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Abstract 

Detta är en uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap och har för avsikt att undersöka 

den amerikanska kontroversiella realityserien Toddlers & Tiaras som handlar om 

skönhetstävlingar för barn i USA. Serien har blivit utsatt för mycket negativ kritik, denna har 

främst riktats mot barnens föräldrar, deras barnuppfostran och sätt att handla samt det att 

skönhetstävlingarna tillåter en sexualisering av väldigt små barn. Syftet med denna uppsats är 

således att undersöka på vilket sätt skönhet gestaltas bland deltagarna i skönhetstävlingar i 

TV-serien Toddlers & Tiaras samt på vilket sätt föräldrarna i serien och tillika coacherna 

uppfostrar och kontrollerar sina barn. De frågeställningar vi valt att besvara är följande: 

 

 Vilken syn på föräldraskap produceras i programmet? 

 Vad finns det för likheter i representationen av skönhet i de båda avsnitten? 

 

I analysen har vi utgått ifrån två hela avsnitt av serien och har med hjälp av narrativ och 

semiotisk metod analyserat berättelsernas händelseförlopp samt fördjupat oss i kortare scener 

där vi trott oss kunna få svar på våra frågeställningar. Genomgående i uppsatsen har vi utgått 

ifrån ett socialkonstruktionistiskt teoretiskt perspektiv och därför menar vi att kön och genus 

är kulturellt skapta produkter. Resultatet visar att föräldrarna, i första hand mammorna, har en 

betydelsefull roll i programmet och de är tydliga i hur de vill att barnet ska prestera på scen. 

Om framträdandet inte går som planerat är de inte sparsamma med att öppet visa sin 

besvikelse över barnet. Mammornas önskan om att barnen ska lyckas i tävlingarna har i vissa 

fall gått så långt att de ”dopat” sina döttrar med koffeindrycker och diverse energitillskott. Det 

finns tydliga likheter mellan de olika programmen i hur skönhet representeras. Många yttre 

attribut är återkommande där flickorna alltid är kraftigt sminkade iklädda stora peruker och 

gnistrande smycken. I många fall kan vi urskönja en sexualisering av flickorna, både genom 

att iaktta enbart deras klädsel men främst i samspel med det flirtigt utmanande minspelet och 

kroppsspråket.   

 

Nyckelord: Socialkonstruktionism, genus, semiotik, semiotisk bildanalys, narratologi, 

narrativ analysmetod, reality-TV, ideal, barn, Toddlers and Tiaras, skönhet, skönhetstävling. 
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1. Inledning   

 

I dagens mediesamhälle är vi i stort sett omringade av bilder av hur vi kan, och i somligas 

ögon, bör och vill se ut. Vi lever i en “visuell kultur” där vi, vart vi än befinner oss, 

fullkomligt bombarderas av olika reklamaffischer, tidningar, internetannonser och TV-

program med “idealbilder” av både kvinnor och män (Eriksson & Göthlund, 2004:20). 

Kroppens utseende spelar idag en väldigt stor roll bland unga människor, både hur de själva 

ser på den egna kroppen och hur omgivningen ser på den. Många unga har en problematiskt 

syn på sina egna kroppar där missnöjet oftast också är större bland tjejer än killar (Bengs 

2000). Förekomsten av skönhetstävlingar är ett bevis på att ett vackert yttre är betydelsefullt. 

Tävlingarna är inte ett nytt fenomen, titlar som “Fröken Sverige” och “Miss Universum” har 

utdelats sedan en långt tid tillbaka, däremot blir motsvarande tävlingar för små barn allt 

vanligare. Skönhetstävlingar för barn är en industri som växer sig allt större för varje år, inte 

längre enbart i USA, utan även i Europa. Dessa arrangeras i marknadsföringssyfte och har 

idag expanderat till en miljardindustri (Riksdagen.se). De små barnen rör sig runt på en 

strålkastarbelyst scen iklädda alldeles för utmanande kläder som om de vore cirkusdjur med 

avsikt att underhålla och bedömas av en grupp vuxna människor.  

 

En bekräftelse på att denna underhållningsgenre är felaktig är Frankrikes försök att i landet 

helt och hållet förbjuda skönhetstävlingar för barn under 16 år och därmed förhindra en 

sexualisering av unga flickor (DN.se 2013-09-18). I vår uppsats har vi valt att ingående 

skärskåda den amerikanska reality TV-serien Toddlers & Tiaras. I serien får vi följa med 

föräldrar och deras barn på skönhetstävlingar runt om i USA i hopp om att just deras barn ska 

vinna titeln “Grand Supreme”. Intresset för ämnet väcktes hos oss under tiden som serien 

sänts på svensk television under året. Toddlers & Tiaras är något som det pratas om, och det 

sällan på ett positivt sätt. Vi tror och hoppas därför att denna uppsats kommer vara 

intresseväckande och till stor del också häpnadsväckande då vi ska djupdyka i, de till ytan så 

glamourösa skönhetstävlingarna. 
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2. Syfte och Frågeställningar 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka på vilket sätt skönhet och kvinnlighet gestaltas bland 

barnen och därmed deltagarna i skönhetstävlingarna i realityserien Toddlers & Tiaras. Vi vill 

även undersöka på vilket sätt föräldrarna i serien och tillika coacherna uppfostrar och 

kontrollerar sina barn. Detta syfte leder till uppsatsens frågeställningar: 

 Vilken syn på föräldraskap produceras i programmet? 

 Vad finns det för likheter i representationen av skönhet i de båda avsnitten? 

3. Material och avgränsning 

 

Vårt material består av två avsnitt av realityserien “Toddlers & Tiaras”. Serien omfattar totalt 

sex säsonger och våra valda avsnitt är: avsnitt 1 från säsong fem och avsnitt 3 från säsong sex. 

Vi har valt just dessa avsnitt med tanke på att det var de enda hela avsnitt vi fick tillgång till. 

Materialet har därmed inte gått igenom någon urvalsprocess, de är heller inte självmant 

handplockade. Det finns i och med det ingen stor risk att just de avsnitten vi fått tag i skulle 

vara ensamma i sitt slag utan de är snarare delar som representerar serien i stort. Som vi 

tidigare nämnt får vi följa olika karaktärer i varje avsnitt, vanligtvis är det tre “Toddlers” per 

avsnitt som vi får bekanta oss med lite närmare. Därmed ser vi det som att en avgränsning 

bland karaktärerna redan är gjord då det är tydligt vilka deltagare som står i fokus i respektive 

avsnitt. Seriens tävlande består till övervägande del av flickor men enligt TV-kanalen TLC 

medverkar stundtals även pojkar i tävlingen, dock har vi själva aldrig sett en pojke delta. I 

våra avsnitt medverkar inga pojkar och de ingår således inte i undersökningen. Däremot finns 

män med, både pappor till barnen som deltar och manliga jurymedlemmar. Vi har båda sett 

serien från start, dock inte alla de 103 avsnitten som producerats, men vi tror oss ändå ha en 

tydlig bild av serien i stort. Under analysen av avsnitten kommer vi att fördjupa oss i kortare 

scener som vi anser kan besvara våra frågeställningar där vi applicerar våra metodologiska 

analysverktyg.  
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3.1 Urvalskritik 

 

Vi anser att det räcker att analysera endast två avsnitt då alla säsonger liknar varandra i mångt 

och mycket. Varför vi valt så få avsnitt beror på att vi prioriterar kvalitet före kvantitet, med 

andra ord är det viktigare för oss att på den relativt korta tiden vi har till vårt förfogande göra 

få djupgående analyser än flera ytliga. Givetvis skiljer sig avsnitten åt, där vissa är mer 

chockerande än andra, men eftersom vi båda har en god inblick i serien går vi inte miste om 

mycket viktig information. Toddlers & Tiaras har genomgående i princip samma upplägg och 

handling, därför tror vi att mycket i de valda analysavsnitten går att generalisera på serien i 

stort.  

 

3.2 Ämnesbakgrund 

 

Toddlers & Tiaras (svensk översättning: Gående bebisar & Tiaror) är en kontroversiell 

amerikansk realityserie som sänds i TV-kanalen TLC (The Learning Channel). Serien sänds 

för närvarande på kanal 11 i Sverige. Det första avsnittet hade premiär den 27 januari 2007 i 

USA (Wikipedia.org). Svenska kanalen TV 3 sände under början av 2012 en liknande serie; 

Mammor och minimodeller. Den största skillnaden mellan serierna är att den svenska 

versionen följer barn och deras mammor på modellskolan “Cute Kids” medan Toddlers & 

Tiaras deltagare är mer rutinerade och tävlingsorienterade, åtminstone deras föräldrar 

(Viaplay.se). Toddlers & Tiaras handlar om små skönhetsdrottningar och kungar i åldrarna 0-

9 år. I serien får vi följa olika familjer och deras barn, både i deras hem, i skönhetssalonger 

och på tävlingar runt om i USA i kampen om att vinna den ärofulla “Supreme-titeln”.  

Serien bygger inte på följetonger utan vi får vanligtvis träffa olika “Toddlers” i varje avsnitt, 

vissa karaktärer medverkar dock i fler än andra. Tävlingarna är betydelsefulla för många av 

barnen och inte minst föräldrarna som i många fall verkar vara i större behov av 

uppmärksamhet än barnen själva. Skönhetstävlingarna är indelade i olika moment och 

åldersgrupper men upplägget varierar mellan avsnitt och tävlingar. Den yngsta gruppen 

brukar bestå av barn mellan 0-3 år och den äldsta gruppen 8-9 åringar. På detta vis beskriver 

kanalen TLC serien: “On any given weekend, on stages across the country, little girls and 

boys parade around wearing makeup, false eyelashes, spray tans and fake hair to be judged on 

their beauty, personality and costumes. Toddlers and Tiaras follows families on their quest 

for sparkly crowns, big titles, and lots of cash. The preparation is intense as it gets down to the 
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final week before the pageant. From hair and nail appointments, to finishing touches on 

gowns and suits, to numerous coaching sessions or rehearsals, each child preps for their 

performance. But once at the pageant, it's all up to the judges and drama ensues when every 

parent wants to prove that their child is beautiful” (TLC.com). Serien har utsatts för en hel del 

kritik genom åren, bland annat på grund av att barnen är väldigt små och i många fall har 

alldeles för utmanande klädsel. Ett bra exempel på när serien gått över styr är när en 

modellmamma skickade upp sin dotter på scen iklädd en kostym inspirerad av musikalfilmen 

Grease med en godiscigarett i munnen som rekvisita. Övriga anmärkningsvärda och 

chockerande kostymer har varit en fyraåring med låtsasbröst och Julia Roberts karaktär som 

prostituerad i filmen Pretty Woman (Theweek.com). 

 

4. Tidigare forskning 

 

Vi får endast en träff på sökningen Toddlers & Tiaras i DiVa (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet) vilket visar på att det är ett outforskat område vid svenska lärosäten och gör det ännu 

mer spännande för oss att granska. Den enda träffen är en studentuppsats som inte är 

tillgänglig i fulltext, dock verkar det inte som att serien i sig är det som undersöks utan den är 

en som nämns bland flera andra i abstract. Varför Toddlers & Tiaras är en serie som är 

outforskad i Sverige kan bero på att den inte marknadsförts i Sverige förutom i den kanalen 

som sänder programmet, den är heller inte lika omdiskuterad och välkänd som den är i USA. 

Vi får betydligt fler träffar i Google Scholar där amerikanska författare omnämner serien i 

både digitala nyhetsartiklar och böcker. 

Bland det centrala som nämns är att serien visar små barn som måste skratta och le iklädda 

lösögonfransar och kritvita löständer med fokus på att charma till sig sponsorer. I Reflection 

in a Plastic Mirror nämner författaren hur barnen bakom kulisserna pressas hårt av sina 

föräldrar som har enorma förväntningar och krav på sina små. Författaren nämner också den 

gränslösa, hårda träningen föräldrar utsätter barnen för och de ofta smärtsamma och 

irriterande skönhetsbehandlingarna (Frankel, 2012:51,52). Vi har främst valt att avgränsa oss 

till att söka tidigare forskning som gjorts inom fältet reality-TV som genre. Givetvis finns det 

mycket forskning som rör skönhet, barn och idealbilder men vi har istället valt att fördjupa 

oss i ämnet i teoridelen. Eftersom att Toddlers & Tiaras är en renodlad realityserie använde vi 
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sökordet reality-TV på DiVA vilket ger oss totalt 38 träffar där materialen varierar mellan allt 

från studentuppsatser till avhandlingar på högre nivå. Trots att de flesta “träffarna” till stor del 

undersöker reality-TV som genre, skiljer sig de flesta från varandra. Några av dem fokuserar 

exempelvis på genren ur publikens synvinkel, andra på huruvida genren i sig är 

verklighetstrogen eller enbart konstruerad för att underhålla och provocera, listan kan göras 

lång.  

 

4.1 Reality-TV 

 

Realityprogram riktar sig enligt Edin (2005) till en yngre och köpstark publik och har i första 

hand utvecklats av den kommersiella televisionen. Program inom genren har som 

huvudsakligt syfte att locka framstående annonsörer, inte att nå höga tittarsiffror (Jarlbro, 

2007:112). Young People, Soap Operas and Reality TV av Cecilia Von Feilitzen fördjupar sig 

i forskning av ungdomar och barn i relation till medier. Von Feilitzen refererar till Robyn 

Quin som undersökt vilken syn tonårsflickor har på realityshowen Big Brother. Quin tar i sin 

tur upp duon Lumby och Probyn som menar att tonårsflickor drar nytta av programmet på så 

vis att de observerar och analyserar programdeltagarnas beteenden. På så vis får tittarna reda 

på vad som fungerar och vad som inte gör det, och kan utröna vilka typer av beteende som 

belönas och får positivt bemötande. Reality-TV erbjuder tittarna ett slags 

“relationslaboratorium” där vänskap, passion och osämja kan bedömas och kritiseras utan 

något hot mot det egna jaget. Reality-TV gör det kort och gott socialt och etiskt acceptabelt att 

sitta ned och stirra på andra (Feilitzen, 2004:95). 

