenskt tv-rekord i sex. Bakom
kulisserna har ”Fame Factory” högre skandalfaktor än någon annan svensk
dokusåpa. Förra omgången hade 14 av 16 elever sexuellt umgänge, säger
Calle Jansson, programchef på TV3.
/…/ En tidigare deltagare tillägger: Vi försöker inte vara helgon, det är de
som gör programmet som vill ge den bilden. Calle Jansson, TV3:s programchef, bekräftar Aftonbladets uppgifter. Förra säsongen hade vi 16 elever. Av
dessa idkade 14 kärlek under tiden på skolan. De hade sexuellt umgänge
med varandra, eller med personer utanför skolan. Men det var inte relevant i programmet, och därför visade vi inte det, säger Calle Jansson. /…/
(AB 03-10-21).

Dessa mycket detaljerade uppgifter om hur många som hade sex
och med vem, förmedlade av producenterna själva i form av kanalens egen programchef, destabiliserar Fame Factorys ”präktiga”
koncept som använts bland annat för att bemöta reality-TV:s belackare. Budskapet blir därmed dubbeltydigt: samtidigt som Fame
Factory handlar om musiktalang och inget annat, finns sexualiteten närvarande, inte minst i deltagarnas relationer med varandra.
Denna dubbeltydighet är något som TV3 och Strix står för. Öppet utövat eller mer antytt sex är något som kommit att ses som
ett typiskt inslag i dokusåpan. I dragkampen om tittarna försöker
TV3 ”såpafiera” den präktiga Fame Factory, inte enbart genom att
tillsätta ingrediensen sex, utan också genom att få till stånd fler
intriger mellan deltagarna. Reklambildens framställning av den
sexualiserade kvinnotorson får antagligen skrivas på försöken till
såpafierings konto. Men strävan att omforma talang-realityn Fame
Factory till dokusåpan Fame Factory stöter på patrull – i form av
Bert Karlsson.
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Under 2004 uppstår flera konflikter mellan TV3 och eleverna
på och ledningen för Fame-skolan. Det hela började med att TV3
i januari 2004 vill införa en ny regel som öppnar för intriger och
mobbning (veckans elev skulle peta en annan elev från veckofinalen). Eleverna protesterade. Rektorn Mikael Grahn hoppade av
serien och sa att ”det är farligt om Fame Factory blir mer intriger
än talang” (AB 04-01-13). Producenten Joakim Jankert kontrar:
Tidigare hade ”Fame Factory” valt att inte lägga fokus på intriger mellan
eleverna. Det ska ändras. Självklart är det en jättebra krydda för att få mer
åsiktsutbyte mellan eleverna. Definitivt. Det sticker jag inte under en stol
med. Men samtidigt gör detta att Bert Karlsson får mindre makt än tidigare
(AB 04-01-13).

Den sista meningen är avslöjande. Under hela Fame Factorys livstid
verkar motsättningarna mellan TV3, Strix och Bert Karlsson ha
varit konstanta. Han har i princip gjort vad han velat, som att han
slängde han in två extra finalister (Dennis och Martin) i sista stund
i finalen för säsong två, mot producentens vilja. 41 Men han har inte
bara frestat på producenternas tålamod. Han har också utmanat
Fame-skolans lärare. Under säsong två tog han in elever han själv
ville ha, som Sophie som kommer in på Fame-skolan efter att de
ordinarie eleverna tagits ut. Han avskaffar temaveckorna (att eleverna jobbar med ett visst tema som 70-talet eller gospel) utan att
först fråga lärarna och han kallar dansläraren Per för ”gymnastikläraren”, till Pers stora förtrytelse. Bert Karlssons förakt för dans kan
för övrigt tolkas i ljuset av den diskussion som förts ovan om dans
41 ”Klart med två extra finalister – Bert vann storbråket med tv-bolaget. ”Fame
Factory” skakades av ett jättebråk inför finalen på söndag. Bert Karlsson körde över
producenten Joakim Janckert och kuppade in två extra finalister. – Jag vann den här
striden, säger schlagerkungen” (AB 03-04-18).
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som genus- och sexualitetsambivalent uttrycksform. I bråket om
mobbnings-regeln i säsong tre ställer han sig på elevernas sida och
säger att han inte bryr sig ett dugg om vad TV3 tycker, regeln ska
stoppas, vilket också sker. TV3 backar och programchefen Calle Jansson konstaterar att ”Bert Karlsson är väldigt nöjd nu” (AB
04-01-25). Men TV3 ger inte upp i maktkampen om såpafieringens vara eller icke vara. Någon månad senare kommer de med en
ny regel som ska öka intrigerna i Fame Factory. Även då tar Bert
Karlsson ställning för elevernas protester och säger bland annat att
”Vi ska inte ha någon dokusåpa typ ”Robinson” där deltagarna får
sitta och pissa i hängmattor. Här bygger det på prestationer” (AB
04-02-05).
I striden om såpafieringen blir det tydligt att skildringarna av
sexuell aktivitet är beroende av genrekonventioner. En game-doc
utmärks av intriger, skvaller och sex – att ”vara” mer än att ”göra”,
medan talang-reality utmärks av att deltagarnas utvecklar olika
talanger – att ”göra” mer än att ”vara”. TV3 försöker i sin tittarjakt
omforma Fame Factory till en konventionell game-doc medan Bert
Karlsson, Fame-skolans lärarlag och elever håller emot och betonar
att serien handlar om att utveckla talang, att den är en ”tävlingsdokumentär”.
Med facit i hand verkar det som att Bert Karlsson med flera fått
rätt. Idag har Big Brother och liknande game-docs gått i graven för
att ersättas med populära talang-realities som Idol och Let’s Dance.
Det sistnämnda programmet vann år 2006 TV-priset Kristallen i
kategorin ”Årets underhållningsprogram”, vilket är ett tecken på
reality-genrens nya rumsrenhet. Genrens förbättrade status är ett
resultat av den utrensning som skett av dokusåpans mer ”låga” element, som exempelvis sexuell aktivitet.
Men ”sex- och intrig-kriget” mellan Bert Karlsson å ena sidan
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och Strix/TV3 å andra sidan ska inte tolkas som att Bert Karlsson
är snällare än TV-producenterna. Bert Karlsson agerar som representant för musikbranschen. Att ”få mer åsiktsutbyte mellan eleverna” (omskrivning för mer intriger) eller sätta ”svenskt tv-rekord
i sex” är något som eventuellt gynnar TV-bolagen i deras jakt på
tittare. Bert Karlsson är istället intresserad av att få fram artister
som säljer många plattor. Inom den musikgenre han verkar – mainstream schlagerpop – finns inga plus att hämta för en artist som
”sitter och pissar i hängmattor”. Tvärtom är ett viktigt kriterium
för att en artist ska lyckas att hon eller han framstår som trevlig. I
Zwaans (2006, s. 21) intervjuer med holländska A&R:s framgår att
detta är en personlig egenskap som dessa anser vara viktig för om
en artist ska lyckas eller inte. I Nederländerna uppskattas inte divor utan artister ska vara vanliga, sympatiska och bete sig normalt.
Zwaan understryker att detta säkert inte gäller i hela Europa utan
kanske enbart Nederländerna, men det finns anledning att anta
att trevlighet är en egenskap som den nordeuropeiska publiken
uppskattar särskilt. Och denna trevlighet kan brytas ned i egenskaperna ödmjukhet, anspråkslöshet och vanlighet, vilka Gillberg
(2007) menar är centrala begrepp i det värdeskapande som sker
i en svensk kulturell kontext, däribland populärkulturen. Detta
förstår även Bert Karlsson: sex och intriger är inte trevligt och
säljer inga plattor. Ytterst är alltså olika såväl kulturella som institutionella och ekonomiska intressen inblandade i den maktkamp
som avsätter spår till och med i framställningen av det allra mest
intima, sexualiteten.
Men frånvaron av sex i bild i talang-reality innebär inte en
frånvaro av spekulationer om sexuell aktivitet mellan deltagarna,
det vet varje nutida läsare. Kvällstidningarnas löpsedlar spekulerar i vem som blivit ihop med vem i exempelvis Let’s Dance och
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Idol. Att sexualiteten inte skildras i bild behöver inte vara något
problem för de tittare som är intresserade av deltagarnas privatliv.
Vad gäller Fame Factory öppnar budskapet i TV3:s och Strix’ uttalande om ”svenskt tv-rekord i sex” för spekulation om och tolkningar av det material som faktiskt visas. Att TV-tittarna även har
förmågan att avläsa även formmässiga, visuella spekulationer, visar
följande citat.
Issambre:
Jag tror inte att det var en slump att tv3 under miniauditionen växelklippte
in Anders när Ida sjöng och tvärt om när Anders sjöng. Tror absolut nåt är
på g mellan dem och att tv3 ville att man skulle förstå det bl a av detta.
Naima:
Ja det kan nog stämma. Tänkte också på klippen mellan dem. Men det
verkar som om det är locket på i serien tycker jag. (www.alltomtv.se)

”Issambre” och ”Naima” har observerat och tolkat en scen (avsnitt
24, 03-02-17) där eleverna, innan veckofinalen och på hemmaplan, får sjunga upp för en jury, bestående av Bert Karlsson plus
två andra jurymedlemmar. Denna scen utgör ett mycket tydligt
exempel på hur man från producenternas sida arbetar på den formella nivån för att med exempelvis väl överlagda klipp antyda
relationer. Då de andra eleverna sjunger upp får vi tittare se flera
olika lyssnare, men då Ida och Anders sjunger upp begränsas bilderna på åhörarna till dessa två. Samma visuella antydningar görs
också vad gäller Mia och Dennis, vilket får bland andra signaturen
YSS att spekulera under rubriken ”Kärlek i FF?”:
Tidigare utröstade deltagare har ju antytt att det har uppstått kärlek bland
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FF-deltagarna men att man har smugit med det. Det verkar ju rätt rimligt
eftersom det inte finns en enda singelkille där! Vilka tror ni att det handlar
om? Jag själv håller nog på Mia & Dennis. Vilka blickar hon gav honom under duetten. Verkade vara för mycket för att vara spelat tycker jag... (www.
alltomtv.se).

Senare avfärdar Dennis offentligt romansryktena (AB 03-04-11)
och anklagar TV3 för att vinkla en påhittad romans mellan honom
och Mia. Intresset för relationer och sexuell aktivitet avspeglas
också tydligt i tittarnas diskussioner på nätet (www.altomtv.se).
Där finns chattar som exempelvis har rubriken ”Hur är det med
kärleken i FF?” där signaturen Mamzen frågar om någon har en
åsikt om vilka av eleverna som passar ihop. En annan har rubriken
”Angående vem som ligger med vem i Fame Factory” där det bland
annat spekuleras om att ”en stor och tung samt en norrländsk ung”
har haft sex. ”Mer sex i FF” fortsätter spekulationerna och namnger dessutom två av de manliga, heterosexuellt identifierade deltagarna.
Budskapet, förmedlat av producenterna, är att sexualiteten
finns även i ”präktiga” genrer som talang-reality i allmänhet och
Fame Factory i synnerhet. Det gäller bara för tittarna att vara uppmärksamma på deltagarnas relationella samspel, iaktta de antydningar som gör från producentsidan på den formella nivån samt
lyssna på det skvaller som förmedlas via nätet eller kvällspressen
och som är en så viktig ingrediens i reality-genrens tolkningsgemenskaper.
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8.2

Sexuell orientering

Intresset för sexuell aktivitet begränsas inte enbart till vem som
har haft heterosex med vem, utan också om personer av samma
kön haft sex. Överhuvudtaget är frågan om vem eller vilka av deltagarna som är homosexuella en fråga som intresserar såväl producenter som publik.
Redan i januari 2003, då det ännu inte är klart vilka de lyckliga
eleverna som ska få gå på Fame-skolan blir, kommer Aftonbladet
med scoopet att ”Barbados-Mathias nye pojkvän tävlar i ”Fame
Factory”. I kväll kämpar Johan för att gå vidare i dokusåpan”.42 Johan blir antagen och får gå upp redan i den första veckofinalen
säsong två (03-02-02). Där outas han bakom scenen av en reporter
med en fråga om han gått sängvägen till Fame Factory. Tittarna
får sedan veta att Johan Thorsell är tillsammans med en av förra
säsongens deltagare, Mathias Holmgren, som då var sångare i dansbandet Barbados. Eleven blir ytterst generad och svarslös. Sekvensen framstår för tittaren som både besvärande och pinsam. Detta
kan avläsas i en diskussion på nätet där man i detalj avhandlar om
frågan var berättigad eller inte (www.alltomtv.se). De flesta inläggen tar avstånd från att Johan outas på detta oförberedda sätt,
medan andra inlägg är skadeglada och homofobiska. Senare under
våren outar Aftonbladet en av de kvinnliga deltagarna som bisexuell med flickvän (AB 03-03-24). Strax därpå får vi läsa i kvällstidningen att reportern som ställde frågan om Johan gått sängvägen
själv är homosexuell. Artikeln avslutas med namn på deltagare
från förra säsongen med en annan sexualitet än den heterosexuella
(AB 03-04-24).
Ett annat exempel på den nyfikenhet som finns på vem som
är eller inte är homosexuell utgörs av den ovan citerade artikeln
42

Aftonbladet 03-01-16.
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om TV-rekord i sex som publicerades i Aftonbladet (03-10-21). Där
talas om att två heterokillar ”tas på bar gärning i samma säng”. En
”källa” bekräftar ryktet i samma artikel och berättar: ”Jag känner
två killar som hade sex med varandra trots att de utåt varken är
bi- eller homosexuella”. Detta ledde till spekulationer på nätet om
vilka det kunde vara och flera förslag lades fram. 43
Även Edin (2005, s. 68) noterar att många av samtalen med de
kvinnliga tittare hon intervjuar om deras reality-tittande, handlar
om de män och kvinnor som man inte säkert vet är homo- eller
heterosexuella:
L: Men det jag tänkte på med Fame Factory det är att alla killar dom, alltså
jag trodde att typ tio stycken var bögar och så har hälften av dem flickvänner, dom grät ju jämt, vissa bara grät och grät och grät, ”han måste vara
bög och han måste vara bög”. /…/
S: Och sen var det ju hon den jättesöta tjejen.
L: Ja.
S: Dajana, att hon var lebb, det trodde man ju inte, min kille tyckte hon var
skitsöt och jag bara, vad fan säger du, och sen fick man reda på att hon var
lebb.