 

Hillevi Ganetz har i sin bok Talangfabriken - Iscensättningar av genus och sexualitet i svensk 

reality-TV undersökt reality-TV som genre med fokus på den svenska musikorienterade serien 

Fame Factory. Ganetz menar att genren reality har flera subgenrer, exempelvis “makeover 

reality”, “reality game shows” och “reality talant shows” (Ganetz, 2008:21,22). Reality är 

enligt Ganetz en genre där ”vanliga” människor spelar huvudrollerna och skildrar 

verkligheten. Varför genren har fått en sådan enorm spridning är enligt Ganetz svårt att 

besvara men en av anledningarna har hävdats vara att produktionskostnaderna för reality-TV 

är betydligt lägre än vad de är för fiktion (Ibid:14). En ytterligare anledning till genrens 

framgång kan enligt författaren också vara de nya möjligheterna till berömmelse. Ganetz talar 

här om ett slags demokratisering av kändisskapet och menar att kändisskap inte längre är 
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begränsat till en viss liten elit (Ibid:15). Hon menar också att publiken förändras och begär 

nya format. Genren fyller funktionen av en spegel, dagens unga vill se människor och 

relationer att spegla sig själva i. Ganetz framhåller dock att det inte endast är reality som fyller 

denna funktion utan även fiktionsserier som 1980-talets Dallas (Ibid:15). En stor skillnad 

mellan fiktions- och reality-TV är däremot den sistnämndas erbjudande till full insyn hos dess 

“bakre regioner”. Vi får följa med backstage, höra och se sådant som vi definitivt inte skulle 

få göra i en fiktionsserie. Med andra ord blir tittarna mer inkluderade och känner en större 

närhet och intimitet med aktörerna i reality-TV och en känsla av att vi verkligen får lära känna 

personerna i rutan på riktigt kan infinna sig (Ibid:19) 

 

4.2 Underhållning som genre 

 

Anja Hirdman har i sin avhandling Tilltalande bilder inte fokuserat på reality-TV utan 

veckotidningar men lyfter fram begreppet underhållning och menar att underhållning som 

genre är en viktig aspekt inom mediefältet som främst erbjuder verklighetsflykt och 

önskeuppfyllande. Enligt Hirdman menar Dyer att publiken erbjuds bilden av något bättre, 

något som det vardagliga livet inte har att skänka: alternativ, hopp, önskningar och 

möjligheten att föreställa sig något som kan bli realiserbart. Varför underhållning lockar som 

det gör beror enligt Dyer på att mediernas innehåll svarar mot verkliga begär och behov. 

Underhållning ger inte människor bara vad de vill ha, utan är med och definierar vad dessa 

önskningar bör vara (A Hirdman, 2001:17). Enligt Carey i Tilltalande bilder är inte mediernas 

primära mål och syfte att erbjuda objektiva sanningsbeskrivningar. Istället menar han att det 

viktigaste är att nå fram till mottagaren och skapa band av delaktighet och samhörighet 

(Ibid:16). Hirdman menar att vi får “lära känna” karaktärerna i medierna genom att medierna 

försöker frambringa ett personligt tilltal som bygger på igenkännelse och skapar en nära 

kontakt med publiken. Denna igenkännelse kan te sig på olika sätt, något som spelar en 

betydelsefull roll är de tekniker och retoriska grepp medier använder sig av för att skapa dessa 

band till publiken. Detta är något vi kommer återkomma till i teoridelen (Ibid:18).  
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5. Teoretiska infallsvinklar 

 

Nedan kommer vi att presentera olika infallsvinklar som vi anser är lämpliga teorier för vårt 

kommande analysavsnitt. Först redogör vi för socialkonstruktionismen, då vi genomgående i 

uppsatsen utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt teoretiskt perspektiv. Detta perspektiv 

lägger i sin tur grunden för de övriga teorierna och har funktionen av en röd tråd genom 

uppsatsen. Den större delen av vår teori utgår ifrån teorier om ideal bland barn men också hur 

den visuella kulturen är och kan vara med att konstruera representationen av kvinnan. 

 

5.1 Socialkonstruktionism 

 

Socialkonstruktionismen menar att det som individer och samhället anser och uppfattar vara 

verkligt i sig är en skapelse av det sociala samspel som utspelar sig mellan individer och 

grupper (Giddens, 2007:151). Hur enskilda individer uppfattar världen och verkligheten beror 

till stor del på individens bakgrund, intressen och mål i livet. Deras verklighet formas ständigt 

genom beslut och handling. Verkligheten är varken statisk eller fast utan formas genom 

människors samspel med varandra (Ibid:134). Socialkonstruktionismen har många 

företrädare, sociologerna Berger och Luckmann är ett författarpar som varit betydande för det 

teoretiska synsättet. De undersöker i sin bok The Social Construction of Reality (1966) 

människans vardagskunskaper och det som vi tar för givet som verkligt. Berger och 

Luckmann menar att denna verklighet varierar och ser annorlunda ut mellan olika kulturer, 

också mellan grupper inom samma kultur (Ibid:153). Det ligger alltså i 

socialkonstruktionisternas intresse att studera de processer med vilken den sociala 

verkligheten konstrueras, istället för att ta för givet att denna verklighet har en objektiv 

existens (Ibid:154). Den mänskliga kroppen är utsatt för sociala krafter som både formar och 

förändrar den på flera olika sätt.  

 

Människans kropp och biologi är inte något “självklart” utan kan styras av vilja och 

personliga beslut genom allt från bantning, träning, plastikkirurgi och utsmyckning av 

kroppen av olika slag inom ramen för ett flertal sociala kontexter. Teoretiker som tror på en 

social konstruktion av kön och genus tar avstånd från idén om att könskillnaderna handlar om 
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biologiska omständigheter. De menar istället att könsrollsidentiteten har sin grund i och 

utvecklas utifrån de upplevda könsskillnader som finns i samhället och som i sin tur bidrar till 

att ge form åt och upprätthålla dessa skillnader. I ett samhälle där uppfattningar om 

kvinnlighet kännetecknas av svaghet, en slank kropp och “mjukhet” kommer kvinnor att 

uppmuntras att utforma en viss kroppsuppfattning och vissa beteendemönster (Ibid:373).  

Anja Hirdman utgår också från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i sin bok Tilltalande 

Bilder och ser människans representationer som en aktiv process av urval och presentationer 

som i sig skapar betydelse. Hon menar att representationer är en del av vår verklighet och 

återger inte bara idéer om kvinnor utan är också med och skapar dem. Hon menar i sitt 

sammanhang att man går från att fokusera på vad medier visar till hur mening skapas genom 

medier (A Hirdman, 2001:14). Eriksson & Göthlund refererar i sin bok till Griselda Pollock, 

hon menar att det över tid har utvecklats en tradition inom feministisk bildtolkning som 

ständigt diskuterar frågor om vad den kvinnliga kroppen och dess representation står för: hur 

vi kan tolka kvinnan som ett tecken (Ibid:46,47). Pollock inspirerades av Elisabeth Cowie; 

filmvetare och skribent av “Woman as Sign” från 1978. Cowie ser samhället och dess kultur 

som en sammansättning av betydelsebärande system som i sin tur upprätthåller könsklyftor 

och könsskillnader (Ibid:47). 

 

5.2 Genus  

 

“Begreppet genus refererar till de historiska, sociala och kulturella betydelser som vid en viss 

tid tillskrivs kategorierna man och kvinna” (A Hirdman, 2001:13). Under denna punkt vill vi 

framhålla att vi inte kommer fördjupa oss i begreppet utan endast vill redogöra för det i sin 

enkelhet. Detta med tanke på att vi ser det nödvändigt att nämna begreppet då vår 

undersökning är genusrelaterad men inte genusbaserad. Ordet genus är latin och betyder, slag, 

sort, släkte eller kön. Det svenska ordet “stals” från lingvistiken som en översättning av 

engelskans gender (Y Hirdman, 2001:12). Genus betecknar det sociala könet, med andra ord 

föreställningen att könskategorierna man och kvinna är sociala konstruktioner. Begreppet kön 

betyder biologiskt kön (Jarlbro, 2007:12). I det klassiska sättet att betrakta förhållandet mellan 

kön och genus brukar man säga att det biologiska könet bestämmer genus, ett kvinnligt 

biologiskt kön innebär alltså ett kvinnligt genus. Därför kommer den biologiska kroppen 

enligt detta synsätt före genus (Ibid:13). Yvonne Hirdman menar att det är, eller åtminstone 
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har varit, lätt att blanda ihop genus med begreppet könsroll som idag har förlorat i kraft. De 

handlar båda om män och kvinnor och om sociala processer.  

Varför genusbegreppet har fått en sådan genomslagskraft och mer eller mindre ersatt könsroll 

beror till stor del på att många ansåg att det var just “rollerna” som var orsaken till en viss 

form av ojämlikhet i samhället mellan män och kvinnor. Somliga menade också att man 

spelar sin könsroll därför att det biologiska könet regisserar fram det och människor har för 

släktets överlevnad spelat dessa roller som man och kvinna (Y Hirdman, 2001:12). Genus ska 

stryka ett streck över den tidigare hårda uppdelningen av kön och dess roller för att istället 

fokusera på själva produkten kön, hur man talat om och talar om kön (Ibid:16). Inlärning av 

genusroller startar redan innan barnet kallar sig pojke eller flicka. Giddens menar att barn 

tidigt lär sig att koppla både lukter, röster och yttre attribut till antingen kvinnligt eller manligt 

och de lär sig vad det betyder att vara av det ena eller andra könet (Giddens, 2007:168). 

 

5.3 Ideal 

 

I denna del har vi främst utgått från Carita Bengs (2000) teorier om kroppsideal bland 

ungdomar men också andra forskares teorier som är viktiga för att förstå könsrepresentation 

och hur ideal skapas. Teorierna om ideal avslutas med Bengs empiriska undersökning bland 

167 respondenter i åldrarna 13, 15 och 17. Hennes resultat motiverar vår studie och gör 

uppsatsen intressant att genomföra och är därför teoretiska antaganden som vi utgår ifrån i vår 

analysdel. Bengs menar att kroppens betydelse och kroppsideal delas med andra människor 

och att dessa varierar både historiskt sett och inom olika kulturer. Massmedier av olika slag 

spelar en stor roll för ungdomars syn på kroppen då de ger bilder av både “normala”, extrema, 

groteska och idealiska kroppar (Bengs, 2000:31). Hon refererar till Kimmel (1992) som 

menar att definitioner av manlighet och kvinnlighet är en produkt av samspelet mellan olika 

krafter, där bilder och massmedias representationer av män och kvinnor betraktas som viktiga 

i konstruktionen och utformningen av kön och hur kvinnlighet och manlighet förstås. 

Medierna informerar oss om positiva och negativa egenskaper, vad vi bör sträva efter och vad 

vi bör undvika (Ibid:44). Den tillfredsställelse eller stolthet man känner över den egna 

kroppen, eller upplevelsen man får av någon annans kropp som avviker från vad som anses 

som ”normalt” kan ha en inverkan både på hur vi uppfattar oss själva och andra (Ibid:31). 

Enligt Bengs är kroppen en ofärdig produkt både i biologisk och social mening. Ur den 
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biologiska aspekten menas att vi som barn inte vet hur vi kommer att se ut som vuxna, vi 

växer upp, når en viss höjd, och utvecklar en särskild kroppsstorlek och form. Kroppens 

utveckling är resultatet av en komplex blandning av genetiska anlag, omgivande förhållanden 

och individuella vanor. I den sociala meningen menas att människan till viss del kan betraktas 

som en aktiv skapare som har möjlighet att styra kroppens utseende exempelvis genom att äta 

rätt och motionera (Ibid:32).  

 

5.4 Kroppen som kommunikativt redskap 

 

Kroppen har kommit att få en stor betydelse i den visuella kulturen, Eriksson och Göthlund 

jämför den med ett kommunikativt redskap, en sensor och en projektionsyta (Eriksson & 

Göthlund, 2004:46,47). Kroppen och de tecken som vi finner på den kan “läsas” och tolkas 

som uttryck för en kulturs ideal, normer och värderingar. En viktig och vanligt förekommande 

teori om “jaget” är att det är i just det sociala samspelet, genom performances, vi kan 

identifiera oss som enskilda individer och är en av de viktigaste formerna av kommunikation 

som sker i vår interaktion med omvärlden (Ibid:45). Bengs beskriver kroppen som viktig i 

socialt samspel med andra människor eftersom den avger information till dem runt omkring. 

Även hon refererar till Goffman (1966) som menar att de icke-verbala budskap som vi sänder 

ut om oss själva, hur vi uttrycker känslor, hur vi rör oss och klär oss, eller vårt sätt att använda 

gester kan användas både för att klassificera oss själva och andra, bland annat som tjej eller 

kille (Bengs, 2000:65).  

En betydelsefull del av denna kommunikationsform är vad Goffman kallar gender display 

som syftar till hur vi utåt sett visar vår könstillhörighet. Denna tillhörighet består av de 

kulturella förväntningar som etablerat sig över tid kring hur vi, beroende av vilket kön vi 

tillhör förväntas bete oss och interagera med varandra. Könstillhörigheten och det sätt den 

framställs på upplevs ofta som naturliga, även fast dessa ursprungligen är socialt och 

kulturellt betingade beteenden som etablerar sig och upprätthålls som resultat av våra 

framträdanden och uppföranden (Eriksson & Göthlund, 2004:45,46).  
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5.5 Den problematiska kroppen 

 

En teori vi finner hos Bengs är “the body as a problem” eller “the problematic body”. 

Kroppen är problematisk på många sätt, dels i förhållande till de många hot och faror som den 

är utsatt för som sjukdomar och miljökatastrofer, dels naturliga processer såsom ålder och 

förfall (Bengs, 2000:57). På ett annat plan är kroppen problematisk i relation till en 

konsumtionskultur. I reklam och annonser presenteras ett begränsat utbud av olika kroppar 

där en viss ideal kroppstyp i många fall står i fokus (Ibid:80). Mestadels främjas den tunna 

och inte alltid hälsosamma kroppen som ett ideal genom exempelvis magra skyltdockor och 

reklamaffischer (Ibid:39). Individers kroppar har kommit att bli en ”vara” som ”konsumeras” 

av andra människor. Kropparna blir med andra ord objekt för publikers blickar, inte bara via 

medier och olika typer av reklam utan även genom exempelvis skönhetstävlingar (Ibid:61). 

Hur femininitet och maskulinitet framställs i bland annat reklam följer i många fall tydliga 

mönster och upprätthåller stereotypa bilder av män och kvinnor. 

I reklamfilmer för mat kan man i många fall skönja att män och kvinnor framställs som att de 

har olika relationer till mat, kvinnor är ofta förknippade med njutning medan män tenderar att 

sälja produkten med makt och styrka. På vilket sätt de äter skiljer sig också åt i många fall då 

männen tuggar och sväljer sin mat medan kvinnor snarare framställs som sexuella objekt 

genom att slicka, suga och smaka små bitar av produkten. Med detta sagt menar Bengs att 

kvinnors relation till mat och ätande kan uppfattas som problematisk medan det för män ses 

som något naturligt och i många fall mäktigt (Ibid:47). Teorierna om hur de respektive könen 

vanligtvis marknadsför livsmedel understödjs också av Jarlbro som menar att kvinnors 

marknadsföring förknippas med dieter och viktnedgång medan män framhäver hur mat ska 

göra dem aktiva (Jarlbro, 2007:131). Jarlbro diskuterar också frågan om reklamens effekter på 

ungas kroppsideal. Hon menar att de ideal, normer och värderingar som reklamen kan 

förmedla också samspelar med påverkan som kommer ifrån exempelvis vänner och familj. 