Nyfikenheten på och diskussionerna om vem som är vad underhålls alltså inte enbart av TV-producenterna, som i exemplet med
intervjun i direktsändning med Johan, utan också av samarbetspartnern Aftonbladet och i chattar mellan tittarna. TV-mediet,
43 Stor-Jon 14/03 2003: ”Enligt säkra källor skall manliga stön och guppande täcken varit resultatet av en blöt kväll mellan XX och NN. På festen efter det att XX röstats
bort blev både XX och NN rejält dragna och som de goa killar de är tröstade de
varandra sexuellt. Chockad!! Vi önskar dem lycka till i framtiden” (www.alltomtv.se).
Förf. anm: de riktiga namnen har anonymiserats.
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kvällspress och Internet bidrar alla till att i en effektiv enhet cirkulera rykten kring vem som har sex med vem och av vilket slag.
Fokuseringen på sex kan tyckas som ett nederlag i perspektivet
av att Fame Factory ska vara en reality-serie som enbart handlar
om musik och musikalisk talang. Men i ett perspektiv som istället
fokuserar kulturella och inte minst mediala representationer av
homosexuella kan Fame Factory, kanske oväntat, ses som ett steg
framåt.
Den vanligaste framställningen av homosexuella var i amerikansk TV, fram till 1990-talet, ingen alls.44 Skälen till detta var
inte enbart moraliska utan också ekonomiska: så sent som 1990
drog sig annonsörerna (påhejade av homofobiska organisationer) tillbaka från den amerikanska dramaserien Thirtysomething.
Anledningen var att ett avsnitt visade två män sittande bredvid
varandra i en säng. Resultatet av annonsörernas bojkott blev att
ABC gjorde en förlust på en miljon dollar (Gauntlett 2002, s. 82).
Om homosexuella överhuvudtaget har skildrats så har de skildrats
mycket stereotypt, från tidiga filmer med olyckliga, ondsinta homosexuella av båda könen till TV-serien Queer Eye for the Straight
Guy (Fab 5) där de fem fabulösa männen av vissa har tolkats som
att de uppfyller alla fördomar om utseendefixerade bögar.
Likaväl som där alltid funnits (och finns) genusslentrianer i representationerna av manlighet och kvinnlighet i medierna, så har
där alltid funnits slentrianmässiga och oreflekterade upprepningar
av kulturellt och samhälleligt skapade föreställningar om sexuali44 Det finns mycket lite forskning om hur homosexuella framställs i svenska medier. Ett
undantag är en liten skrift (Sahlman 2005) som undersöker hur hbt-personer framställs i pressen under 2000-talet. Det finns dock skäl att anta att svenska medier
inte varit mycket progressivare än amerikanska. Svensk TV har också varit en stor
importör av amerikanska TV-program, vilket antagligen påverkat publikens reception av framställningarna, eller rättare sagt icke-framställningarna av homosexuella.
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tet. Att vara man och homosexuell är i vår kultur förknippat med
en femininitet som negerar maskulinitet, medan att vara lesbisk är
förknippat med en maskulinitet som negerar femininitet. En homosexuell man föreställs vara, som Edwards (2006, s. 79) uttrycker
det, ”limp-wristed, shirt-lifting poofs, pansies and queens”. Denna
föreställning om homosexuellas ”natur” har sin grund i den historiskt seglivade uppfattningen om att homosexuella utgör ett tredje
kön (Hekma 1996). Denna uppfattning härstammade främst från
yrkesgrupper som poliser, psykiatriker och läkare, menar Hekma
(1996, s. 229). Både manliga och kvinnliga homosexuella sågs som
att de hade ”för mycket” av det andra könet i sig, vilket heterosexuella inte ansågs ha. Heterosexuella män och kvinnor ansågs
vara manliga män och kvinnliga kvinnor, medan de avvikande från
normen, de homosexuella, definierades som kvinnliga män och
manliga kvinnor.
Detta avspeglades också i de homosexuella (sub)kulturerna och
de iscensättningar av genus och sexualitet, som gavs där. Ovan har
det poängterats att människor använder sina kroppar för att interagera med den fysiska och sociala värld som omger dem. Kroppar
och förväntningar på hur kroppen ska användas och se ut varierar
över tid och rum – kroppar införlivar och ”lever” historiskt specifika kulturella spänningar och paradoxer. Just föreställningen om
den manliga homosexuella kroppen som ett tredje kön gjorde att
det uppstod kulturella förväntningar på manliga homosexuella,
vilka också införlivades och parodierades av desamma, om att de
skulle uppträda feminint, till exempel klä sig, röra sig och tala på
ett sätt som uppfattades som kvinnligt. Föreställningen om lesbiska som maskulina kvinnor gällde också långt in på 1970-talet
och iscensattes i vissa delar av den lesbiska (sub)kulturen där man
klippte håret kort och gick i kostym och slips (Rydström 2004, s.
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41). Naturligtvis deltog långt ifrån alla homosexuella i denna performance, de allra flesta hade inte möjlighet eller ville inte delta,
utan såg helt ”vanliga” ut, det vill säga de såg ut som det första eller
andra könet. Dessa personer syntes dock inte i offentligheten lika
tydligt som de manliga kvinnorna och de kvinnliga männen, på
grund av att de inte avvek från heteronormen. Därmed cementerades också uppfattningen om homosexuella i majoritetskulturen
att ”de där” alltid ser ut och uppför sig på ett visst sätt.
Hekma (1996, s. 233 ff.) försöker besvara frågan varför bilden
av den feminina homosexuella mannen blev så dominerande. Han
menar att den under en period var mer eller mindre nödvändig då
den fyllde den viktiga funktionen av att vara en för heterosexuella
icke-hotande representation av manlig homosexualitet. Transformeringen av manliga homosexuella till icke-maskulina män lämnade den ”normala” virila heterosexualiteten ohotad. Manliga homosexuella så att säga knuffades ut ur den maskulina världen på
grund av deras antagna femininitet. Samma processer gällde också
lesbiska som placerades utanför femininiteten på grund av deras
påstådda maskulinitet. Hakma (1996, s. 236) konstaterar att homosexuella vann i respektabilitet det de förlorade i maskulinitet
och femininitet.
Uppfattningen om homosexuella som ett tredje kön började så
småningom ge vika för att ersättas med uppfattningen att homosexuella helt enkelt är män och kvinnor med ett begär riktat till
samma kön. I och med denna nyare förståelse upphörde det att
vara funktionellt med en feminin självförståelse och självrepresentation bland homosexuella män, menar Nilsson (2003, s. 31). Han
fortsätter: ”Nu växte i stället en mer maskulin modell fram, en
modell som främjade sexuella relationer mellan två homosexuella
män, mellan två likar”. Detsamma gällde också lesbiska förhållan-
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den. Trots det lever föreställningen om den feminina mannen och
den maskulina kvinnan vidare som kulturella stereotyper. Det är
dessa stereotyper många heterosexuella fortfarande orienterar sig
efter i sin förståelse av homosexuella, även idag. Homosexuella
män och kvinnor homogeniseras alltså på ungefär samma sätt som
kvinnor homogeniseras i vår kultur: det utrymme eller spelrum
som finns inom både kategorierna ”kvinna” och ”homosexuell” är
mycket mindre än inom kategorierna ”man” och ”heterosexuell”.
Representationerna av sexualitet i Fame Factory kan ses som
ett överskridande av homosexuella stereotyper. I serien sätts nämligen etablerade normer ur spel. Där finns en bisexuell kvinna som
inte motsvarar bilden av den maskulina kvinnan utan är ”skitsöt”
ur en heterosexuell mans perspektiv. Där finns heterosexuella
män som gråter, vilket gör tittarna förvirrade i deras försök att
avgöra vem som är vad. Att gråta offentligt är något som kvinnor
eller feminina män, det vill säga homosexuella män, gör. Men här
gråter alla män och flera har flickvänner, vilket destabiliserar både
normen om att heterosexuella män inte gråter och att det endast
är homosexuella män som visar (feminina) känsloyttringar offentligt. Det ryktas dessutom om att heterosexuella män haft sex med
varandra, vilket ifrågasätter uppfattningen att man antingen är hetero- eller homosexuell, något som utmanar den heteronormativitet som drar skarpa gränser mellan ”de där” och ”oss”.
Men varför är det just i Fame Factory som dessa överskridanden
görs? Ett svar är att själva den musikaliska genren öppnar för en
destabilisering av heterosexualiteten, vilket också påverkar skildringarna av olika sexualiteter i själva serien. Destabiliseringen av
heteronormen underlättas nämligen av att den musikaliska genre
som dominerar Fame Factory mycket brett kan sägas vara ett slags
mainstream schlagerpop, vilken inom populärmusikhierarkin är
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positionerad som en låg och feminin genre. Musikgenren har dessutom starka kopplingar till den svenska manliga gaykulturen. Rosenberg (2005) vill förklara schlagerns popularitet i gaykulturen
med de drag av sentimentalitet och kitch som skapar en ”klibbighet”, en brist på distans som står långt från högkulturella hegemoniskt maskulina musikideal. Mainstream schlagerpop är dessutom en mycket kommersiell genre där det gäller att sälja så brett
som möjligt till så många som möjligt. Det innebär att ingen kan
diskrimineras, inget ”vi” och ”dom” kan upprättas, som inom den
politiskt mer radikala autenticitets-rocken där exempelvis punken utgör en genre vars texter upprättar ett tydligt ”vi” och ”dom”
(Ganetz 1997, s. 211 ff.). Ett annat exempel där detta dikotoma
tilltal upprättas är musikgenrer ingående i distinkta subkulturer
där musiken är ett sätt att avgränsa sig mot ”de andra”, ofta föräldragenerationen. Inom schlagerpopen upprättas istället ett ”jag”
och ett ”du” som är adresserat till alla. Det handlar om att flörta
med och charma alla, det vill säga att inte göra som exempelvis
vissa rockartister som ibland spelar med ryggen mot publiken eller kliver upp på scenen flera timmar efter utsatt tid. Sådana beteenden tjänar till att avgränsa publiken till de riktiga fansen, ”vi
som förstår”. Inom schlagerpopen riktas flörten istället mot hela
publiken, oavsett ålder, klass, etnicitet eller kön. Och oavsett om
publiken har samma kön som artisten själv.
8.3

Sexualitet och etnicitet

Jag har ovan hävdat att vare sig män eller kvinnor sexualiseras i någon större utsträckning i Fame Factory. Ett viktigt undantag finns
dock som utgörs av en sammankoppling av etnicitet och sexualitet.
Varken eleverna David Castanedas, Dennis Radoicics eller Da-
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jana Lööfs icke-svenska bakgrund vidrörs i någon nämnvärd utsträckning i serien, medan däremot Jessica Martinssons latinamerikanska bakgrund ständigt tematiseras. Jessica är en vacker och
blyg ung kvinna som är en av Bert Karlssons favoriter. Redan i det
andra avsnittet (03-01-14), på auditionen i Göteborg, får vi träffa
henne. Bert Karlsson, som haft kontakt med henne tidigare, lovar
i telefon att hon ska få gå förbi kön då hon kommer, och utbrister
då hon dyker upp:
”Du ser så jävla fräck ut. Du är livsfarlig för killar. Det borde jag inte säga,
du är gift. Killarna måste ha nåt att hoppas på!” Senare säger BK in i kameran: ”Den här tjejen från Colombia tycker jag har allt. Hon är jäkligt snygg.
Hon är intelligent. Hon har en intressant historia. Resten tror jag faktiskt vi
kan fixa på skolan.”

Tittarna får alltså redan tidigt i serien veta att Jessica har colombiansk bakgrund. Då hon kommer in i rummet för att sjunga upp
för juryn, bestående av Daniel Breitholtz (som presenteras som
musikförläggare), Monica Einarsson och Bert Karlsson, utspelas en
nästan övertydlig scen där de två männen är helt fascinerade av
Jessicas utseende, medan Monica Einarsson koncentrerar sig på att
lyssna på Jessicas röst. Hon tycker att Jessicas röst är för ostadig,
medan Bert Karlsson argumenterar för att Jessica utseende väger
upp rösten. Jessica kommer på detta sätt vidare till slutomgången
där hon blir antagen till Fame-utbildningen.
Under själva utbildningen framstår Jessica som en person som
är lite osäker, nervös och har lätt till gråt. Hon är medveten om
att hennes röst inte är den bästa men att ”folk tycker om att se på
mig” (avsnitt 22, 03-02-13). Trots hennes tillbakadragna framtoning
omnämns hon ändå exempelvis i samma avsnitt som ”sensuell” av
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dansläraren Per eller som att ”det inte rinner blod i henne, utan
lava” (juryn veckofinal 3, 03-02-16). Ingen annan av de kvinnliga
deltagarna framställs på detta sätt.
Kontrasten mellan vad som sägs om Jessica och vad vi tittare
ser i bild blir stor. Vi tittare ser en ung kvinna som är osäker och
blyg, medan vi hör om en kvinna som är sensuell och eldig. Det
motstridiga intrycket stärks av de två veckofinalerna som Jessica
deltar i innan hon blir utröstad:45 i sin första veckofinal (avsnitt
23, 03-02-16) är hon klädd i en klarröd klänning med smala axelband – en klädsel och färg som avviker starkt från de övriga
byxklädda kvinnliga och manliga deltagarnas scenkostymer, som
är hållna i mer dämpade färger. Hon presenteras som ett ”svensktcolombianskt bombnedslag” och ackompanjeras på scenen av eleverna Per på trummor och Jerker på maracas. Allt är upplagt för ett
sexigt, eldigt nummer, men även om Jessica rör på höfterna mer
än den andra kvinnliga deltagaren (för att inte tala om de manliga)
är hennes performance ändå mer återhållen än man skulle kunna
ha väntat sig av presentationen. Låten ”Give me, give me”46 inleds
med några fraser på spanska och genomgående flamencogitarr,
stråkljud och en rytmsektion bestående av latinamerikanska slaginstrument. Själva låten innehåller fallande ackordföljder och latinamerikanska rytmer. Den avslutas med några ord på spanska som
en extra försäkring om att ”du har nu lyssnat på latino-musik”.
Fame Factory-eleven Jessica Martinsson etnifieras och konstrueras av producenterna som latino-artisten Jessica Martinsson.
45 Jessica Martinsson deltar även i veckofinal 11 efter en miniaudition för alla elever
som gått på Fame-skolan. Hon, tillsammans med Martin och Ulrika, kvalificerar sig
till den 11:e veckofinalen, enligt Dennis för att hon ”är Berts absoluta favorit” (avsnitt 61, 03-04-10). Hon går dock inte vidare från veckofinal 11 till själva huvudfinalen.
46 ”Give Me, Give Me” (J. Boogie/Red One/Dr Dave) EMI Music Publishing, Fame
Factory Volym 4, Mariann Grammofon AB 2003.
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Och i föreställningen om en kvinnlig ”latino-artist” ingår sexighet. Lundström (2006) intervjuar unga kvinnor med bakgrund i
Latinamerika. De berättar om hur de ständigt sexualiseras, såväl
av andra invandrare som etniska svenskar. Eftersom dessa flickor
inte är lika hårt hållna som exempelvis arabiska flickor kallas de
”horor”, i lika stor utsträckning som svenska flickor. Dock åtnjuter svenska flickor respekt bland etniska svenskar, medan ”latinas” objektifieras även av (manliga) etniska svenskar. Som en orsak
till sexualiseringen av latinamerikanska kvinnor pekar flickorna
på framställningen av dem i populärkulturen. De nämner särskilt
Jennifer Lopez men också Christina Aguilera och Shakira. Även
om flickorna är stolta över den latinamerikanska musikens globala
popularitet, har de samtidigt också problem med de representationer av genus och sexualitet som vidhäftar musiken. Latinamerikanska artister framställs som de exotiska ”andra” och representationerna av dem är inte minst bemängd med könsstereotyper,
bland annat ”den sexiga, latinamerikanska kvinnan”.
I Fame Factory blir konstruktionen av det latinamerikanska
så mycket tydligare eftersom de andra eleverna inte etnifieras på
samma övertydiga vis. Deras svenska etnicitet omtalas eller diskuteras aldrig, men den finns där på det osynliga, slentrianmässiga
sätt som är typisk för vithet. Normen svenskhet har upprepats så
många gånger att den blivit naturaliserad och därmed nästan osynlig. De vanemässiga, oreflekterade och upprepade skildringarna av
vithet, och inte minst svenskhet, som bland annat medierna är
fyllda av framkallar en blindhet för att även det svenska utgör en
etnicitet.
Den blyga, osäkra Jessica nischas som sexigt ”svenskt-colombianskt bombnedslag”, en sexuell stereotyp som skrivs in på en
etnifierad kropp. Samtidigt som det ger henne en fördel i att synas
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mer då hon är ”annorlunda” än de andra eleverna, manövreras hon
in i en kategori hon inte kan överskrida och som inte passar henne
särskilt väl. Följaktligen röstas hon ut i sin andra veckofinal men
får ändå äran att på skiva framföra en duett med en av den föregående Fame Factory-säsongens största stjärnor, nämligen Andrés
Esteche som också blivit kategoriserad som latino-artist. 47 Detta
visar tydligt nackdelen med att bli så starkt nischad: har man en
gång blivit känd som en latino-artist finns ingen möjlighet att få
sjunga med exempelvis en ”svensk”.
Den avgörande drivkraften för etnifieringen av elever med
latinamerikansk bakgrund är främst den beräknade säljbarheten.
Latinamerikansk musik har blivit populär de senaste åren, vilket
inte minst Lundströms (2006) ”latinas” konstaterar med en viss
ambivalens om det är bra eller dåligt. Men det är inte den inhemskt producerade latinamerikanska musiken som blivit populär, utan en variant som gått omvägen över USA och blivit omstöpt
på vägen. Det vi ser, och den position Jessica intar, är en nordamerikansk och europeisk uppfattning om Latinamerika, där kvinnor
har färgglada kläder, är sexiga och sensuella och musiken alltid
innehåller maracas och flamencogitarr. Om det varit låt oss säga
balkan-musik istället för latinamerikansk musik som hade varit
kommersiellt gångbar, skulle en elev som Dennis Radoicic kanske
ha tillskrivits de kulturella kännetecken som vi i väst menar ”är”
Balkan, men som antagligen skulle vara lika grovt tillyxade som
dem vi tillskriver Latinamerika.
47 ”Easy Come, Easy Go” (K. Larsson/P. Landin), Tom Bone Music, Fame Factory Volym
5, Mariann Grammofon AB 2003. Jessica Martinsson gör även på samma album en
latiniserad (inklusive flamencogitarr) version av ”Beyond Your Eyes”, (L. Ahlin/T.
Lydell/B. Ljunggren), Warner Chappell Music/ Key South Publishing.
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9.

Varför vinner killarna?

Bert Karlsson i bilen på väg mot Fame-skolan. ”Vi gjorde lite fel vid slutauditionen” säger han. ”Vi höll inte reda på hur många tjejer och killar vi tog
in. Därför får Sophie en andra chans”. Lite senare förklarar Bert Karlsson
sitt självsvåldiga tilltag att på egen hand ta in en deltagare extra för rektorn
Monica Einarsson och resten av eleverna: ”Jo, det var så här att det var för
lite tjejer. Ren diskriminering, tycker ni inte det? Det är allvarligt alltså. Vi
måste stärka tjejligan.” Därefter säger Karlsson i intervjusituation: ”Tjejerna
har det ju tuffare att gå vidare”. Klipp till Bert Karlsson tillsammans med
eleverna, vänder sig till tjejgruppen: ”Jag kommer att fjäska för er tjejer
väldigt mycket, för ni är i underläge hela tiden” (avsnitt 10, 03-01-28).

Ovanstående sekvens utspelas före den första veckofinalen och
innan tävlingen kommit igång på allvar. Redan från allra första
början etableras alltså två grupper baserade på kön som ställs mot
varandra, där den ena framställs som svagare och i ”underläge”.
Bert Karlssons bedömning att de kvinnliga deltagarna har svårare
att gå vidare baseras på den föregående säsongen av Fame Factory
som visade just denna tendens och även hade en manlig deltagare, Magnus Bäcklund, som vinnare. Säsong två vinns av Anders
Johansson, påföljande säsong av Johan Becker och först den sista
säsongen får en kvinnlig segrare, Sandra Oxenryd.48
Genom hela säsong två, och speciellt dess första hälft, talas
det om varför de kvinnliga deltagarna blir utröstade ur tävlingen.
48 Jfr Höök (2007) som ur ett organisationsteoretiskt perspektiv problematiserar
varför fem av sju vinnare av Expedition: Robinson var män.
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De huvudsakliga förklaringarna går ut på att a) det är något fel på
juryn, b) det är fel på tittarna och fansen, eller c) det är något fel
på de kvinnliga deltagarna. Den förstnämnda förklaringen är inte
så frekvent men cirkulerar på nätet, speciellt bland kvinnliga tittare.
9.1

Fel på juryn

På en social nivå kan det som Connell (1995) kallar den hegemoniska maskuliniteten i relation till femininitet sammanfattas på
följande asymmetriska sätt. En riktig man kännetecknas av att han
uppskattas av andra män. Att uppskattas av kvinnor kommer i
andra hand. Mannen ska definitivt inte uppskattas på ”fel” sätt av
andra män, han får under inga omständigheter vara homosexuell.
En riktig kvinna kännetecknas av att hon uppskattas av män. Att
uppskattas av andra kvinnor är något som kommer i andra hand.
Inte heller hon får vara homosexuell.
Denna patriarkala och heteronormativa regel sätter spår i alla
mänskliga sociala och kulturella aktiviteter. Inom exempelvis organisationer har organisationsforskare visat att män ser och stöttar
andra män. Även kvinnor ser och stöttar män och i mindre grad
varandra.49 Fame Factory-eleven Mia är inne på detta när hon ska
förklara varför det oftast är en kille som vinner då hon säger att
killarna röstar på killarna och att tjejerna också röstar på killarna
(avsnitt 38, 03-03-09).
Följande chatt utspelar sig just under den tid de kvinnliga deltagarna åkte ut en efter en under säsong två. Signaturen ”Iona”
inleder:
49