Det är därmed svårt att empiriskt visa att reklamen ensamma kan beskyllas för de rådande 

idealen, man måste istället ta hänsyn till fler faktorer, nämligen personerna i ens omgivning 

(Ibid:130). Konsumtionskulturen med alla dess bilder, produkter och tjänster uppmuntrar en 

önskan hos individen att uppnå ett förskönat yttre, en kultur där kvinnor betraktas som en 

mycket viktig konsumentgrupp (Bengs, 2000:56). Skönhet presenteras som både central för 

kvinnlighet och ett sätt för flickor och kvinnor för att bekräfta kvinnlighet genom kroppen 

(Ibid:39). 
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Det är vanligt förekommande att kvinnor betraktas som mer feminina ju mer de bryr sig om 

sin kropp och sitt utseende och tar vara på det som konsumtionskulturen har att erbjuda dem. 

Därmed kommer en flicka eller kvinna som är helt ointresserad av hur hon ser ut och inte ”tar 

vara på” sin kvinnlighet med stor sannolikhet att ifrågasättas (Ibid:186). Konsumtionskulturen 

och dess relation till den kvinnliga kroppen är negativ, då kroppen framställs som bristfällig 

och alltid i behov av förändring oavsett hur bra man ser ut eller hur gammal man är. Ingen 

kropp är perfekt, det finns alltid något som kan eller bör förbättras (Ibid:56). När individen 

uppfattar kroppen som problematisk anses den vara i behov av kontroll och reglering 

(Ibid:57). Kontroll av kroppen kan ske både externt och internt. Extern kontroll syftar på 

allmänna institutioner såsom skolor och sjukhus, men också andra aktörer som exempelvis 

familj och vänner. Hemmet ses som en viktig plats där kontroll utövas, genom exempelvis 

föräldrars sätt att uppfostra sina barn. Den interna kontrollen fokuserar främst på individuellt 

ansvarstagande och självkontroll, och inbegriper kroppens hälsa och individens ökade 

möjligheter till att förändra och förbättra kroppen (Ibid:58).  

Den interna kontrollen har med åren fått ökat fokus i och med individens nya möjligheter till 

alternativ och val. Ungdomar har lärt sig att kroppen bör vara attraktiv och i god form, de har 

en bild av att den är gjord av plast och kan förändras och förbättras i all oändlighet (Ibid:80). 

Detta mycket tack vare de avancerade medicinska och tekniska utvecklingar som har öppnat 

många dörrar och gett människor nya och expanderande möjligheter att förändra och 

rekonstruera kroppen (Ibid:59). Hur den interna kontrollen av kroppen utövas kan variera, 

vanliga sätt är att mäta kroppsdelar, spegla sig och kontrollera förändringar i storlek och form. 

Enligt Bengs kommer föräldrar, som har den största förmågan att kontrollera barnen, gradvis 

att förlora sin betydelse, då barnets självkontroll blir allt starkare och andra människor och 

institutioner blir allt viktigare (Ibid:103).  

 

5.6 Föräldraskap 

 

Eftersom vi i denna uppsats till stor del fokuserar på föräldrarna till barnen och deras roll 

innanför samt utanför skönhetstävlingens ramar anser vi att det är fördelaktigt att belysa en 

teori som finns kring föräldraskap med fokus på uppfostran. För detta har vi valt att använda 

oss av barnläkaren Lars H Gustafssons bok Växa – inte lyda (2010). Gustafssons bok 

behandlar främst uppfostringsmönster sett ur föräldrarnas synvinkel och fokuserar på de, 
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enligt honom, tvivelaktiga sätt många föräldrar uppfostrar sina barn på.  Han menar vidare att 

många föräldrar inte har förståelse för den utvecklingsprocess barn går igenom fram tills att 

de är vuxna.  Gustafsson tar vid ett tillfälle upp att olika former av samhällsengagemang alltid 

bör ses som något positivt och nödvändigt. Samtidigt menar han att de föräldrar som 

engagerar sig lite extra i sina barns framtid på andra sätt – t ex genom att vara mer närvarande 

i barnens värld, engagerar sig i vad som händer på förskolan, fritidsaktiviteter och framförallt 

umgås med barnen utan att ha något specifikt på agendan anses medföra positiv effekt. Själva 

handlingen att uppmuntra någon handlar till stor del om att visa uppskattning och att bidra 

med  positiv feedback. Dock finns det olika sätt att framföra en uppmuntrande handling på 

och beroende på hur handlingen framförs kommer resultatet variera.. (Gustafsson, 2010: 95-

109).  

I samband med detta tar Gustafsson upp olika former av gränssättningar. Den vi valt att 

redogöra för, som vi anser vara relevant för vår uppsats, kallar han auktoritär gränssättning. 

Grundtanken i denna är i princip att den vuxne alltid vet bäst och att det således inte är 

nödvändigt att förhandla med barnet. Självklart ska barn få uttrycka sin mening, men i 

slutskedet är det ändå den vuxna som får det sista ordet. För gränssättning innebär det i 

praktiken att en vuxen förklarar för ett barn vilka regler det är som gäller, och att barnet utan 

några ifrågasättningar tar till sig och rättar sig därefter. Den vuxna måste alltid vara 

konsekvent i sin gränssättning så att barnet ständigt blir påmind om vad det är som gäller. 

Gustafsson menar att undantag från dessa i regel skapar osäkerhet hos barnet, vilket vid 

regelbryten bör leda till tydliga konsekvenser som i sin tur ska förhindra att barnets olydnad 

inte uppreppas fler gånger. Auktoritära gränssättningar skapar således ordning och reda vilket 

ur barnets synvinkel skapar struktur och trygghet. Dock menar kritiker att auktoritära 

styrelsesätt, oavsett om de gäller familjer eller nationer, lätt kan skapa problem i form av övre 

förtryck och depotism där olika typer av övergrepp kan komma som följd. Besluten och 

reglerna som tas i familjeförhållanden kan alltså bli sämre om föräldrarna alltid har den 

avgörande rollen eftersom barn i flera fall kan ha rätt. Det finns även en risk för ögontjäning, 

eftersom barnen enbart lärt sig att agera och lyda order ifrån föräldrarna vilket hindrar deras 

förmåga att självständigt tänka, känna efter och agera på egen förmåga (Gustafsson, 

2010:112). 
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5.7 Det moderna idealet 

 

Efter Bengs egen enkätundersökning är hennes slutsats tydlig: kroppens utseende spelar en 

mycket stor roll bland unga människor idag, både hur de själva ser på sina egna kroppar och 

hur andra ser på den. Bengs motivering till varför hon har valt att fokusera på ungdomar är 

dels p.g.a att de är i en övergångsfas från barndomen till vuxen ålder där förändringar i 

kroppen är mycket framstående och deras medvetenhet om ideal kan öka. Dels p.g.a att 

mycket av massmedieinnehållet om kropp och utseende ofta riktar sig till ungdomar, t ex 

ungdomsinriktade tidningar och TV-program (Bengs, 2000:1-4). Bengs resultat visade att 

många av tjejerna hade en problematisk syn på den egna kroppen. De tjejerna som deltog i 

undersökningen visade sig ha ett större missnöje med sina kroppar än killarna. Bengs ställde 

bl a två frågor i enkäterna som rörde respondenternas utseende: “Är du nöjd med ditt 

utseende?” (med utseende avsågs hår och ansikte) samt “Är du nöjd med din kropp?”. Svaren 

visade att missnöje med kroppen och utseendet var relativt utbrett bland de svarande och att 

kroppen visade sig vara en större källa till missnöje än ansiktet och håret. Ungefär var tredje 

person var missnöjd med kroppen, medan de som var missnöjda med “utseendet” var ungefär 

var fjärde person. Missnöjet var i båda frågorna särskilt märkbart bland tjejerna, de stod för 

hela 43% av de svarande som var missnöjda med sin kropp jämfört med killarna som bestod 

av 17% (Ibid:84). Kroppens storlek och form var det som spelade störst roll för utseendet 

bland de deltagande i undersökningen, tjejerna visade en något starkare önskan att ändra sin 

form till en tunnare (Ibid:87). Killarna och tjejernas kroppsuppfattning påverkades till största 

delen av vänner och massmedia, särskilt visuella medier och tidsskrifter. Ålder spelade också 

in, ju äldre tjejerna var desto större missnöje hade de över den egna kroppen och desto större 

önskan hade de om att förändra den. Tjejer i alla åldrar som ingick i undersökningen samt de 

yngsta pojkarna visade sig ha en stark önskan att gå ner i vikt. En stor orsak till denna önskan 

var det faktum att överflödig kroppsmassa i många fall ledde till oönskad uppmärksamhet, 

skämt eller mobbning. En ytterligare relaterad orsak var effekten av de kulturella ideal som 

råder, det “kvinnliga slanka” kontra det “muskulösa manliga” där stereotypa bilder hjälper till 

att bevara dessa ideal (Ibid:90).  

 

När Bengs ställde frågan om vilka specifika delar på den egna kroppen respondenterna 

ogillade mest svarade en stor del av tjejerna att de såg den nedre delen av kroppen som mest 
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problematisk. Magens utseende skapade missnöje hos många av tjejerna och ca en tredjedel 

av dem hade komplex över sina lår. Killarna kände störst missnöje över sina fötter, höfter och 

rumpa (Ibid:92). Hur de responderande kontrollerade den egna kroppen på olika sätt varierade 

men de flesta rutinerna var vanligare bland tjejerna än killarna. Den absolut största andelen 

menade att spegeln var det vanligaste sättet att övervaka eller kontrollera kroppens storlek och 

form. Ungefär en femtedel hävdade att de använder spegeln varje dag för detta syfte medan en 

tredjedel använder den minst en gång i veckan. Det visade sig också att en femtedel väger sig 

själva för att kontrollera sin vikt åtminstone en gång i veckan (Ibid:106). Hur deltagarna 

kontrollerade den egna kroppen styrdes också genom att äta rätt. Sammanlagt var det ungefär 

en tredjedel av de tillfrågade som brukade känna skuld när de ätit godis eller snabbmat och en 

femtedel valde alltid lightprodukter om det fanns tillgängligt. I båda frågorna var majoriteten 

av dessa tjejer.  

Det visade sig finnas ett samband mellan att vara noggrann och uppmärksam över vad man 

äter och huruvida man är nöjd med sin kropp eller inte, då de som var missnöjda också var de 

som var extra observanta på matintaget. Detta var för i övrigt en relation som bara gick att se 

bland tjejerna (Ibid:111). Trots att Bengs riktade sig lika mycket mot killar som tjejer fick 

tjejerna ett betydligt större fokus i undersökningen. De visade sig ha en betydligt mer 

problematisk bild av sig själva och den egna kroppen än killarna. För att sammanfatta studien 

kan vi konstatera att tjejerna i undersökningen strävar efter en kroppsform som liknar den 

ideala bild av kvinnan som presenteras i massmedia. Denna kroppsform kan sammanfattas 

som en lång, smal och underviktig kvinna. Små och smala kroppsdelar är vidare önskvärda 

bland respondenterna till skillnad från stora eller feta delar som är en vanlig orsak till 

missnöje, ett resultat som flera andra forskare understödjer, exempelvis Markula (1995) som 

konstaterar att kvinnor inte vill associeras med något som är stort: stora ben, stora muskler 

och stora kroppar är i allmänhet fruktade (Ibid:96,97). 

 

5.8 Bildens tilltal 

 

Vilket avstånd vi som betraktare har till det som avbildas är ett sätt genom vilka bilder 

kommunicerar. Anja Hirdman nämner de vanligaste avstånden som kan delas in i långdistans, 

medeldistans, närbild och extrem närbild. Det sistnämnda avståndet visar en persons ansikte i 

detalj, medan skuldror och huvud är i fokus i närbilden. Långdistansperspektivet visar oftast 
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hela personen och mycket av dess omgivande bakgrundsmiljö, i medeldistansperspektivet tar 

både omgivning och person lika mycket plats i bilden. Hirdman refererar till Kress och van 

Leeuwen som menar att avståndet är av betydelse för vilken grad av tilltal och intimitet vi 

känner med bilden. Närbilden inger en intim känsla och ett personligt tilltal medan längre 

avstånd ger ett mer opersonligt och formellt tilltal (A Hirdman, 2001:48).  

Utöver avståndet till motivet blir betraktaren positionerad genom kameravinklar. Personen i 

bilden framställs ofta som liten ur en ovanifrån-vinkel och större ur en underifrån-vinkel. 

Dessutom frambringas vanligtvis en känsla av symbolisk makt hos betraktaren när den som är 

avbildad betraktas ur ett ovanifrån-perspektiv, man kan se det som att betraktaren “ser ned på” 

på personen i bilden. Omvänt tillskrivs den avbildade personen ur ett underifrån-perspektiv 

högre auktoritet. För att skapa en sådan naturlig “relation” som möjligt mellan betraktaren och 

den avbildade bör de således befinna sig på en mer jämbördig nivå, ett så kallat 

parallellperspektiv (Ibid:49). På ett liknande sätt menar Eriksson och Göthlund att betraktaren 

på olika sätt kan erbjudas att “gå in” i bilden, och att denna “nyckel” till scenen är beroende 

av var betraktaren placerats i förhållande till den eller det som avbildas (Eriksson & Göthlund, 

2004:57). Hirdman menar att komponenter såsom färger, ansiktsuttryck, gester och blickar 

fungerar som betydelsebärande “nycklar” som förklarar hur vi ska förstå det vi ser och som 

därmed formar en relation mellan betraktaren och det som betraktas (A Hirdman, 2001:48). 

Vilket budskap bilden ger är alltså till stor del beroende av kroppens retorik, såsom gester och 

poser. Kroppen har sitt eget språk som används för att uttrycka olika känslotillstånd. Enligt 

Hirdman menar Andén-Papadopoulos att många av antikens kroppsuttryck lever kvar än i 

dag. För att ge exempel uttrycker ett nedsänkt huvud, i dagens medier liksom för tusentals år 

sedan, oftast sorg medan ett höjt pekfinger i de flesta fall associeras med ilska och anklagande 

(Ibid:49). Hirdman redogör för det Goffman anser angående att kroppens uttryck är 

genusbundna. Han menar att kroppens placering, skillnader i höjd, exempelvis en sittande 

kvinna och stående man, och olika typer av självberöring alla är exempel på kroppsretorik 

som ger uttryck för konventionella och sociala arrangemang mellan könen (Ibid:50). 