Ett klassiskt verk på området feministisk organisationsteori är Kanter (1977).
Svenska exempel är bland annat Wahl (1992) och Holgersson (2003).
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25/02-2003, 01:24
1. Om man generaliserar så röstar män på män och kvinnor röstar tyvärr
på män.
2. Precis som i samhället i övrigt, ställs högre krav på tjejer/kvinnor. Där
hade Marimba Rooney rätt när hon i förra säsongen kritiserade Markus
sångröst. ”Killar kommer undan med sämre sångröst”.
3. ”Vi” (media, branschen, skivköparna etc) kräver att tjejer i regel skall
sjunga ”perfekt” utan direkta egenheter. Så när då tjejerna anpassar sig till
rådande ideal, blir de ändå bortvalda, inte helt sällan med orden ”slätstrukna”, ”ingen karaktär” etc.
Dessa ideal har vi ju tidigare konstaterat gäller utseendet. Idealen, vill jag
hävda, finns även musikaliskt.
Jag hoppas på en ny Janis Joplin. Knappast i FF. Men visst vore det roligt?
Aeval 25/02-2003, 04:12
Meh! De har ju bara valt tjejerna efter utseendet, så resultatet är ju ganska
solklart!:(
c_milla 25/02-2003, 04:42
mmm... håller med iona!
det räcker inte med att försöka skylla på fiktiva fjortisar i publiken, eftersom det inte förklarar juryns poängsättningar... ( + att det inte ens förklarar
publikens val eftersom den inte alls består av fjortistjejer utan tvärtom är
rätt mixad åldersmässigt). En ”mindre bra” kille är alltid bättre än en ”duktig” tjej, tyvärr…! (www.alltomtv.se)

Här finns åtminstone två intressanta iakttagelser att kommentera.
Signaturen ”Aeval” hävdar den mycket vanliga ståndpunkten att
tjejerna enbart väljs efter utseendet. Konsekvensen av detta påstående är att eftersom de endast väljs på grund av detta så kan de
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inte sjunga och förtjänar därför att röstas ut. Som det har diskuterats ovan ser man aldrig påståendet att killarna väljs ut på samma
sätt, trots att vikten av ett bra utseende speglas bland annat i kommentarerna på nätet, och att därmed antagandet att de valts ut
enbart efter utseendet borde ligga nära till hands.
Signaturen ”C milla” påpekar att man inte enbart kan skylla på
att unga tjejer i publiken röstar ut de kvinnliga deltagarna då det
för det första är juryns poängsättning som avgör vilka två deltagare
som ska ställas mot varandra i slutet av veckofinalen för att tävla
om vem som får stanna kvar. För det andra är publiken mer mixad
åldersmässigt än vad som hävdas.
Vad gäller det sistnämnda påståendet har ”C milla” alldeles
rätt. Tittarsiffror visar att de vanligaste tittarna var kvinnor mellan 25–39 år. Därefter kommer tittargruppen 40–59-åriga kvinnor
och först på tredje plats kom 15–24-åringar (www.mms.se).
Vad gäller påståendet att juryns poängsättning gynnar de manliga deltagarna är detta mer diskutabelt. Tittar man på de elva
veckofinalerna visar det sig att i åtta fall av elva var kvinnor inblandade i de avslutande tvåparts-”duellerna”. Killar var inblandade i tio av dem. Även med tanke på att de manliga deltagarna
var fler än de kvinnliga (tio av de ursprungliga sjutton deltagarna
var män) kan man inte säga att juryn skickade fler kvinnor än män
till duellerna genom att ge dem inga eller låga poäng.
Däremot är det helt klart att de kvinnliga jurymedlemmarna
lägger sina poäng på de manliga eleverna i högre utsträckning än
vad de manliga jurymedlemmarna gör. Medan de manliga jurymedlemmarnas röster fördelar sig nästan helt jämnt mellan kvinnliga och manliga artister, lägger de kvinnliga jurymedlemmarna
två tredjedelar av sina poäng på de manliga artisterna. Även om
materialet är litet och inte ger besked om denna tendens gäller hela
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musikbranschen, går det att hävda att i just denna omgång av Fame
Factory bekräftas tesen att kvinnor stödjer män men inte andra
kvinnor. Vad som inte går att bekräfta just här är tesen att män
enbart stödjer män – de manliga jurymedlemmarna röstar mer
jämställt än de kvinnliga. Vad detta kan bero på är inte möjligt
att svara på utifrån denna undersöknings material. För att svara på
frågan skulle det behövas intervjuer med de inblandade.
Det går heller inte att säga att publiken på plats favoriserar de
manliga deltagarna framför de kvinnliga på ett tydligt sätt. Efter
det att de två av finalernas fem elever som fått lägst poäng av juryn
sjungit en låt till, är det publiken i Olssons lada som via mentometrar röstar fram den elev får stanna kvar i tävlingen och den som
får lämna. I sju fall av elva ställdes en kvinnlig deltagare mot en
manlig dito. I fyra fall vann de manliga deltagarna över de kvinnliga. Däremot röstade TV-publiken den enda kvinnliga deltagaren
nedåt i prislistan i det sista steget i finalen. I säsong två vaskades
vinnaren fram enligt följande. De åtta finalisterna (tre kvinnor,
fem män) uppträdde live. Samtidigt fick tittarna ringa in och rösta
på sin favorit. De fyra som fick flest tittarröster gick vidare. Dessa
fyra (Dajana, Anders, Martin och Dennis) fick uppträda med en
extralåt. Artisterna bedömdes sedan till femtio procent av publiken och femtio procent av fem olika expertjuryer som fanns i
Skövde, Sundsvall, Malmö, Göteborg och Växjö. Slutligen utkorades vinnaren.
Hela 345 610 personer ringde in och röstade. Tittarna och juryerna var eniga om att Anders skulle vinna, men medan juryerna
placerade Dajana på andra plats satte tittarna henne på sista plats
av de fyra. Här är det möjligt att de unga kvinnliga tittarna fällde
utslaget genom att rösta på ”flick-favoriten” Anders eller de övriga manliga deltagarna, medan Dajana, som inte passade in i den
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heterosexuella begärsstrukturen, sågs som mindre intressant. Om
detta vet vi dock inget, eftersom tittarsiffrorna inte säger något
om kön, sexualitet och ålder på dem som röstade. Det sägs dock
mycket i serien om hur olika intressenter ser på den publikgrupp
som består av unga tjejer.
9.2

Fel på fansen

Att det kan vara så att det var främst unga flickor som röstade i
finalen i Fame Factory ska som sagt inte förnekas här. Det finns
dock skäl att förhålla sig något avvaktande inför allt för svepande
generaliseringar i detta fall. För det första visar tittarsiffrorna att
publiken visserligen till största delen består av kvinnor, men med
en stor åldersmässig spännvidd. Dessa tittare hade dessutom inte
möjlighet att rösta på någon av deltagarna förrän vid finalen. Möjlighet att rösta hade däremot publiken på plats vid veckofinalerna.
Denna publik finns det inte heller närmare uppgifter om, men
publikbilderna ger vid handen att den inte enbart bestod av unga
flickor – tvärtom verkar publiken bestå till stor del av släkt, vänner och bekanta till de uppträdande. Trots detta upprepas som ett
mantra om och om igenom serien att det är unga tjejer som utgör seriens publik, fastän inte minst producenterna Strix och TV3
borde ha mycket bra kontroll över tittarsiffrorna. ”Flickpubliken”
blir ett slags spöke, utan vare sig reell substans eller existens, som
framkallar rädsla och samtidigt fascination och som omtalas och
besvärjs serien igenom. Vad kan detta bero på?
Inom populärkulturen, liksom inom elitkulturella genrer som
konstmusik, teater eller ”god” litteratur, gäller att högstatuspubliken består av män. Men även en kvinnlig publik kan naturligtvis
tolereras, dock är den manliga publiken den mest eftersträvansvärda. Publiken bekräftar uttrycksformens kulturella status, sam-
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tidigt som omvänt det kulturella uttrycket bekräftar sin publiks
goda smak i en evig cirkelgång. Allra längst ner i hierarkin finns
det en stor publik som aldrig haft något anseende och det är unga
flickor, som dels har könet emot sig men även åldern. Man ska
nämligen komma ihåg att det är ungdomlighet som ses som något
eftersträvansvärt kulturellt sett, inte att verkligen vara ung. Att
vara ung innebär istället att se sitt liv begränsat av en mängd lagar,
regler och tvång och att sakna makt och resurser. Denna realitet
gör att ungdomar ses som en marginaliserad grupp i samhället och
bemöts av ointresse från andra åldersgrupper, som vuxna. I den
unga kvinnan korsas två av de maktaxlar som strukturerar hela
vårt samhälle – kön och ålder – vilket placerar henne i botten av
de kulturella och samhälleliga hierarkierna.
Den som är historiskt intresserad slås av just detta faktum då
hon tittar bakåt i populärmusikhistorien. Sambandet mellan ett
bands eller en artists status i populärmusikhierarkin och dess publik är tydligt. Det kan enkelt uttryckas som att ju större ung,
kvinnlig och aktiv publik desto lägre plats i hierarkin. Kanske var
det detta samband som fick till exempel Beatles att gå in i studion
1966 för att aldrig återvända därifrån för livekonserter. Efter transformeringen från ett gulligt pojkband som fyllde konsertlokalerna
med en skrikande flickpublik som tog över konserterna, till ett
musikaliskt experimenterande studioband, byttes publiken delvis
ut till en mer välutbildad manlig publik och bandets status höjdes.
Den mest föraktade publiken i rock- och pophistorian är alltså
unga kvinnor. Ett band som har en sådan publik kan inte vara seriöst. Detta är ett olösligt dilemma i speciellt rockens värld där det
autentiska, seriösa uttrycket hyllas samtidigt som rocken, liksom
alla estetiska uttrycksformer, är beroende av ekonomiska faktorer.
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För pengar är något som flickpubliken har, speciellt från och med
den senare delen av 1900-talet. För musikindustrin är flickpubliken åtråvärd ekonomiskt sett, samtidigt som där finns en skräck
för flickornas makt att (nyckfullt) fördela sin kärlek. För en artist
innebär att bli älskad av flickpubliken detsamma som att inte ses
som en viktig och riktig artist, samtidigt som den kommersiella
kontexten kräver att artisten håller kvar sin publik, även flickorna.
Journalisten Per Bjurmans krönika i Aftonbladet, om 2004 års
final, är värd att citera som illustration till ovanstående. Här läxar
han upp den tänkta ”flickpubliken” för att rösta på den som var
”gulligast” istället för den som var bäst:
Jurygrupperna hade rätt och tittarna fel. Karl Martindahl var överlägset bäst
i slutfinalen. Johan Beckers seger visar att ”Fame Factory” i första hand ÄR
en såpa, inte en musiktävling.
/…/ Men kvinnliga artister har ju tyvärr ingen chans i ”Fame Factory”
längre. Ja, ni såg själva igår. De fyra snubbarna i finalen seglade lätt vidare
till slutomgången och de fyra tjejerna fick sitta kvar i losersoffan. Det beror
verkligen inte på att killarna överlag svarade för styvare framträdanden på
Hovet. Det beror på att de gjort starkast intryck på den unga flickpublik
som följt tv-serien under det gångna året.
/…/ Men det hade inte hjälpt om han [Martindahl] så förvandlats
till själve John Lennon under påskdagen. Becker eller Östberg hade fått
rösterna ändå, för att de är gulligast eller trevligast eller vad de nu är. Så
återigen: Det här handlar inte om musik. Det handlar om vad människor får
för intryck av deltagarna i en dokusåpa. ”Fame Factory” behöver följaktligen inte tas på särskilt stort allvar /…/(AB 04-04-12).
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En sammanfattning av det som sägs, också av Bjurman, om de
unga, kvinnliga fansen i Fame Factory kan se ut så här: Flickor och
kvinnor röstar ”fel”. Det innebär att de inte förstår sig på musik
och istället sexualiserar killarna och röstar på de ”gulligaste” istället för de bästa, musikaliskt sett. Om den manliga publiken sägs
nästan inget alls eftersom de inte uppfattas som ett problem, men
implicit och i motsats till den kvinnliga publiken framträder följande uppfattning. Pojkar och män röstar ”rätt” då de förstår sig på
musik och därmed röstar på rätt artister. Ofta är också ”rätt” artist
en manlig artist eftersom män uppfattas som mer autentiska, aktiva och individuella.
Men kvinnor får inte förhålla sig till manliga artister på ”fel”
sätt, liksom män inte får förhålla sig till manliga artister på fel sätt,
nämligen genom att begära de manliga artisterna sexuellt. Till
skillnad mot flickpubliken talas det dock inte om den manliga respektive kvinnliga homosexuella publik som finns och vars intresse
för Fame Factory speglas bland annat i flera artiklar i gaytidningen
QX under 2003. Men de kvinnliga fansen talas det oupphörligt om
och de ska, precis som kvinnliga artister, vara respektabla. Det är
inte de som ska begära, utan de ska bli begärda.
Att detta är kärnan i branschens, kritikernas och artisternas
problem med unga, kvinnliga fans pekar flera forskare som intresserat sig för fan-kultur på, som exempelvis Wise (1990) och
Ehrenreich m.fl. (1992). Sue Wise (1990) diskuterar sin egen kärlek till Elvis och funderar bland annat på varför den tidigaste perioden av hans karriär alltid pekas ut av rockkritiker som hans
bästa. Det var under de tidiga åren Elvis hade läderkläder, spelade
rå rhythm’n’blues och gjorde sina sexiga scenframträdanden som
åstadkom moralisk panik bland amerikanska konservativt kristna.
Wise menar att när Elvis under sin senare karriär blev en snällare
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”teddy bear” – både vad gäller scenframträdande och musikval –
framstod han som symboliskt kastrerad och ett objekt för sina
fans, medan han under den tidiga perioden var den som innehade
fallos, den som begärde. Kort sagt: den tidige Elvis hade makten
över de kvinnliga fansen, medan den sene hade förlorat makten till
sina fans. Vad gäller manliga fans till såväl kvinnliga som manliga
artister, diskuteras de inte i termer av begär och sexualitet, trots
att manliga fans antagligen också sexualiserar sina idoler. Istället
förutsätts de manliga fansen helt enkelt gilla (eller inte gilla) artisternas musik.
Man kan också med en nutida terminologi säga att Elvis’ begärande kvinnliga fans destabiliserar den heterosexuella matrisen.
Den dominerande normen föreskriver att en person med kvinnlig
kropp ”ska” uppföra sig på ett feminint sätt och dras sexuellt till
maskulina män. En person med en manlig kropp ska uppföra sig
på ett maskulint sätt och dras sexuellt till feminina kvinnor. De
kvinnliga fansen uppför sig visserligen på ”rätt” sätt då de (hetero)
sexualiserar Elvis, men samtidigt gör de det på fel sätt. De uppför
sig nämligen inte respektabelt feminint – de är aktiva, begärande
och dominanta. Kort sagt: de har makt.
Just det dominanta draget i de kvinnliga fansens förhållande
till sina idoler intresserar sig även Ehrenreich m.fl. (1992) för vad
gäller Beatles. De diskuterar det tidiga 1960-talets Beatles-hysteri
och konstaterar att Beatles var objektet, flickorna var de aktiva
subjekten. ”Och ju högre de skrek, desto mindre sannolikt var det
att någon skulle glömma fansens makt. När skriken dränkte musiken, som de ständigt gjorde, då var det fansen och inte bandet som
var showen” (Ehrenreich m.fl. 1992, s. 103 ff.).
Även i Fame Factory har fansen makt då det är de som slutligen
röstar fram segraren. Överhuvudtaget har tittarna den makten i
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reality-TV, särskilt vad gäller game-docs och talang-reality. Men
här, i Fame Factoty, talas det som sagt mycket specifikt om en
flickpublik. Den nervösa fascinationen som kan utläsas i serien vad
gäller denna grupp beror på dess låga status i populärmusikhierarkin likaväl som den kulturellt omöjliga tanken i ett (hetero)
sexuellt kvinnligt begär. Den beror också på fansens reella makt
att avgöra tävlingen. Interaktiviteten i talang-realities som Fame
Factory gör att Jost (2004) föreslår att reality-TV-tittarens position
är sadistisk, om vi instämmer i Freuds definition av sadism som att
den innehåller våldsmoment, utgör en maktdemonstration mot en
annan människa som objektifierats (Freud 1984). Den som tittar
på talang-reality har känslan av att vara överallt, se allting och genom sin röst kunna styra vem som ska vara kvar och vem som ska
åka ut från serien (Jost 2004, s. 193). Hotet i att denna makt kan
finnas i händerna på det som uppfattas som nyckfulla, sexfixerade
och omusikaliska flickor är en delförklaring till att det hela tiden
hänvisas till denna grupp med fascinerad besatthet, trots att tittarsiffrorna säger att flickpubliken inte är den största.
Att en flickpublik är problematisk även för de enskilda deltagarna i Fame Factory vittnar Anders svar om då han i green-room
vid finalen (avsnitt 67, 03-04-20) får frågan av reportern Tobias
Kagelind om hur ett typiskt Anders-fan ser ut. Om Anders (som
också vinner tävlingen) har det rakt igenom hela serien sagts att
han är den som fått mest beundrarpost och kramdjur, att han är
”flickornas favorit”. Ändå svarar han: ”Då tänker jag på farsan, med
brynja. Ölmage, tipslördag.” Tobias frågar förvånat ”jag trodde det
var yngre tjejer?”, varpå Anders bestämt svarar ”nä”.
Om det hela tiden talas om killarna och särskilt Anders i termer
av att flickpubliken favoriserar dem, så talas det mycket litet om
relationen mellan flickpubliken och de kvinnliga artisterna. Men
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i exempelvis avsnitt 37 (03-03-03) säger dansläraren Per till Ida:
”Fokusera publiken. Få småtjejerna att identifiera sig med dig!”
”Småtjejerna” ska alltså försöka fås att identifiera sig med de
kvinnliga sångarna och älska de manliga – dock inte för mycket
och på fel sätt som framgått ovan. Även om tanken att flickpubliken identifierar sig med de kvinnliga artisterna säkert kan stämma
till en del, finns det skäl att ifrågasätta de antaganden som ligger
bakom ett sådant uttalande. För det första är tankefiguren heteronormativ och utesluter att ”småtjejerna” kan bli förälskade i kvinnliga artister. För det andra utesluter tankefiguren möjligheten att
”småtjejer” kan identifiera sig med manliga artister. För det tredje
utesluts den manliga publiken, ingen talar om dem. De förutsätts
helt enkelt stå utanför irrelevanta företeelser som kärlek och identifikation och kunna förhålla sig till artisterna utifrån strikt musikaliska premisser.
9.3