Med dessa teorier i ryggen utgår vi således ifrån att medier är med och skapar genus och 

utseendeideal. Mediernas förmedling av stereotypa bilder av män respektive kvinnor samt 

personer i ens omgivning såsom familj och vänner är de primära källorna till hur barnets syn 

på utseende och ideal skapas. Särskilt visuella medier och kroppens retorik är betydelsefulla 

vilket innebär att ett TV-program som Toddlers & Tiaras kan sätta spår i nämnda 

konstruktioner. 
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6. Metod 

 

Vi har i denna uppsats använt oss av en narrativ analysmetod där vi valt att utgå från en 

tredelad modell av Chatman (1993). I stora drag används den narrativa analysen för 

dramatiska strukturer, intriger, handlingar, karaktäriseringar och genrer. Vi har sedan gjort 

nedslag i valda scener i de två avsnitten. Nyckelscenerna har i sin tur analyserats genom en 

semiotisk analysmetod där verktygen denotation, konnotation och myt är centrala.  

 

6.1 Metodbeskrivning 

 

En narrativ metod används med fördel då man vill analysera berättelseförloppet i exempelvis 

en film eller ett TV-program. Metoden är vanligt förekommande och tillämpbar både vid 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Jostein Gripsrud menar att det enligt Roland 

Barthes finns berättelser överallt. Läran om berättelser kallas narratologi (Gripsrud, 

2002:235). Berättande är något vi bemöts av redan tidigt i ursprungsfasen av våra liv och 

denna form av språklig kommunikation följer med oss samt utvecklas över tid för att sedan 

följa med oss genom hela livet. En berättelse beskriver ett händelseförlopp, ger struktur, 

sammanhang och mening åt våra erfarenheter (Johansson, 2005:17). Teorin menar att 

berättandet bidrar till människans existentiella mening men påverkar oss likväl på 

psykologiska, kulturella och sociala plan.  

 

Dock bör man ha i åtanke att narrativ teori och analys aldrig ses som en enskild teori i sig utan 

man bör komma ihåg att det rör sig om flera teorier och perspektiv gemensamt vars 

utgångspunkter bör vridas och vändas på just för att det är ett tvärvetenskapligt, 

tvärdisciplinärt och ett mycket motsägelsefullt fält (Ibid:20). Gripsrud citerar Claude 

Bremond som definierar berättelser enligt följande: “Varje berättelse är en diskurs som 

inordnar en rad händelser av mänskligt intresse under en och samma handlingsenhet [och] det 

är bara i förhållande till ett mänskligt projekt som händelserna får mening och blir till en 

strukturerad tidsserie”. Gripsrud kommenterar detta citat och föreslår förklaringen att “en 

berättelse är en framställning av ett mänskligt (eller människoliknande) subjekt som har ett 

projekt (vilja, önskan, begär) och som genomlever en kausal kedja av sammanhängande 

händelser.” Han menar att en berättelse innehåller olika komponenter som förhåller sig till 
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varandra som orsak och verkan och de är därmed kausala. Exempel på kausalitet kan vara att 

barnen i Toddlers & Tiaras är nervösa innan de ska upp på scen (orsak), vilket leder till att 

framträdandet blir ett fiasko och föräldrarna blir arga (verkan) (Gripsrud, 2002:237). En 

uppräkning av händelser som inte hänger ihop på något vis och som man därmed inte kan se 

några kausala samband mellan är ingen berättelse. Händelserna måste utgöra en del av ett 

meningsfullt sammanhang och det måste finnas något slags “subjekt” som genomgår 

händelserna. Subjektet behöver inte vara en människa utan kan vara allt från ett djur till en 

nation, det vill säga vad som helst som kan framställas som ett människoliknande väsen som 

har ett “projekt”, en strävan eller drift (Ibid:241). 

 

Semiotiken är den vetenskap och metod vars huvudsyfte är att undersöka den mänskliga 

betydelseproduktionen. Metoden har sedan länge varit en av de mest kraftfulla och 

inflytelserika tillvägagångssätten för att tolka och förstå mening ur kommunikation. 

Begreppet i sig kommer ursprungligen ifrån forntida Grekland och härstammar från det 

grekiska ordet semaion som översätts till tecken (Eriksson & Göthlund, 2004:34). 

Grundtanken i semiotiken är att analysera fram mening ur olika tecken genom att titta på dem. 

Dessa tecken kan vara allt ifrån ord, bilder, fotografier, vägskyltar, texter och symboler bara 

för att nämna några. Då dagens samhälle är så pass genomsyrat av medieinnehåll i form av 

dessa tecken bidrar semiotiken till förståelse på många plan eftersom detta synsätt effektivt 

går att tillämpa och hjälper oss att skapa mening och förståelse kring många fenomen 

(Bignell, 2002:2). Den traditionella tanken, myntad av Ferdinand de Saussure, är att varje bild 

kan brytas ner och tolkas som ett eller flera tecken och beskriver förhållandet mellan det 

betecknande och det betecknade samt förhållandet mellan tecknet och referenten i den externa 

verkligheten (Fiske, 1990:117).  

 

Saussures efterföljare, Roland Barthes, var dock den teoretiker som konstruerade den 

systematiska modell vars mål var att kategorisera in tecken i två ordningar. Dessa tecken 

består av ett uttryck och ett innehåll. Eriksson & Göthlund förklarar att en kod kan förstås 

som en kulturs gemensamma system som tillsammans organiserar tecken och på så sätt ger 

dem mening (Eriksson & Göthlund, 2004:36). Med andra ord bör man ha en förståelse för den 

kultur inom vilken koderna och tecknen man avser analysera fungerar inom. När man 

använder en semiotisk metod försöker man primärt att tolka bildens olika element som tecken 
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för någonting. Man analyserar bilden i fråga, letar efter betydelsebärande element, analyserar 

dessa delar enskilt och i samspel med varandra för att slutligen tolka dessa i relation till 

bildens kontext (Ibid:38).  

 

6.2 Tillvägagångssätt 

 

Det första momentet har givetvis varit att se de utvalda avsnitten från början till slut. Med 

hjälp Chatmans narrativa modell beskriver vi avsnittets handling och bryter isär 

händelseförloppen vilket underlättat då vi sedan lyft fram de mest centrala elementen i 

berättelsen. Följande steg har varit att välja ut och analysera de delar av avsnitten vi tror 

lämpar sig bäst för analys och med det bestämt noggrannare angripa dessa med den 

semiotiska verktygslådan. Våra nedslag i nyckelscenerna har skett där vi anser oss kunna få 

svar på våra frågeställningar. Dessa relativt korta beskrivs i detalj där vi tar hänsyn till allt vi 

ser med extra fokus på det deltagande barnet och dess agerande inom familjen i olika 

situationer för att verkligen fånga upp helhetsintrycket av skönhetstävlingen och dess aktörer. 

 

Då vi vill förstå vilka ideal kring skönhet som visas i serien och vad det sänder ut för budskap 

om flickorna har det motiverat oss att fokusera på egenskaper som är särskilt utmärkande för 

det kvinnliga könet. Därför har stort fokus lagts på yttre attribut i form av smink, kläder, 

kroppsspråk, positionering i bild och blickar, bara för att nämna några. Vi har också belyst 

och fokuserat på aktörernas beteenden gentemot varandra liksom försökt skapa oss en 

uppfattning kring det samspel som existerar inom familjen. Vi har även försökt identifiera det 

samband vi tror finns mellan norm och skönhetsideal samt samhället och dess tillhörande 

mediaklimat. Med detta tillvägagångssätt har vi fått utrymme att förklara händelseförloppen 

ur en narrativ synvinkel och dess mest betydelseskapande moment men också utrymme för 

tolkning på denotativ och konnotativ nivå enligt semiotikens regler.  

 

6.3 En tredelad modell - innehåll, uttrycksmedel och berättande som handling 

 

När man analyserar en berättelse eller ett händelseförlopp bör man undersöka berättelsens 

innehållsdimension, med andra ord vad berättelsen består av. Gällande berättelsens centrala 
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element refererar Johansson till Seymour Chatman som hävdar att varje berättelse bör 

analyseras ur följande tre aspekter: 

 

1. Handlingsram 

Eftersom en berättelse väcker frågan ”Vad händer nu?” söker vi även i ett senare skede svaret 

på ”Vad hände sen?”. För att besvara den frågan bör man se till berättelsens plan, logik, 

mönster och framförallt intrigen. Intrigen skapar och upprätthåller en viss mystik eller 

hemlighet som får åskådaren att nyfiket vilja veta vad som skall hända härnäst. Intrigen består 

med andra ord av en samling situationer och händelser som hela tiden utvecklar berättelsen 

för att i slutskedet besvaras med en poäng (Johansson, 2005:132). En intrig utlöses 

inledningsvis i samband med en initial situation som i sin tur leder till en händelse. Varje 

enskild händelse leder till en ytterligare situation som väcker nya frågor som vi fram till 

slutskedet av berättelsen vill få besvarade samt håller intresset levande.  

Vanligtvis berättas de flesta historier efter den ordning som delar in handlingen i en början, en 

mitt och ett slut som ofta är förutsägbart. Berättelser av genren romantik och drama tenderar 

vanligtvis avslutas med ”så levde de lyckliga i alla sina dagar” där vi trots berättelsens 

situationer och frågetecken nära in på ”vet” slutet eller åtminstone hur avslut i genren i fråga 

normalt sett brukar se ut (Ibid:132). 

 

2. Karaktär och setting 

Ingenting av handlingen i en berättelse fortlöper av sig självt. För att berättelsen ska kunna 

fortgå och ta oss vidare i förloppet krävs det att något händer. Det som sker, själva händelsen, 

kräver aktörer som agerar och dessa kan i regel vara allt från människor, spöken, djur, robotar 

eller naturfenomen. Huvudkaraktären i en berättelse kallas protagonist och har rollen som 

hjälten/hjältinnan i en berättelse som är organiserad runt en konflikt mellan två personer. Den 

andra personen i berättelsen som kämpar mot hjälten och innehar rollen som skurk eller bov 

kallas oftast antagonist. En konflikt är oftast central i en berättelse och kan ses som en kamp 

som aktörerna är engagerade i. Ofta är konflikten något vi ser ytligt; kanske en strid mot 

sociala och fysiska villkor eller mot andra människor och grupper. Ibland ser vi en inre kamp 

där  händelseförloppet beskriver hur aktören tar sig an sina inre psykologiska konflikter på 

individnivå (Johansson, 2005:133). Setting beskriver det rumsliga och tidsbegränsade 
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sammanhanget aktörerna befinner sig samt där händelserna äger rum. När man analyserar 

händelseförloppens setting är det viktigt att titta på var aktörerna befinner sig i, vilka objekt 

som finns runt omkring samt vilken tidsperiod händelserna sker i. Med andra ord allt som går 

att iaktta som är av betydelse för sammanhanget (Ibid:133). 

 

3. Tema 

Temat refererar till de psykologiska, sociala, kulturella, politiska och moraliska frågorna vi 

bemöts av i en berättelse. Johansson menar att berättelsernas intriger i regel är tematiska. Med 

det menar han att händelserna vi tar del av samt den ordning dessa berättas i väljs utifrån de 

teman, idéer, föreställningar och värderingar som finns etablerade i samhället (Johansson, 

2005:134). Hur temat strukturerar berättelsen i fråga kan inför denna uppsats exemplifieras 

med skönhetstävlingar. De barn som ställer upp i tävlingarna kan utan vidare granskning se 

väldigt lyckliga ut ständigt omgivna av uppmärksamhet och applåder. Hela produktionen i sig 

kan uttrycka ett positivt och engagerat försök att uppmärksamma barn och deras familjer i 

jakten på bekräftelsen att just de själva har den vackraste skönhetsdrottningen. Dock förstår vi 

vid närmare analys att de föreställningar och idéer som organiserar Toddlers & Tiaras således 

i allra högsta grad handlar om genus, jämförande, kvinnlig underordning, sexualisering, 

objektifiering och skönhetsideal som finns etablerade i dagens samhällen. Den tematiska 

strukturen på berättelsen leder åskådaren mot slutskedets poäng. Johansson menar att alla 

berättelsers sekvenser som tillsammans utgör handlingen alltid är strukturerade på ett sätt där 

vi väl framme vid poängen ska kunna utläsa en form av förståelse för varför berättelsen från 

början ens berättades (Ibid:134). 

 

6.4 Denotation, Konnotation och Myt 

 

Den denotativa betydelsen syftar på en neutral bildbeskrivning, med andra ord den direkt 

uppenbara innebörden vi utläser av ett tecken. Denotationen eller beteckningen ger den 

bokstavliga, konkreta och självklara innebörden av ett ord, en bild eller text. Tecknet vi iakttar 

är uppenbart och väcker inga känslor, idéer, betydelser eller associationer över huvud taget. 

Tittar vi på en bild av en prinsesskrona är den denotativa nivån således precis det vi ser: en 

krona (Bignell, 2002:16). Den konnotativa betydelsen syftar till skillnad från denotationen på 

den betydelse vi utläser när vi i samspel med våra personliga förkunskaper, värderingar och 
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kulturella bakgrund tolkar ett tecken (Ibid:16). För enkelhetens skull använder vi som tidigare 

prinsesskronan som exempel. Den konnotativa nivån av prinsesskronan skulle då kunna vara 

att kronan som konnoterar kunglighet, exklusivitet eller vinst inom en skönhetstävling för 

barn. Konnotationen är alltid subjektiv och varierar kraftigt beroende på vilken kultur man 

kommer ifrån och vilka norm- och värderingsmönster personen i fråga är uppvuxen med.  

 

Barthes använder reklam, nyheter, film och TV-texter som exempel för hur språkliga och 

visuella tecken inte bara används när vi betecknar något, utan även för att utlösa 

konnotationer associerade till tecknet i fråga. Detta sociala fenomen som sammanför tecken 

och dess konnotationer formar ett visst budskap som i sig utformar det han kallar myt. Barthes 

begrepp myt bör inte misstas och blandas ihop med termen myt som associeras till 

traditionella berättelser och sagor av viss mystik. Istället menar Barthes att myten är det vi 

tänker på, det sätt vi tänker på människor, produkter, platser eller idéer som skapas och 

struktureras när vi läser av och tolkar ett tecken (Ibid:16). 