Fel på de kvinnliga deltagarna

De kvinnliga eleverna framställs från första början som ett problem, de måste ta för sig mer, de gör fel på olika sätt, men ingen
kan säga vad de gör fel mer konkret. Anledningen till allt tal om
de kvinnliga deltagarna är att en kvinna röstas ut i var och en av
de fem första veckofinalerna – veckofinal sex (av sammanlagt elva)
är den första som en man åker ut ur tävlingen.50 Under speciellt
den första hälften av serien diskuteras det därför livligt vad felet
är. Bert Karlsson, som är mycket upprörd över att det blir färre
och färre unga kvinnor kvar i tävlingen, har sin uppfattning klar
–de kvinnliga artisterna lyssnar för lite på honom: ”Även förra året
var tjejernas andralåtar dåliga. Flickorna är lite finare i kanten, de
50 I veckofinal ett går bara killar upp och följaktligen röstas även en kille ut i denna.
Denna enkönade veckofinal är dock ett undantag.
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ska göra de där bra låtarna. Killarna är mycket smartare, tar kända
låtar. Tjejerna tar sådana där utfyllnadslåtar. Jag kan bedöma de
kommersiella låtarna, hur de funkar kommersiellt för en publik”
(avsnitt 27, 03-02-20).
Bert Karlssons värnande om de kvinnliga deltagarna ska inte
tolkas i första hand som att han är en jämställdhetsförkämpe, även
om resultatet av hans envetna kamp blir det. Hans intresse i de
kvinnliga deltagarna är kommersiellt betingat. Bert Karlsson vet
att kvinnliga artister är kommersiellt gångbara i längden. Det har
inte minst försäljningen av skivor från hans eget skivbolag visat.
För honom är Fame Factory ett mer långsiktigt projekt, ett sätt att
hitta artister som även i framtiden kan ge ekonomisk utdelning.
I detta perspektiv är en manlig vinnare som röstats fram av en
nyckfull flickpublik ingen särskilt bra investering.
Vad gäller frågan om varför de kvinnliga artisterna röstas ut
gissar eleven Ida att ”vi måste gå ut och ta för oss mer. Vi är lite
fega. Tjejer tänker för mycket” (avsnitt 38, 03-03-09). Att de kvinnliga deltagarna framställs som en problematisk grupp i relation till
killarna ökar inte tjejernas chanser i tävlingen. De unga männen
kommer att framstå som det normala och norm, medan de unga
kvinnorna framstår som avvikarna, dem som det är något fel på.
I avsnittet ovan om kvinnlighetens dilemma har det påpekats
att kvinnor har mindre spelrum inom det som kan kallas ”kvinnlighet” än männen, vars utrymme inom det som kallas ”manlighet”
paradoxalt nog är större på grund av att manlighet är norm. Då
de kvinnliga deltagarna är ”normalt” feminina, det vill säga passiva, blir det utröstade ur tävlingen och får höra att de är ”fega”
eller väljer fel låtar. Detta dilemma anspelar också signaturen Iona
på i chatten ovan när hon konstaterar att ”Vi” (media, branschen,
skivköparna etc) kräver att tjejer i regel skall sjunga ”perfekt” utan
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direkta egenheter. Så när då tjejerna anpassar sig till rådande ideal,
blir de ändå bortvalda, inte helt sällan med orden ”slätstrukna”,
”ingen karaktär” etc.”
Den snäva ramen för kvinnlighet gör att de kvinnliga artisterna
bildar och även uppfattas som en homogen grupp, till skillnad mot
killarna som redan tidigt i serien framstår som individer, representerande olika typer av maskuliniteter. De unga kvinnliga artisterna
framstår, precis som signaturen Iona är inne på, som tråkiga och
karaktärslösa – egenskaper som man inte vinner talang-tävlingar
på.
Om de unga kvinnliga artisterna däremot avviker från det
”normalt” kvinnliga, det vill säga är aktiva, löper de risken att inte
uppfattas som respektabla kvinnor, det vill säga inte vara ”riktiga”
kvinnor. Sådana kvinnor vinner heller inte reality-tävlingar, enligt
Brown (2005). Vad de kvinnliga deltagarna än gör blir det fel, eftersom deras framgång inte handlar om deras individuella prestationer utan om kulturellt bestämda uppfattningar om hur kvinnlighet ska vara beskaffad för att belönas. I processen att ”utföra”
eller ”göra” genus är nämligen en artist hänvisad till andra människors socialt, kulturellt och historiskt bestämda uppfattningar
om vad som räknas som maskulint eller feminint. Publiken, men
även artisterna själva och producenterna, bedömer artisternas genusperformance och avgör om de ”gör genus” på ett lämpligt sätt.
Ramarna är dock vidare för män än för kvinnor. Därför kanske Jessica är sanningen mer på spåren än alla andra då hon säger i avsnitt
32 (03-02-27): ”jag har försökt tänka vad vi tjejer gör fel, men det är
väldigt svårt, vi är ju oss själva…”.
Att tjejerna åker ut och inte vinner tävlingen kan också handla
om att det faktiskt är killarna som får det mesta av programtiden. Enligt Andersson (2001) förekommer män i dubbelt så många
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sekvenser i svenska game-docs som Robinson, Baren, Big Brother,
Mullvaden och Villa Medusa, jämfört med kvinnorna. Det ska
dock noteras att män och kvinnor förekommer blandat i mellan
cirka sextio och åttio procent i dessa serier, men när det handlar
om enkönade sekvenser förekommer som sagt männen dubbelt så
mycket som kvinnorna. Detta ligger helt i linje med annan forskning om andra TV-genrer som exempelvis nyheter. Hyberg (2000)
har visat att män där får tre gånger större utrymme än kvinnor. Att
underrepresentationen av kvinnor i bild också gäller den ”lättare”
reality-genren borde egentligen inte förvåna. Huruvida Fame Factory följer samma mönster går inte att uttala sig om här eftersom
innehållet inte kodats kvantitativt, men antagligen gäller samma
mönster som för andra reality-serier. Det är lätt att instämma med
Andersson (2001, s. 28) när hon konstaterar att vem som visas mest
i bild borde ”ha en viss betydelse för de medverkande i spelet om
tittarnas gunst – och i slutändan vinstsumman”.
Även om det inte har räknats ut hur lång tid män respektive
kvinnor förekommer i bild i Fame Factory vill jag ändå lyfta fram
ett exempel på hur killarna kommer i fokus och får mer tid i rutan än tjejerna, även när det inte är helt självklart. I avsnitt fem
(03-01-20) får de ännu inte slutgiltiga deltagarna danslektioner. I
bild fokuseras speciellt de som har lite svårt att hänga med, vilket
är detsamma som några av de manliga deltagarna. De generellt
sett duktigare kvinnliga deltagarna visas däremot inte i bild. Efteråt går dansläraren igenom de blivande eleverna med de andra
lärarna. De pratar om en av de killar som inte är så duktig i dans;
”men han försöker ju” är det positiva omdömet. En av tjejerna,
Ulrika, omnämns som hastigast som ”bäst” och ”jätteduktig”, men
henne får TV-publiken inte se dansa. Istället för de duktiga kvinnliga deltagarna valde man att visa de sämre manliga, vilkas presta-
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tion dessutom uppvärderas i samtalet efteråt. Resultatet av denna
danssekvens är att de unga männen, trots en sämre prestation, får
mer tid i rutan och de framställs dessutom positivt, medan de
unga kvinnorna och deras goda insatser är osynliga.
Hur ska man då sammanfatta svaret på frågan som ställdes
inledningsvis i rubriken; varför vinner killarna? Det finns inte ett
svar på frågan utan flera samspelande svar. Ett ligger i de villkor
genren ställer. Fame Factory är en reality-TV-serie där tittarna får
följa ett antal unga blivande artister i 67 avsnitt. Den som lyckas
bli framställd och framställa sig själv som trevlig och dessutom får
mycket programtid (vilket män får traditionellt i TV-rutan) har
goda chanser att vinna. Men att vara en trevlig man och en trevlig
kvinna är inte samma sak: en trevlig kvinna är respektabel, medan
en trevlig man kan ha en mängd olika egenskaper som att vara
aktiv, oberoende och ha stor självtillit. Manlighet framställs som
norm, medan kvinnlighet är undantaget. Männen framställs som
individer, medan kvinnliga artister iscensätts som en grupp där
individuella särdrag försvinner. Manliga artister får fler fans, både
kvinnliga och manliga sådana. I just säsong två av Fame Factory
röstar dessutom de kvinnliga jurymedlemmarna i högre grad på
männen än på kvinnorna, medan de manliga jurymedlemmarna
röstar mer jämställt. Och så vidare.
Framför allt är en artists framgång beroende av hur övertygande den genusperformance som han eller hon ger är. De krav denna
performance ställer på individen är svåra att undgå, då den är en
ständig upprepning, en repetition, en pågående social och kulturell process som är omöjlig att kliva av eller på. I den kontext som
utgörs av Fame Factory finns nästan ingen plats för de parodier och
normöverskridningar som Judith Butler (1990) menar kan förskjuta betydelser och gradvis förändra könsidentiteternas innehåll.
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Själva genren talang-reality i sig kan tyckas innebära en destabilisering av en hegemonisk maskulinitet i och med att den kan
ses som en femininiserad, populärmusikalisk diskurs. Inom denna
diskurs finns även framställningar av könsinstabilitet som exempelvis gråtande män och ”karlakarlen” Mia.
Men samtidigt neutraliseras de destabiliserande elementen av
de till övervägande delen traditionella framställningarna av maskulinitet och femininitet, vilka står orubbade i slutet av serien,
inte minst i form av en manlig segrare. Konformiteten gynnas, de
”rätta” framställningarna av maskulinitet och femininitet prioriteras i Fame Factory. Det finns dock ett område där marken rör sig
en aning så att sprickor bildas – sexualiteten. Vissa representationer av den kan ses som ett överskridande av både hetero- och
homosexuella stereotyper då heteronormativiteten utmanas genom framställningar av sexualiteter som inte följer normen. Lite
förenklat: skulle kvinnan på reklamaffischen i inledningen kunna
ha varit en man? Utifrån vad som hittills framkommit är svaret
nej. Skulle hon kunna vara homosexuell? Där skulle svaret kunna
bli ett ja.
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AB 02-09-07 ”– Bert är elak för att få tittare. Sony-chefen rasar mot påhoppet
på överviktiga”.
AB 02-12-12 ”SVT hotar stämma TV3 – ”Fame Factory” kan vara ett plagiat på
Melodifestivalen”.
AB 03-01-16 ”Barbados-Mathias nye pojkvän tävlar i ”Fame Factory”. I kväll
kämpar Johan för att gå vidare i dokusåpan”.
AB 03-02-12 ”Kampen om tv-tittarna”.
AB 03-03-02 ”Tre drakar – Bli mer som Bert, tjejer”.
AB 03-03-24 ””Jag har nästan bara fått positiv respons” – Dajana i ”Fame Factory”: Därför berättar jag om min bisexualitet”.
AB 03-04-11 ”Dennis i tårar efter storbråk – ”Det var uppgjort på förhand i
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tävlingen””.
AB 03-04-24 ”Fame Factory-kändisar: Vi är homosexuella – ”Jag var ihop med
en gayporrstjärna””.
AB 03-10-21 ”Fylla och rekord i sex – men TV 3 klipper bort alla skandaler i
”Fame Factory””.
AB 03-04-18 ”Bert – nu är han boss – Han står bakom var tredje såld skiva i
Sverige”.
AB 03-04-18 ”Klart med två extra finalister – Bert vann storbråket med tvbolaget”.
AB 03-04-19 ”Karlsson om:”.
AB 03-07-02 ”Stjärnorna till attack mot Fame Factory – Hellström och Winnerbäck: Det är sjukt”.
AB 04-01-13 ”Mobbning i nya ”Fame Factory” – Nu hoppar rektorn av i protest”.
AB 04-01-25 ”Bert och eleverna vann ”Fame Factory”-bråket”.
AB 04-02-05 ”Eleverna kan bli utslängda – TV 3 till motattack efter myteriet
på ”Fame Factory””.
AB 04-04-12 ”Kvinnliga artister har ingen chans i den här dokusåpan”.
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Appendix

Deltagare Fame Factory, säsong 2 (2003)
Johanna Bjurenstedt Gustafsson
David Castaneda
Simon Forsberg
Ida Hedberg
Anders Johansson (vinnare)
Morgan Johansson
Sophie Johansson
Ulrika Lundkvist
Mia Löfgren
Dajana Lööf
Jessica Martinsson
Martin Nilsson
Per Norberg
Dennis Radoicic
Peter Simson
Jerker Tenenbaum
Johan Thorsell

Eftertext avsnitt 49 (03-03-24)
Eftertexterna inleds med ett tack till Pioneer Pure Vision, Marks Pelle Vävare,
Fitzpatrik.
Rektor: Monica Einarsson
Sånginstuderare/ låtskrivare: Mikael Svahn
Koreograf: Per Breitenstein
Studiolärare Cubase: Anders Glantz, Christoffer Lundström
Fotoassistenter: Bo Bergendal, Johan Stillman
Fotografer: Pelle Eriksson, Alex Kossek, Ulrik Pegelow, Calle Persson, Henrik
Pettersson, Sven Ranelf, Micke Roos, Ulf Samuelsson
Ljudtekniker: Håkan Andersson, Daviud Arvidsson, Robert Björkqvist, Ted
Dawidson, Thomas Ericsson, Daniel Gustavsson, Jens Handell,
Lukas Nilsson
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Ljus: Jim Farula, Markus Karlsson
Dekorbyggare: Potemkin ehf, Steingrimur Thorvaldsson
Dekormålare: Victor Cilla
Scenograf: Tonie Zetterström
Rekvisitörassistent: Frosti Fridriksson
Rekvisitör: Gudny Oskarsdottir
Kostrymassistent: Jessica Fridén
Kostymör/Sponsoransvarig: Jeanette Johansson
Teknikassistenter: Billy Björk, Sofia Drevemo
Teknisk koordinator: Micke ”Kå” Kerovirta
Datatekniker: Magnus Kjerrman
Vinjettmusik: Hector media
Vinjett: Dallas sthlm DDG
Ljudbearbetning: Pangstudios
Teknik: Twentyfourseven
Teknikchef: Johan Järnerot
Praktikanter: Mia Alnervik, Teklab Fisshaye, Annika Jarneryd, Henrik Larsson
Produktionsassistenter: Julia Malmvall, Mia Wallmark
Koordinatorer: Clara Mattsson, Calle Olebo
Reportrar: Markus Anderhell, Hanna Boberg, Lotta Ivert, Kristina Petersen,
Hanna Petersson, Michael Rothschild, Mia Stalin, Patricia Wigh
Inspelningsledare: Matsi Olsson-Percell, Carl-Johan Sjöö
Loggare: Johan Andersson, Fabian Berglund, Anders Edin, Lowe Haak, Caroline Mirtas, Katharina Nikolitsi, Madelen Ottosson, Annelie Söderström,
Emma Westien
Loggchef: Ellinor Ellehammar
Intankare: Anna Carlsson, Hedvig Fredholm, Jonas Rågwall
Klippass: Stine Haarde
Redigerare: Björn Bratt, Mikael Brorson, Björn Eriksson, Lena Granholm,
Per Hansson, Jesper Ingelund, Jim Johansson, Cissel Jordansson, Magnus
Karkea, Daniel Nyqvist, Lisa Olsson
Online-redigering o textgrafik: Peter Lundin
Webredaktör: Henrik Breitholtz
Casting: Anna Linder
Produktionsledare: Cricko Akander, Nina Eremar
Webredaktörassistenter: Paula Hultén, Cathrine Wiernik
Redaktörer: Tomas Axelsson, Jonas Lagerström, Martin Nygren
Efterbearbetningsredaktörer: Kristoffer Graci Eichler, Jason Meredith, Martin
Persson, Srefan Stridh
Efterbearbetningsproducenter: Christer Nilsson, Peter Welin
Projektledare: Stina Ohlin
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Producenter: Anna Fredholm, Joakim ”Kimma” Jankert.
Projektledare TV3: Mats Vesterlund
Eftertexterna avslutas med att nya skivan syns i bild, beledsagad av texten
”Ute nu”
Voice-over: ”Fame Factory sponsrades av nya VO5”.

talangfabriken | 145

Crossroads of knowledge
Skrifter från Centrum för genusvetenskap
Order from publications@gender.uu.se
1. Johansson, Åsa & Ragnerstam, Petra (red.) (2005) Limitation and Liberation:
Women writers and the politics of genre. (167 s.) 200 kr.
2. Blomqvist, Martha (red.) (2005) Dialoger mellan kön och genus. (85 s.) 100 kr.
3. Blomqvist, Martha (red.) (2006) I görningen. Aktuell genusvetenskaplig forskning I. (131 s.) 100 kr.
4. Holmberg, Tora (2007) Samtal om biologi. Genusforskare talar om kön och
kropp. (61 s.) 100 kr.
5. Malmström-Ehrling, Anna-Karin & Folkesdotter, Gärd (2007) Spegel, gravsten
eller spjutspets. (150 s.) 150 kr
6. Holmberg, Tora (2008) Discussions on biology: Gender scholars talk about
bodily matters. (63 pp.) 140 kr; 15 EUR
7. Ganetz, Hillevi (2008) Talangfabriken. Iscensättningar av genus och sexualitet i
svensk reality-TV. (146 s.) 150 kr

146 | talangfabriken

Hillevi Ganetz har tittat på 67 avsnitt av
talang-realityn Fame Factory som skildrar sjutton ungdomars
väg till att bli artister. Hon hittade en TV-genre som idag toppar listorna över de mest sedda TV-programmen men som
ingen forskning kritiskt analyserar. Hon påträffade många
framställningar av killar i studion och med gitarrer, men inga
sådana skildringar av tjejer. Hon hittade män som inte dansade och både män och kvinnor som grät floder, men deras
gråt gavs helt olika tolkningar av deltagarna själva och fansen
på nätet. Och hon fann att det inte talades om mäns utseende i samband med deras prestationer.

medieforskaren

Skrifter från Centrum för genusvetenskap
/ Crossroads of Knowledge 7
Redaktör: Martha Blomqvist

Universitetstryckeriet, Uppsala 2008

Hon hittade en svag sexualisering av de manliga och kvinnliga
artisterna, men en desto starkare betoning på respektabilitet, särskilt vad gällde tjejerna. Hon fann bland tittarna och
i själva serien olika och motstridiga förklaringar till varför
kvinna efter kvinna röstades ut ur serien och en man blev
slutvinnare. Och hon fann att det idag tycks möjligt att iscensätta olika typer av sexualiteter i TV, men inte olika femininiteter.