 

6.5 Symbol och Metafor 

 

Roland Barthes menar att en symbol, exempelvis ett föremål, är en betydelse av något utan att 

alls likna eller normalt sett associeras till vad den står för. En nedvänd tumme kan 

symbolisera ett dåligt utfört uppträdande, ett misslyckande på samma vis som en uppåt vänd 

tumme symboliserar ett väl utfört uppträdande i positiv bemärkelse. Hur dessa upprätthålls 

bestäms via de sociala överenskommelser som över tid etablerats i samhällets kultur (Fiske, 

1990:125). Ett annat grundbegrepp inom semiotiken är metafor. Begreppet refererar till det 

bildliga uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett annat som liknar den 

ursprungliga bemärkelsen. Metaforens viktigaste funktion är att konkretisera genom att 

bildligt återge en sida av verkligheten med hjälp av en annan. Detta vidgar vårt språks 

uttrycksarsenal och spelar en stor roll för vårt tänkande och kommunikativa förmåga 

(Ibid:127,128).   
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6.6 Metodreflektion 

 

Vi ställer oss i viss mån kritiska till våra metodval. Däremot tror vi att en narrativ och 

semiotisk metod tillsammans fungerar bra för uppsatsen syfte och fångar upp både seriens 

handling i stort och de djupare lagren som är av betydelse. Vi är dock medvetna om att den 

semiotiska analysen kan uppfattas som en aning subjektiv, då vi med hjälp av vårt sunda 

förnuft ska tolka meningsbärande tecken av olika slag. Det finns därmed ingen handbok som 

talar om för oss vad vissa kroppsspråk, blickar, färger, fraser etc betyder i alla situationer utan 

de måste tolkas i förhållande till kontexten. Vi har också i åtanke att vi har en viss 

förförståelse om TV-programmet då vi, som vi nämnt innan, har sett många avsnitt av serien 

samt läst om den i övriga medier. I den narrativa analysen är vi övertygade om att vi förhåller 

oss objektiva till undersökningsmaterialet och att andra forskare skulle nå i princip samma 

resultat. Detta mycket med tanke på att vi använder oss av en tydlig och vägledande modell 

som ram för metoden. Dessutom kräver inte den narrativa analysen samma tolkningsförmåga 

som semiotiken eftersom den bara beskriver berättelsens händelseförlopp.  

 

7. Analys 

 

Säsong 5 Avsnitt 1 - Längd: 42 minuter 33 sekunder 

Handlingsram 

Inledningsvis möter vi skönhetstävlingens direktör som grundligt redogör för tävlingens tema 

och upplägg. Denna gång får vi veta att tävlingens huvudtema är hösten, vilket utmärker sig 

på så sätt att scenen barnen under tävlingens gång uppträder på är utsmyckad med höstlika 

föremål som fågelskrämmor, pallar av hö och pumpor. Vidare förflyttas vi runt mellan tre 

familjer från olika delar av landet vars barn ska ställa upp och uppträda i den kommande 

skönhetstävlingen. Under avsnittets gång är det i regel mammorna i familjerna som beskriver 

varför just deras barn är det vackraste och förtjänar att vinna tävlingen. Under dessa sekvenser 

förflyttas vi med jämna mellanrum backstage, där barnen berättar om sig själva och sina 

motiv till varför de ställer upp i skönhetstävlingen. Med hjälp av snabba scenbyten förflyttas 

vi mellan vardagsrum, bakgårdar och tävlingsscener där vi även får ta del av det sätt barnen 

och föräldrarna övar inför respektive nummer.  
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Det är många faktorer som spelar in på det sätt de tävlande betygsätts på; koreografi, 

bakgrundsmusik, smink och outfit ska väljas med noggrannhet för att uppnå det ultimata 

framträdandet. Halvvägs in i avsnittet, när samtliga medverkande familjer blivit introducerade 

landar vi slutligen i Swainsboro, Georgia - “Home of the Pine Tree Festival” vilket är den 

plats där skönhetstävlingen äger rum. På scen får vi nu se varje deltagare individuellt 

presenterad i samband med dennes uppträdande. Uppträdandet utförs med en kort beskrivning 

av vem den tävlande är, vilken ålder, hårfärg, ögonfärg och vilka framtidsdrömmar barnet i 

fråga har. Uppträdandets upplägg varierar men kan beskrivas som en variation mellan mindre 

danssteg, övertydliga leenden, grimaseringar och catwalk-liknande promenader på scen. I 

slutskedet får vi se en kortare sekvens där familjerna spända av förväntan inväntar juryns 

slutgiltiga bedömning av barnens framträdanden. Vinsterna varierar och motiveras på olika 

sätt, exempelvis kan man vinna “Personality Supreme” som barnet med bäst personlighet 

vinner. En ytterligare vinst är “Precious face Supreme” som går till det barn som juryn anser 

har det vackraste ansiktet.  

 

Karaktärer och setting 

Under avsnittets gång möter vi tre familjer. Den första, beståendes av mamma “Coupon-

Queen” June, pappa Mike “Sugar-bear” och Alana “Diva-Queen” sex år. Familjen bor i 

McIntyre, Georgia och beskriver sig själva som inbitna skönhetstävlande. June berättar 

upprepade gånger att familjen lägger ned stora delar av sin vardag på dotterns ambition att slå 

igenom som den vackraste skönhetsdrottningen. Smeknamnet “Coupon-Queen”, som June 

kallas för, kommer ifrån hennes och familjens maniska samlande av värdekuponger och 

gratiserbjudanden. Hon förklarar att familjen sparar upp till 9 000 USD årligen - pengar som i 

annat fall skulle gå till fasta utgifter som mat och hygienprodukter men som nu istället går 

direkt till ”skönhetskassan”. Här kan vi koppla an till Bengs teorier om konsumtionskulturen 

som betydelsefull för kvinnlighet då familjen investerar de sparade pengarna i Alanas yttre 

genom att köpa dyra klänningar och ge henne skönhetsbehandlingar. Nästa familj kommer 

ifrån St Mary, Georgia och består av mamma Alicia, styvpappa Mike och dottern Laci som är 

åtta år. Familjen beskriver sig själva som “real rednecks” och “good country people” vilka 

bekräftas av deras brinnande intresse för jakt, fyrhjulsåkning och skönhetstävlingar. Här kan 

vi se myten som menar att människor bosatta utanför storstäder ofta är av en viss personlighet 
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där friluftsintressen ofta är utmärkande vardagsysslor. Laci som på många sätt uttrycker sin 

negativa inställning till tävlingen ligger i flertalet sekvenser på golvet och uttrycker på så sätt 

sitt ointresse inför tävlingen. Andra gånger belönas hon med choklad och liknande mutor för 

att göra sitt bästa och fortsätta öva inför tävlingen. Den tredje familjen möter vi i Vidalia, 

Georgia. Familjen består av mamma Brooklyn, pappa Jerry och skönhetstävlande Heaven, sex 

år. Familjen säger sig ha varit aktiva inom skönhetstävlingar sedan Heaven var tre år och visar 

vid en sekvens med stolthet upp sina trettiotal pokaler. Onekligen är Heaven mer erfaren av 

tävlande än de tidigare nämnda vilket familjen själv menar är anledningen till hennes 

regelbundna vinster. 

Avsnittet vi analyserar utspelar sig i sydöstra USA, närmare avgränsat delstaten Georgia. 

Trots det infinner sig en känsla av vi mellan scenbytena förflyttas mellan betydligt större 

avstånd geografiskt. Detta främst för att vi på väldigt kort tid, bara några få sekunder, går 

ifrån att befinna oss i vardagsrummet hemma hos ena familjen i McIntyre och i andra 

sekvensen åka fyrhjuling ute i St Mary’s skogar. När vi förflyttar oss till familjen i St Mary 

finner vi oss istället omgivna av naturlivet. Träd, sjöar och skogsmiljöer visas vilket förstärker 

känslan av familjen som stereotypa “lantisar”. När vi introducerats för familjerna och deras 

hemmamiljöer får vi se hur de på tu man hand tar sig till Swainsboro där tävlingen som 

tidigare nämnt äger rum. De sekvenser som visar tävlingsmomenten varierar mellan det stora 

rummet där scenen, juryn och publiken sitter och de sekvenser som visar familjerna bakom 

scen.   

 

Tema 

De föreställningar och idéer som genomsyrar berättelsen i avsnittet handlar bortsett från 

skönhetstävlingen i sig om föräldraskap, uppfostran och ideal. Något vi direkt ser är hur 

förhållandet mellan barn och föräldrar spelar in starkt på det sätt barnen förhåller sig till 

tävlingen. Vidare utvecklat kan man få känslan av att det snarare är föräldrarna som har 

intresse för skönhetstävlingen än barnet ifråga själv. Detta görs tydligt exempelvis när en av 

deltagarna hamnar i konflikt med sin mamma och bråkar om huruvida de ska fortsätta öva 

inför tävlingen eller inte. I relation till konflikten ifrågasätter mamman dottern och hennes 

negativa inställning till skönhetstävlingen. Barnet visar flertalet gånger att hon hon inte vill 

träna då övriga fritidsaktiviteter lockar mer. Trots det tjatar mamman på att dottern ska dra 

upp tröjan och visa magen. Detta är något som vi under flera sekvenser ser vara ett mycket 



26 
 

känsligt och jobbigt moment för henne. Här bekräftas myten om familjer och dess hierarkiska 

ordning, där Alanas mamma på flera sätt visar att hon som förälder anser sig veta vad som är 

bäst för hennes barn trots de reaktioner som uppstår som konsekvenser. Liknande fenomen vi 

under avsnittets gång ser är när föräldrarna öppet medger att de “dopar” sina barn inför 

tävlingarna med sockerrör och energidrycker i hopp om att de, väl framme på scen, ska 

prestera bättre och mer energiskt. Vi kan tydligt i avsnittet koppla an till Bengs teorier om 

skönhet som både central för kvinnlighet och ett sätt för flickor att bekräfta kvinnlighet 

genom kroppen. Detta ser vi upprepade gånger under förberedelserna inför tävlingen då 

föräldrarna noppar ögonbryn, solduschar och bleker tänderna på barnen vilket i sig säger en 

hel del om de föreställningar som finns etablerade kring de attribut som anses vara attraktiva 

eller inte.  

Under den semiotiska analysens gång förflyttas vi frekvent inom avsnittets rumsliga ramar. 

För att underlätta läsningen och mer målande beskriva hur och vart vi befinner oss rent 

distansmässigt till karaktärerna vill vi redogöra för de platser som är av stor betydelse för 

avsnitten redan här. När vi befinner oss i det vi kallar för “bikten” är personen som är i bild 

alltid i det Anja Hirdman kallar närbild, där skuldror och huvud står i fokus. När vi befinner 

oss i bikten får vi en känsla av intimitet och personligt tilltal då personen som befinner sig i 

den talar till oss och ingen annan. Biktens väggar är klädda i blått och vi får en föreställning 

av att den är väldigt isolerad. Personen som befinner sig i den är alltid ensam och talar direkt 

till kameran. När vi är “backstage” befinner vi oss antingen i sminket eller bakom kulisserna 

där trappan upp till scenen leder. Slutligen använder vi oss stundvis av “on stage” för att 

förklara att något sker på scenen.  

 

 

7.1 Nyckelscen 1  [13.40 till 14.25]   

 

Följande scen utspelar sig on stage och visar Alana som övar koreografi med sin mamma som 

står och observerar henne. Alana tar några försiktiga steg över scenen medan mamman, som 

nu håller i ett baseballträ, med allvarlig ton beordrar henne att dra upp tröjan och visa magen. 

Baseballträt kan ses som en symbol för auktoritet och makt i relationen mellan mamman och 

Alana eftersom det endast är vid övningstillfällena baseballträt används eller åtminstone görs 

synligt. Man skulle kunna se Alana som protagonisten, hjälten i situationen, som tittaren 
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sympatiserar med på samma sätt som mamman i det här fallet är antagonisten. Alana visar 

tydligt att hon inte vill dra upp sin tröja, något vi märker när vi tolkar Alanas kroppsliga 

uttryck. Hon är uppenbart ledsen, osäker och totalt omotiverad till träningen med sin tydligt 

ihopsjunkna kroppshållning, nedskjutna blick och tårar rinnande längs kinderna. Vi skymtar 

hur hon med jämna mellan rum gnuggar sig om ögonen vilket som i en gest för sig tydligt 

symboliserar sorg.  

Mamma: “Show the belly! Smile! And I mean it! That’s not your best… We’re gonna work on 

that in a while (…) Alana really complains about her 27racticing. That’s because she has to 

do it over and over again. And yes, she will start to cry a little bit”. Vi ser nu Alana i rask takt 

lämna lokalen med familjen gående strax bakom henne. Med stegrande hastighet ser vi hur 

mamman ökar farten ett tiotal meter bakom Alana för att väl framme, med något som ser ut 

att vara ett relativt bestämt och fysiskt hårt grepp, rycker tag i Alanas överarm. June vänder på 

Alana, som inte kan hålla tillbaka sina tårar, och förklarar med allvarlig ton för henne att hon 

inte får gråta framför kameran. Alana ger ifrån sig ett ljud som uttrycker smärta som en 

reaktion på mammans hårda grepp.  

 

Mamma:“You cannot walk out from here crying! Dry it up, dry it up., or you aint walking 

anywhere. Don’t even turn towards the camera!”.  Vi kan enkelt uppmärksamma hur Alana, 

storgråtandes, blir illa berörd av det hårda greppet som mamman tar om henne. Alana kvider 

till lågmält, stannar upp och lyssnar till mamman. Vi förflyttas följaktligen till bikten där 

mamman kommenterar situationen: “But hey, mom is the boss, he he”. Det är enligt mamman 

Alanas egen önskan att ställa upp i skönhetstävlingarna och hon själv beskriver sin roll som 

moraliskt stöd till dottern. Här kan vi utläsa att hon säger emot sig själv då hon tidigare kallat 

sig själv för “boss” över dottern. Att vara chef i förhållande till denna kontext och inte minst 

över Alana kan klart ses som en metafor för de beslut hon enskilt tar utan att ta hänsyn till 

Alana. Slutligen ser vi familjen lämna träningslokalen, Alana gråtandes i täten med sin familj 

i släptåg.  
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7.2 Nyckelscen 2  [26.07 till 27.00] 

 

Den här scenen visar hur Lacis mamma, uppjagad och orolig springer runt i tävlingslokalen 

sökandes efter henne. Laci är försvunnen och det är snart dags för hennes uppträdande. 

Ögonblicket familjen så länge väntat på är snart kommet. Varken styvpappan, de övriga 

deltagarna, föräldrar eller koreograficoacherna har sett till henne och oron sprider sig. Dock 

dröjer det inte länge innan mamman hittar Laci, som uppgiven och ledsen påträffas i sin 

mormors famn. Laci står vid det här tillfället med ryggen vänd mot mamman som i sin tur 

hukar sig jämte henne. Mamman frågar med allvarlig ton var Laci har gömt sig någonstans 

och vad anledningen till hennes beteende är, men får ingenting till svar. Laci som nu vägrar 

möta sin mammas blick trycker kroppen intill sin mormor och skakar ivrigt på huvudet som 

konnoterar hennes protest och frustration över det faktum att hennes mamma inte förstår att 

hon för stunden inte vill uppträda. 

 

Mamma:“Hey! Hey! Where have you been?! We’ve been looking everywhere for you!”  

Mormor:“Laci wanted to talk to me outside, and, she wants me to talk with her mother.. about 

taking her off her case”. Vilket i direkt mening betyder att Laci bett mormor övertyga 

mamman om att låta henne slippa uppträda. Vad den specifika anledningen till detta är vet vi 

inte och framgår inte heller under avsnittets gång.  

Mamma: “She is always in trouble. Im not happy right now”. Med detta framgår det tydligt 

att mamman är missnöjd och irriterad över Lacis agerande.  

Mormor: “Look! Your mother is scared. Give her a hug. She’s scared”. Mormodern vänder 

nu förtvivlat på Laci i hopp om att hennes barnbarn ska få dåligt samvete och ändra på sitt 

beteende då mamman ser så bedrövad ut. Just denna sekvens är ganska tragisk då man kan 

tycka att det vore mer lämpligt om Laci blev tröstad än mamman. Det är trots allt Lacis 

omotiverade och negativa inställning inför tävlingen som bör stå i fokus. Laci avfärdar direkt 

kramen samtidigt som vi ser henne skaka nekandes på huvudet. Den avböjda kramen skulle 

här kunna vara en konnotation för Lacis protest och ovilja att uppträda. Laci vänder sig vid 

nästa tillfälle mot mamman och grimaserar kraftigt. Med korsade armar vänder hon sig hastigt 

och gestikulerar i överdriven bemärkelse för att återigen markera hennes ovilja att uppträda. 

Mamman förklarar sedan i bikten att hon var väl medveten om att Laci var bekymrad och 
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omotiverad men att hon sedan mått bättre och inte haft några svårigheter vid utförandet. 

Scenen avslutas med att vi ser Laci skifta från det uttryckslösa ansiktet till ett överväldigat 

och påklistrat leende medan hon beger sig ut på scenen.  

 

7.3 Nyckelscen 3  [34.10 till 35.10] 

 

Under denna sekvens får se vi Laci bli framburen, gömd i ett äggliknande föremål. Ägget är 

en del av hennes nummer och är rekvisita som ska hjälpa henne att göra en omtalad och 

minnesvärd entré. Ägget symboliserar i många kulturer liv och fruktbarhet och kan ses som 

Lacis början på den kommande karriären inom skönhetstävlingar. För att lyckas med denna 

tjusiga entré behöver hon hjälp av två män, varav den ena är hennes styvpappa. När de ställt 

fram ägget, förväntas de diskret lämna scenen vilket blir signalen för Laci som ska hoppa ut 

ur det med Lady Gagas musik högt spelandes i bakgrunden.  

 

Sagt och gjort; när männen burit fram ägget på scenen känner vi hur tystnaden sprider sig i 

rummet och alla väntar med full förväntan och spänning. Då händer det som absolut inte får 

hända. I samband med Lacis försök att kliva ur det trånga dekorationsägget ser vi hur hon 

hopplöst välter åt högra sidan vilket leder till att hon tappar kontrollen och slutligen hamnar 

på golvet. Detta skapar ett tydligt liv och vi hör hur hela publiken, juryn, liksom mamman 

backstage lägger märke till detta som gemensamt ger ifrån sig ett tydligt och högljutt 

”ooohh”. 

Mamma: “Whaaat! You were supposed to hold it. She just flipped out!”. Mamman skäller ut 

styvpappan för att ha lämnat scenen innan Laci hunnit ta sig ut ur ägget ordentligt och menar 

att det delvis är hans fel att hon hamnat på golvet. Laci trotsar den misslyckade starten och 

ställer sig hastigt upp, precis som att ingenting har hänt och påbörjar sitt framträdande. Vi hör 

hur Lady Gagas låt börjar spelas i bakgrunden och Laci sätter full fart fram på scen med 

mikrofonen i handen. Mikrofonen som inte verkar ha någon som helst funktion och som heller 

inte ser ut som en riktig, fungerar istället som utmärkande rekvisita för framträdandet. Laci är 

klädd i svarta boots med en relativt hög klack och en väldigt vågad dräkt som tydligt anspelar 

på sex, speciellt med tanke på hennes unga ålder som i sitt kroppsliga skede inte utvecklat 

varken bröst eller höfter. Klädseln påminner om en baddräkt och är rejält urringad och har 
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öppna partier runt magen. Den är i turkost blå och har markerade axelvaddar. Det är 

uppenbart att inspirationen till kostymen är hämtad från Lady Gaga, som är känd för sin 

vågade och orädda klädstil. På huvudet har hon en stor peruk av platinablont långt hår prytt 

med ett glittrigt hårband i form av en rosett. I öronen hänger ett par långa silverörhängen som 

dinglar i takt med kroppens rörelser. Lacis kropp är täckt av solspray, ögonen är rejält målade 

med både ögonskugga och mascara. Rouge är målat på kinderna vilket förstärker de feminina 

ansiktsdragen. Solsprayen som använts flera gånger bland deltagare i serien ger flickorna en 

överdriven solbränna som är näst intill orange. Solbrännan konnoterar möjligtvis en exklusiv 

livsstil som visar att många timmar av fritid har spenderats på stranden. 

 

Vickandes på höfterna i takt med musiken strosar Laci runt på scen med blicken riktad mot 

juryn och publiken samtidigt som hon putar med läpparna. Här kan vi knyta an till Goffmans 

teorier om huruvida de icke-verbala budskap som vi sänder om oss själva kan klassificera oss 

som tjej eller kille. Lacis kroppsspråk och minspel tillsammans med den utmanande klädseln  

uttrycker tydligt könstillhörigheten kvinna. Alltemellanåt visar Laci upp ett överdrivet leende 

som känns påklistrat och falskt. Vi ser henne utföra några hastiga piruetter som avslutningsvis 

kompletteras med en rörelse som skulle kunnas beskrivas som ett försök att skaka på bysten i 

en förförande stil. Vi får under samma sekvens höra hur juryn berkäftar att Lady Gaga dräkten 

var helt perfekt för hennes framträdande och att den passade Lacis personlighet som handen i 

handsken. Trots att publiken i denna stund står och vrålar, applåderar och visslar av lycka ser 

vi nu hur Laci bakom scen går ihopsjunken med ansiktet riktat mot marken. Hon är uppenbart 

ledsen och ser allmänt skamsen och ynklig ut. 

Laci: ”I didn’t do really well as Lady Gaga ”, berättar hon medan vi ser mamman komma 

fram till henne utan några som helst uppmuntrande ord eller komplimanger. Med utsträckt 

tunga ser vi hur mamman, tydligt framför övriga föräldrar och barn, gestikulerar tummen ned 

framför Laci vilket konnoterar ett dåligt utfört uppträdande. Mamman är arg och besviken på 

styvpappan som enligt henne borde ha stått kvar på scen fram tills det att Laci tagit sig ur 

ägget och menar att hon på grund av detta kommer få avdrag hos juryn. Laci har nu satt sig på 

en av bänkarna backstage i skräddarposition och slår upprepande gånger sin låtsasmikrofon i 

bänken i tydlig besvikelse.  
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Säsong 6, Avsnitt 3 – Längd: 43 minuter 2 sekunder  

Handlingsram 

Inledningsvis träffar vi skönhetstävlingens direktör som introducerar oss för tävlingens tema 

som är “Out of This World”. Temat är inspirerat av den yttre rymden och utmärker sig genom 

aluminiumfolieklädda väggar, stjärnor, superhjältar och rymddräkter av olika slag. Senare 

förflyttas vi runt till tre olika hem i delstaten Georgia, USA där de tävlande barnen bor med 

sina familjer. I de alla tre hemmen är det förutom barnen själva, mammorna som står i fokus 

och berättar om sina barn och hur duktiga de är. I samtliga hem är förberedelserna inför 

tävlingen i full gång, det prövas klänningar, kostymer och övas in koreografier. Förberedelser 

sker också utanför hemmet där vi får följa med deltagarna till både tandläkaren, 

danskoreografen och klänningsdesignern. Vi förflyttas till Darien, Georgia där tävlingen äger 

rum. En manlig konferencier välkomnar den sittande publiken i lokalen till tävlingen. Vidare 

berättar tävlingens direktör för oss tittare om tävlingens vinster. Den bästa titeln att vinna är 

“Ulimate Mega Grand Supreme”, en titel som alla åldersgrupper är med och tävlar om. Den 

lyckliga vinnaren får en uppblåsbar hoppborg och en stor krona. En person ur varje 

åldersgrupp har chans att vinna det näst bästa priset “Grand Supreme” där vinsten är 300 USD 

och en krona. 

 

För varje åldersgrupp utses också en etta, en tvåa och en trea som vinner en liten stayett. Om 

barnet vinner första, andra eller tredjeplacering i deras division kan de inte vinna en Supreme-

titel. Vi färdas genom korta sekvenser mellan familjer backstage och skrikande barn, där 

smink och håruppsättningar intensivt förbereds. Tävlingens första gren är “Beauty 

Competition” som bedöms på klänning, personlighet, hår och smink. De yngsta barnen i 

åldrarna 0-12 månader är först ut, och nästa grupp är 13-23 månader gamla. I denna 

åldersgrupp är en av deltagarna försenad upp på scen och det blir en dramatisk stämning 

backstage. Deltagarens föräldrar är besvikna på framträdandet och beskyller personalen för 

hennes misslyckande då de anser att hon blev nekad sin plats i kön. Olyckan leder till ett stort 

bråk mellan deltagarens pappa och en kvinnlig ansvarig på tävlingsområdet. Nästa grupp upp 

på scen i deltävlingen “Beauty Competition” är 3-7 år gamla som är den sista gruppen vi får 

se. Det andra momentet i tävlingen är “Out of This World Competition Wear” där barnen är 

utklädda till allt ifrån Superman till glittriga popcornförsäljare. En av deltagarna börjar sitt 

uppträdande bra men det övergår i ett misslyckande och hon lämnar scenen gråtandes. Efter 
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lite motiverande prat med sin mamma kliver deltagaren upp på scen igen och avslutar 

framträdandet bra. När momentet är avslutat sätter sig tävlingens jurymedlemmar ned och 

överlägger vilka som presterat bäst under dagen som gått. Kröningen är liksom 

framträdandena uppdelat i åldersgrupper med de yngsta först. Efter prisutdelningen packar 

familjerna ihop och åker hem. 

 

Karaktärer och setting 

Den första familjen träffar vi i Dallas, Georgia och består av mamma Juliet, pappa Kevin och 

tävlingsdeltagaren Bella, två år. Inledningsvis i avsnittet möter vi Bella som cyklar runt på sin 

rosa motorstyrda leksaksfyrhjuling. Hon bär en typiskt flickig ljusblå dress som kompletteras 

med ett matchande diadem i håret. Helhetsintrycket ger en känsla av att hon är en väldigt söt 

och charmig liten flicka. I samma sekvens presenteras vi också för mamma Juliet. Mamman 

själv menar att hennes dotter är lite av en “loose canon” vilket vanligtvis refererar till en 

oansvarig, busig individ vars beteende medvetet eller ej påverkar familjen kraftigt. Juliet 

menar att Bella blivit avstängd från fyra dagis fram tills idag, där anledningen varit att hon 

skall ha bitit de andra barnen. Även pappa Kevin ses som aktiv och engagerad i Bella och 

hennes skönhetstävlingar.  

 

Nästa familj hittar vi i Lakeland, Georgia. Vi förflyttas med en kortare sekvens över fält och 

ängar fram till ett gult hus omringat av höga träd och gröna skogar. Här presenteras vi för 

mamma Ashley och hennes dotter, tävlingsdeltagaren Ava, tre år. Vi hittar de två sittandes i, 

vad som ser ut som, ett lekrum till Ava där de leker och skojar runt. Mamman berättar för oss 

hur hon ser sin dotter som ett mirakelbarn. Kring födseln förekom vissa komplikationer vilket 

ledde till att hälsoexperter och läkare gjorde bedömningen att Ava troligtvis varken skulle 

kunna gå eller tala normalt. Vidare berättar hon hur hon tillsammans med den lilla kommun 

hon under den tiden tillhörde begav sig till kyrkan och uppmanade gemensamheten att be för 

hennes dotter. En vecka senare hade hon tydligen blivit mycket bättre och sedan dess har 

allting varit bra utan några som helst problem med varken talet eller motoriken. Mamma 

berättar att Ava är erfaren inom skönhetstävlingar och att de vanligtvis lämnar tävlingar med 

pris vilket hon tar upp medans familjen med stolthet visar upp hennes troféer och pokaler. 
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Den tredje familjen vi i avsnittet få följa möter vi i Ailey, Georgia. Sekvensen som förflyttar 

oss hit visar den gröna och naturlika miljön i området som omringar det stora huset som 

familjen bor i. Värt att nämna är välkomstskylten som står som synlig vägskylt på gränsen 

mellan kommunerna: “Welcome to Montgomery County – Home of Jayla 2010 Tiny National 

Forestry Queen”. Det indikerar den stolthet och ära det betyder för kommunen att en vinnare 

bor just där. Vi presenteras för mamma Andrea och hennes dotter, tävlingsdeltagaren Jayla, 

sju år. Här får vi närvara i deras gemensamma vardagsrum som blir den plats där mamma ber 

Jayla att inför kameran visa upp alla skönhetspriser hon hittills vunnit. Mamman berättar att 

anledningen till att hon satte dottern i skönhetstävlingar var att hon trodde att det kunde 

motverka dotterns blyga egenskaper. Vi får vid ett tillfälle höra hur Jayla själv berättar att 

hennes största dröm är att i framtiden vinna titeln “Miss America”. Trots det medger hon strax 

därpå att hon inte har någon aning om vad Miss America är eller vad det innebär att vinna 

titeln. Inför tävlingsmomentet beger vi oss till Darien, Georgia. Vi möter tävlingsdirektören 

Blake Woodruff, som kortfattat redogör för tävlingen och dess upplägg. Deltagarna, deras 

ålder och vilken gren de ska deltaga i presenteras likaså. 

 

Tema 

De teman som vi nämnde i det tidigare avsnittet är även återkommande i detta. Centralt är 

även här uppfostran, ideal och föräldraskap. Dock skiljer sig avsnittet från det andra på en 

särskild punkt. Det vi genomgående i serien har sett är att föräldrarna alltid har den 

auktoritära rollen, med andra ord är det alltid föräldrarna som bestämmer. Detta syns tydligt 

på det sätt föräldrarna bestämmer och väljer ut vilka kläder barnen ska uppträda i, vilken 

koreografi som ska utföras samt hur ofta och när barnen ska öva. I det här avsnittet ser vi ett 

tydligt undantag där maktspelet är strukturerat precis tvärtom. Ett av barnen protesterar högt 

och tydligt med skrik och våldsamheter vilket i detta specifika fall leder till att föräldrarna 

hamnar i ett psykologiskt underläge. Trots barnets låga ålder ser det ut som att föräldrarna i 

det här fallet inte vågar säga ifrån utan låter istället barnet styra och ställa. Däremot bör vi 

understryka att det endast är i hemmet barnet innehar den kontrollerande rollen. När vi vidare 

förflyttas till tävlingsområdet försvinner karaktären och barnen verkar på något vis acceptera 

sin roll som ett viljelöst redskap. Detta märks när man ser hur mammorna i publiken dirigerar 

barnen i det sätt de ska agera på scenen. Detta anspelar på myten om barns beteende i 

offentliga situationer sker under föräldrarnas villkor tydligare än vad de kan göra i hemmets 
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privata sfär. 

 

7.4 Nyckelscen 4  [19:25 till 20:55] 

 

Denna scen utspelar sig under två år gamla Bellas skönhetsframträdande. Den börjar med att 

hennes förnamn och tävlingnummer ropas upp av konferenciern men hon dyker inte upp på 

scen. Bellas mamma står i publiken, hon är iklädd en svart t-shirt med texten “Team Bella”. 

Tröjan symboliserar laganda, gruppdynamik och gemenskap inom familjen. Hon har en 

sammanbiten min och står och drar i sina fingrar. Man märker att hon är nervös. Hon vrider 

sitt huvud runt om i lokalen och blicken är stirrig. Samtidigt ser vi att jurymedlemmarna 

börjar viska med varandra, likaså publiken. Det är uppenbart att något inte står rätt till. 

Instrumentalmusik har lagts till i scenen för att illustrera hur dramatisk denna händelse är, 

musik som i annat fall skulle kunna vara bakgrundsmusik i en thrillerfilm. Musiken inger en 

känsla av att vi nu ska vara uppmärksamma och att något är på väg att hända och dess 

förändringar i tempo och tonarter inger en känsla av spänning. Konferenciern vänder sig om 

och undrar vart Bella tagit vägen.  

 

Musiken är fortfarande dramatisk och vi hör barnskrik som verkar komma från 

backstageområdet, vi får en uppfattning av att det är Bellas skrik. Bellas pappa som också har 

på sig en “Team Bella” t-shirt befinner sig backstage med Bella och är arg. Han menar att det 

är personalen på tävlingens fel att Bella är sen till sitt framträdande. Till slut ropar 

konferenciern upp Bellas namn igen och hon kommer ut på scenen. Bellas mamma ser lättad 

ut och vinkar glatt mot dottern. Det visas rörliga före och efter bilder på Bella, en där hon står 

i hemmet och en på tävlingen. Före och efter bilder förknippas med något som har gått från 

något dåligt till bra, exempelvis ett hus som renoverats eller ett kirurgiskt ingrepp. Här kan vi 

se tydliga likheter med det Bengs menar att kroppen framställs som bristfällig och i behov av 

förbättring och kontroll. I hemmet ser Bella glad och busig ut och har en klubba i munnen. 

Hon har två små tofsar som pekar rakt ut, vita tofflor, en lång t-shirt med färgglada cirklar på 

och ett par gröna tights. Här är hon den busiga lilla flickan vi fått lära känna innan hon 

befinner sig på tävlingsområdet, hemma är Bella en pojkflicka som gillar att bitas och slåss. 

På den andra bilden ser vi tydligt vad som har förbättrats och vilka attribut som adderats, hon 

är här iklädd en blond peruk med korkskruvar, frisyren är hög och hon har en blå blomma i 
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håret nära hårfästet på den vänstra sidan. Bella är iklädd en blå glittrig klänning, den är något 

urringad, överlivet är prytt med strass och paljetter och är trekvartsärmad och den har en rejäl 

tyllkjol. Bellas ansikte är täckt med massor av smink, både rouge, lösögonfransar, 

ögonskugga och läppstift. Hennes min är sorgsen och hon ser väldigt ynklig ut. Blicken 

flackar något och vi får en uppfattning av att hon känner sig borttappad och vilsen. Hon har 

vita strumpor på sig som går en bit upp på benen och vita skor. Öronen är prydda med små 

pärlörhängen. Bellas klädsel, tillsammans med hår och smink, är näst intill identisk med hur 

en klassisk porslinsdocka ser ut.  

 

Mamma: “Finally when I saw Bella on stage…” hon illustrerar hur hon känner genom att 

pusta ut och visar gest med armarna och ler.  

Konferencier: “Bella enjoys dancing, being daddys little princess, shopping with mom and of 

course pageants. She has blond hair and blue eyes”. Konferencierns beskrivning av Bella 

uppfattas som något opersonlig då alla i publiken själva kan notera vilken färg hon har på hår 

och ögon. Det tas vidare som en självklarhet att Bella älskar skönhetstävlingar, trots att hon 

bara är två år gammal. Beskrivningen “daddys princess” är en metafor för det sätt pappan 

skämmer bort och daltar med Bella. Bella håller i sin pappas hand när de går ut på scen men 

tappar sedan balansen och ramlar på scen. Mammans min övergår från ett leende till att hon 

blundar och mungiporna pekar rejält nedåt. Det är uppenbart att hon skäms. Bella ställer sig 

med pappans hjälp upp igen och mamman står framför scenen och illustrerar för Bella hur hon 

ska röra sig. Dels lägger hon ihop båda händerna och lutar sitt ansikte mot kinden, på samma 

sätt som små barn brukar göra när de ska gå och lägga sig och är sömniga. En gest som 

konnoterar oskuldsfullhet och är nära förknippat med det dockliknande utseendet. Bella 

imiterar sin mamma. Mamman jublar och illustrerar fortsättningsvis hur Bella ska göra 

slängkyssar till publiken och puta med läpparna, något som Bella inte imiterar och ser istället 

flamsig och fnittrig ut, det ser ut som att pappans grepp om dottern kittlas då han håller henne 

under hennes armhålor. Pappan tar ett hårdare grepp om henne för att undvika hennes oseriösa 

sida.  

Mamma: “Oh, he’s holding her wrong”. Mamman menar att pappan håller i Bella på fel sätt 

då hon försöker slingra sig ur hans grepp genom att slå med armarna och stampa i marken. 

Bella ger ifrån sig ett “aj-ljud” och har en ledsam min, skruvar sin kropp och ser allmänt 

missnöjd ut, vilket visar att Bella har ont av pappans grepp. Han lyfter henne upp och ner mot 
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golvet som en docka, vilket ytterligare förstärker illusionen av att hon är en leksak. 

Framträdandet är till slut över och Bella vinkar hej då till publiken och mamman jublar och 

klappar händer. Här framställs hon som den goda modern som oavsett sin dotters prestation är 

stolt över henne. Vilket är ett tecken på att hon inte vill visa sig missnöjd över sitt barn 

offentligt, även fast alla runt omkring vet att Bellas framträdande misslyckades. 

Mamma: “She didn’t do hardly any of her moves, she didn’t show her personality”. Vi 

befinner oss nu backstage. Mammans röst är darrig och ansiktsuttrycket är förtvivlat, hon ser 

ut att vara nära till gråt. Backstage får vi se den andra sidan av myntet, mamman kan här 

öppna upp sig och visa sin besvikelse över dottern. 

    

7.5 Nyckelscen 5  [24:00 till 25:02] 

 

Denna scen utspelar sig liksom den tidigare nyckelscenen under skönhetsframträdandet, men 

denna gång är det sju år gamla Jaylas tur. Scenen börjar med att Jayla sitter i bikten. Hon har 

på sig en rosa badmössa, förmodligen för att hålla lockarna på plats inför det kommande 

framträdandet och hon ser inte särskilt sminkad ut.  

Jayla: “I do think I have a good chance to be winning because I have been practising my 

facials a lot”. Jayla kommer in på scen iklädd en rosa klänning, överlivet är klätt i strass och 

paljetter medan kjolen gjord av flera lager av rosa tyll. På fötterna har hon på sig vita 

strumpor som går en liten bit upp på benet och på det vita nätta skor. Håret är uppsatt i en hög 

frisyr, hon har några korkskruvar som hänger ned längs kinderna och det är tydligt att det 

döljer sig väldigt mycket löshår i uppsättningen. Leendet är brett och stelt, hon har vita 

löständer som riktigt lyser, det är förmodligen detta ansiktsuttryck hon nämnde i bikten att 

hon övat in noggrant. Ansiktet är hårt sminkat med rosa läppar, lösögonfransar, rosa rouge på 

kinderna, ögonskugga och i örsnibbarna sitter ett par stora diamantörhängen. Om örhängena 

är äkta diamanter eller inte går inte att avgöra men onekligen symboliserar dessa glamour och 

rikedom. 

 

Det är tydligt hur koreografin är inövad: armarna är formade som halvmånar längs mage och 

höfterna. Armarna nuddar inte vid kroppen utan de hindras av den stora tyllkjolen, vilket 

också ser ut att vara syftet då de är väldigt spända. Hållningen är extremt rak och väldigt stel. 
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Hon vickar tydligt på höfterna när hon går på och hennes leende lyser. Ögonen blinkar hon 

med mer än vad man normalt gör vilket konnoterar en slags dockliknande oskuldfullhet. Jayla 

intar en position och korsar benen på ett mycket elegant vis, samtidigt som hon kysser sina 

båda händer och höjer armarna i en cirkelrörelse som en hälsning till jurymedlemmarna och 

publiken. Vi får se en före-och efterbild på Jayla. Förebilden visar en oskuldsfull liten flicka 

med en stor glugg mellan framtänderna och även på underkäken, en enkel hårfrisyr som är 

något slarvig och en högt knäppt skjorta i rutmönster tillsammans med ett par mörka byxor. 

Jayla promenerar runt på scenen med samma kroppshållning som tidigare, men vänder sig om 

och blinkar överdrivet med ena ögat mot juryn. Det blinkande ögat konnoterar en flirt, vilket i 

det här sammanhanget förstärks av hennes kroppsspråk då hon framställs som ett inbjudande 

sexuellt objekt. 

 

Jayla: “When I am on stage I think about; what do the judges think and how do they like 

me?”. Jayla sitter här återigen i bikten iklädd samma badmössa som tidigare och hennes röst 

låter ledsam och osäker. Det är tydligt att det är juryn som är betydelsefull och inte den övriga 

publiken. På samma sätt som Bengs menar att kroppen har kommit att bli en vara som 

konsumeras av andra människor och är objekt för publikers blickar är juryn och publiken 

konsumenter av Jaylas kropp och framträdande. Hennes prestation på scen hänger helt och 

hållet på vad juryn tycker om henne då det viktiga är att få höga poäng och vara en omtyckt 

person av de som bedömer framträdandet. När framträdandet är över kliver Jayla av scenen 

och försvinner backstage, hennes hållning är ihopsjunken och blicken riktad mot marken, det 

tidigare glada ansiktsuttrycket har nu försvunnit. Det nedböjda huvudet och den krökta 

kroppen konnoterar uppgivenhet och besvikelse.  

 

7.6 Nyckelscen 6 [26:15 till 28:11] 

 

I detta moment i tävlingen är klädseln valfri, här kan man ta ut svängarna rejält men 

inspirationen är “Out of This World” och tolkningen av temat varierar bland olika deltagare. 

Momentet bygger på talang och underhållning där de tävlande kan göra allt från att dansa till 

att göra sketcher av filmer etc. Ett annat framträdande pågår på scen med en deltagare som är 

utklädd till en blå Avatar, inspirerad av science fiction-filmen med samma namn. Vi befinner 

oss just nu i ett medeldistansperspektiv, då vi ser lika mycket av Jayla samtidigt som scenen 
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och den andra personen som uppträder på den. Jayla står bakom kulisserna och tittar på det 

pågående framträdandet. Hon har på sig en “sailor suit” som hennes mamma kallar dräkten. 

Med det menas i det här fallet en liten minikjol i blått som knappt täcker rumpan med en 

volang nedtill i rött med vita prickar. På överkroppen har hon på sig en bikinidel i samma 

mönster, den är formad som att den vore till för någon som har bröst och knyts i mitten med 

en rosett. Håret är rejält lockigt och består uppenbarligen till största del av löshår. På huvudet 

har hon en matchande hatt, inspirerad av seglartemat i samma mönster som resten av klädseln, 

den har även den en rosett. Öronen är prydda med ett par enorma pärlörhängen som ser 

väldigt tunga ut. Ansiktet är välsminkat med rouge, lösögonfransar och ögonskugga och 

läpparna är röda. Jaylas klädsel och utseende anspelar tydligt på sex och kostymen konnoterar 

en traditionell pinuppa. En pinuppa förknippas med det amerikanska kvinnoidealet under 

1950-talet som är en yppig, glad, lättklädd, men inte helt naken och sexuellt attraktiv kvinna. 

Jayla står näst på tur att uppträda och hennes mamma sitter i publiken och iakttar sin dotter. 

 

Mamma: “ I can see her right there doing something like..Wigglin’”. Jaylas mamma pratar 

med en man vid hennes sida och rösten låter stressad och irriterad och hon suckar tungt, hon 

ser att något inte står rätt till med hennes dotter. Kameran riktas mot Jayla, hon är filmad ur 

det Anja Hirdman kallar en ovanifrån-vinkel vilket ger oss betraktare en känsla av att vi ”ser 

ned på” och tycker synd om henne. Jayla står och vrider sig med armarna placerade i kors 

över framsidan av den relativt nakna kroppen. Hon ser ängslig och frusen ut och hon försöker 

skyla sin kropp. Jayla blir utropad på scen av konferenciern och publiken jublar. Hon står till 

en början med ryggen vänd mot publiken. Så fort musiken sätts igång vänder hon sig om. 

Musiken börjar med ljud av fiskmåsar och man hör båtar som tutar, väl vald musik för det 

tema Jayla representerar. Hennes mun är formad som en kyssmun, och hon har armarna 

placerade på höfterna. Hon håller sin högra hand placerad mot pannan som en “aj aj kapten” 

hälsning, som att hon spanar efter någonting till sjöss samtidigt som hon gungar sida till sida 

medan hennes vänstra hand är placerad på höften. Hennes rörelser kan uppfattas som något 

vulgära. Jayla trycker ut bröstet och putar med rumpan och läpparna samtidigt som hon 

svänger med armarna.  

 

Plötsligt, mitt i framträdandet, blir Jayla förstenad, hon står helt stilla. Hennes ansiktsuttryck 

är förtvivlat och hennes ögon uppspärrade, den tidigare fasaden upphör att synas. Hon har 
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troligtvis fått en blackout men samtidigt ser det ut som att hon håller på att kissa på sig. Benen 

kröker sig något och hållningen sjunker ihop samtidigt som läpparna darrar, man ser att hon 

kippar efter andan och har nära till gråt. Här kan vi dra paralleller till det som Anja Hirdman 

menar att ansiktsuttryck, gester och blickar fungerar som betydelsefulla nycklar som skapar 

en relation mellan betraktaren och det som betraktas. Jaylas ansiktsuttryck i samspel med den 

krökta kroppshållningen gör att vi betraktare formar en medlidande och ömkande relation till 

henne. Bilden ger ett tydligt budskap att hon är utskämd och förskräckt vilket bekräftar det 

Hirdman menar att kroppen har sitt eget språk som används för att uttrycka ett visst 

känslotillstånd. Mamman som sitter i publiken ser chockat på sin dotter, inte med medlidande 

eller oro utan med besvikelse. Plötsligt springer Jayla av scenen och mamman springer strax 

därefter.  

 

Mamma: “She turned around, and she did a couple of moves and that was it...She panicked 

and ran of stage. Oh my goodness, she has never had anything like that happen to her 

EVER”. Mamman befinner sig nu backstage och talar i en stressad ton till kameran. Hon vill 

försäkra oss tittare om att det här aldrig händer annars. De försvinner in på toaletten vilket gör 

att vi inte kan se men fortfarande höra dem.  

Mamma: “You know how you get your grand Supreme? You go back there and act like 

absolutely nothing in the world happened”. Mamman använder sig mer eller mindre av hot 

för att få upp sin dotter på scenen igen och avsluta framträdandet. Vi vet inte vad som händer 

inne på toaletten men hör mamma sucka och viska. Eftersom att mamman viskar vill hon inte 

att någon ska höra henne. Mamman går själv ut från toaletten och väntar på Jayla, hon har en 

sammanbiten min och har armarna i kors, hon suckar och ser väldigt nervös och stressad ut i 

vetskap om att en stor publik och jurymedlemmar väntar på hennes dotter. Jayla kommer 

sedan ut från toaletten med en nedsänkt blick och mamman frågar om hon är redo att köra 

vidare och visar två uppåt pekande tummar vilket konnoterar något positivt, beröm och 

uppmuntran. Mamman gör en handgest som inom många kulturer konnoterar “high five” 

vilket refererar till den gest vi använder vid lagarbete och är ett bevis på att något bra har hänt. 

Gesten som i många fall används i tävlingssammanhang inom exempelvis lagsport kan i 

Jaylas och hennes mammas situation tolkas som att de är ett team, att mamman känner sig 

mer delaktig i sin dotters framträdande som en lagspelare än som en omhändertagande mor. 
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8. Slutdiskussion 

 

 Vilken syn på föräldraskap produceras i programmet? 

 

Att besvara frågan kring det föräldraskap vi ser i Toddlers & Tiaras samt huruvida deras 

uppfostran är lämplig för barn i den unga åldern är inte en helt enkel och självklar uppgift. 

Som tidigare nämnt är vår syn på något, oavsett det fenomen vi väljer att tolka, alltid 

subjektiv och formad av våra individuella värderingar. Alltså menar vi att vi i vår uppfattning 

av lämpliga och olämpliga beteenden inte nödvändigtvis behöver överensstämma med någon 

annans. Oavsett vad, går vi in med inställningen om att serien i första hand handlar om 

barnen, men det går inte att undvika att störst fokus för oss tittare ändå läggs på föräldrarna. 

Om så är meningen kan bara producenterna själva besvara. Barnen har själva varken 

kontrollen eller förmågan att köpa dyra klänningar, sminka sig och göra pampiga 

håruppsättningar utan det ligger helt och hållet i familjens händer. Det är alltså familjen som 

är de, som Bengs kallar, externa aktörerna. Hemmet är enligt både Bengs och oss författare en 

viktig plats där kontroll över barnen utövas och uppfostran sker men även på tävlingsområdet.  

I de fall då båda barnets föräldrar medverkar är det alltid mamman som håller i pekpinnen och 

besitter kontrollen över barnen. Papporna hamnar mer eller mindre i skymundan och får inte i 

närheten så mycket utrymme. Den synen på föräldraskap som genomsyrar de båda avsnitten 

är mammornas desperata önskan om att just deras barn ska göra succé och segra. Hur 

desperationen uttrycks är i vissa fall mer extrema än andra.  Men det går i ett fall så långt att 

en mammorna erkänner att de “dopar” sina döttrar med diverse knep för att de ska göra en så 

lyckad prestation som möjligt. En annan person använder sig till och med av att vifta med ett 

baseballträ för att lära upp sin dotter. Trots att alla inte går till samma överdrift märker vi av 

en enorm stress bland samtliga föräldrar. Den auktoritära roll föräldrarna har i relationen till 

sina barn syns tydlig  i avsnitten. I flera sekvenser har vi sett barnens ovilja inför 

tävlingsmomenten vilket trots detta utan undantag alltid slutat med att föräldrarna ändå fått sin 

vilja igenom. Det faktum att föräldrar i en familj trots allt är auktoritära i sin roll gentemot 

barnen bör ses som en självklarhet – det är ju ändå föräldrarna som har ansvar över sina barn 

och således avgör på vilket sätt de vill uppfostra dem på. Ändå kan vi tycka att de 
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gränssättningar som syns till i avsnitten skulle kunna framföras med ett  mer uppmuntrande 

och varmare sätt snarare än det känslokalla och hårda sätt vi i många fall tycker föräldrarna 

utför dessa på.  Varför tävlingarna är så betydelsefulla för föräldrarna, främst mammorna, är 

inte en enkel fråga att besvara då vi skulle behöva andra förutsättningar för att kunna avgöra 

detta. Mammorna verkar försöka få oss tittare tro att allt som rör tävlingarna är för barnens 

bästa och att de själva hjälper barnen gå en ljusare tid tillmötes. Om de ljuger inför kameran 

eller inte har vi inte förmågan att uttala oss om. Vart gränsen går för vad som är tillåtet kring 

föräldrarnas frustration över barnens prestationer kan vi heller inte svara på. Oavsett vad anser 

vi att det är olämpligt och rakt oacceptabelt att visa sig så öppet besviken över sitt barn, att 

inte ge dem uppmuntrande ord när de behöver det som mest, och att driva dem så hårt så att 

de gråter.  Vi kan inte låta bli att reflektera väldigt mycket över vår hypotes att mammorna 

möjligtvis förverkligar sina egna drömmar om skönhet genom sina barn. Det må hända att de 

själva aldrig fått bekräftelse över sitt utseende och tar då istället chansen att anmäla sitt barn 

till en skönhetstävling. Detta är som sagt bara våra egna funderingar och inget vi direkt kan 

bevisa är sant.  

 

Programmets narrativa struktur gör det omöjligt för oss att veta hur mycket tid föräldrarna 

lägger ned på förberedelser men vi får ett intryck av att i stort sett varje ledig minut ägnas åt 

barnens kommande tävling genom repetition av koreografier, skönhetsbehandlingar etc. Man 

bör ha i åtanke att det faktiskt är föräldrarna som är en av de viktigaste källorna till barnens 

syn på ideal, vilket i vårt exempel innebär att föräldrarna lär barnen vid en mycket ung ålder 

att ett vackert yttre är viktigt. Givet att många unga i 13-17 års åldern har en problematisk syn 

på sitt utseende är det oroväckande att tänka sig hur deltagarnas syn på det egna utseendet 

kommer att se ut om runt tio år. Vi tror inte att det i fallet Toddlers & Tiaras är individen själv 

som uppfattar kroppen som problematisk och i behov av kontroll och reglering utan snarare 

att det är föräldrarna. Med det sagt har vi dragit slutsatsen att den externa kontrollen 

dominerar över den interna i båda programmen. Dock påpekar ju Bengs att föräldrars förmåga 

att kontrollera barnen gradvis kommer att förlora sin betydelse, något vi ställer oss skeptiska 

till då vi tror att barnen ser skönhetstävlingarna som något naturligt och självklart. Kanske 

behöver barnen inte nödvändigtvis alltid ha föräldrarna vid sin sida men vi tror att deras 

inställning till skönhet och ideal kommer vara densamma om några år. 
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 Vad finns det för likheter i representationen av skönhet i de båda avsnitten? 

 

Om vi fokuserar på de likheter och skillnader vi ser i de båda avsnitten kring representationen 

av skönhet kan vi likt i frågan om föräldraskap dra slutsatsen att resultatet alltid blir något 

subjektiv och generaliserande. Hur skönhet i relation till tävlingen framställs varierar 

beroende på vilken deltävling vi fokuserar på. Däremot är några särskilda attribut 

genomgående utmärkande i alla tävlingsmomenten. Flickorna är alltid kraftigt sminkade och 

iklädda stora peruker och gnistrande smycken. Det är fördelaktigt att se solbränd ut, hur denna 

solbränna kommer till varierar mellan allt från solspray till tungt puder och brunkräm. Det 

ligger inget tvivel i att det i tävlingen verkar vara högt meriterande att efterlikna 

porslinsdockor då klädsel, hår och smink kompletteras med övertydliga blinkningar och 

onaturliga ansiktsuttryck. I momenten där klädseln är valfri, exempelvis “Out of This World” 

temat, finner vi en tydligt framträdande sexualisering av barnen. Klädseln är utmanande och 

särskilda kroppsdelar verkar vara uppskattade att framhäva, främst mage och ben. Trots att 

bröst långt ifrån existerar, bär de ändå kläder som ser ut att vara gjorda för någon som faktiskt 

har hunnit utveckla några. Vi upplever således att föräldrarna försöker få barnen att se 

betydligt äldre ut än vad de faktiskt är. Enligt oss är detta olämpligt då barn i en så tidig ålder 

borde få chansen att leva ut sin barndom med allt vad det innebär snarare än att bli inkastade i 

en verklighet där vi enbart värderas av vårt yttre, där kroppen fungerar som det Eriksson och 

Görhlund kallar kommunikativt redskap och projektionsyta, i hopp om att underhålla och 

imponera på en samling vuxna människor.  

Vad sänder då tävlingarna ut för budskap till barn som inte vid något tillfälle lyckas vinna ett 

pris? Betyder det att dessa flickor inte är lika vackra och indirekt lika värdefulla? Många 

frågor väcks hos oss och vi förstår tydligt varför Toddlers & Tiaras fått sin kontroversiella 

stämpel. En annan aspekt, som dessutom knyter an till vårt teoretiska ramverk är hur 

familjerna i båda avsnitten är viktiga grupper inom konsumtionskulturen där, precis som 

Bengs menar, skönhet är centralt för kvinnlighet och ett sätt för flickor att bekräfta 

kvinnlighet genom kroppen. Dessutom håller vi med Bengs om att konsumtionskulturen och 

dess relation till den kvinnliga kroppen är negativ då vi märker att barnens kroppar ses som 

bristfälliga och under ständigt behov av förbättring. Detta märks genom många lager smink, 

löständer och dyra klänningar. Det förstärks ytterligare när vi under avsnittens gång får se 

före- och efterbilder på barnen som visar transformeringen och det “förbättrade” resultatet.  
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Socialkonstruktionismen menar som tidigare nämnt i teoridelen att det som individer anser 

och uppfattar vara verkligt i sig är en skapelse av det sociala samspel som utspelar sig mellan 

individer och grupper. Vi får en uppfattning om att allt som kretsar kring tävlingarna är 

familjernas verklighet och att alla som medverkar i programmet delar i stort sett samma 

värderingar kring vad skönhet är. Det finns inom grupperna ett klart och tydligt ideal som 

uppmuntras och som bör följas för att passa in i tävlingsomgivningen vilket avspeglas tydligt i 

samtliga deltagares utseenden. Vidare har vi uppmärksammat att barnens kroppsform och 

storlek inte är det centrala problemet i Toddlers & Tiaras, till skillnad från Bengs resultat efter 

hennes undersökning. Vi kan i ett fall i serien till och med se överflödig kroppsmassa som 

något som bör visas upp och vara stolt över. Däremot tror vi att detta fall är sällsynt och att 

barnen, ju äldre de blir och ju mer kroppen utvecklas, kommer att få en allt mer problematisk 

syn på kroppens utseende. 

Efter att ha genomfört denna uppsats samt analyserat Toddlers & Tiaras och realitygenren får 

vi uppfattningen av att programmet på många sätt är vinklat och medvetet arrangerat. Vi som 

tittare får aldrig reda på hur mycket som är teater och hur mycket som är verklighet. Vi får 

heller inte reda på vad som utelämnats och som med stor sannolikhet hade gett oss helt andra 

resultat i analysen. Oavsett vilket, är vi medvetna om att produktionsbolagens högsta prioritet 

ligger i att skapa maximal effekt i form av tittarsiffror, reklampengar och sponsorer. Har man 

detta i åtanke känns det uppenbart varför vissa sekvenser i serien belyses starkare än andra. Vi 

tror inte att det är någon slump att extra uppmärksamhet läggs på barnen när de gråter och 

hamnar i konflikt med familjerna i större utsträckning än de gånger barnen faktiskt är glada 

och samarbetsvilliga. Som tidigare nämnt riktar sig realityprogram till en ung och köpstark 

publik och har i första hand utvecklats av den kommersiella televisionen. Då vi inte tagit del 

av programmet i dess ursprungliga kanal på amerikansk television kan vi inte bekräfta till 

vilken grad programmet är kommersiellt relaterat. Med tanke på programmets framgång och 

genomslagskraft är det dock svårt att tänka sig att produktionsbolaget inte skulle ha 

framstående annonsörer bakom sig. Vi tror att produktionsbolaget, redan i tidigt skede, 

bestämt vilka i programmet som ska framställas som “goda” respektive “onda”. Precis som 

Feilitzen skriver, fungerar reality-TV som ett slags relationslaboratorium. Vi tittare sitter 

tryggt hemma i TV-soffan och kan kritisera och döma karaktärerna hur mycket vi vill utan att 

det egna “jaget” hotas. Denna typ av kritisering kan vi själva intyga stämmer, då vi redan 

första gången vi såg avsnitten skapade oss en uppfattning av vilka vi sympatiserade med eller 

inte. Slutligen anser vi att Frankrikes lagförslag om att sätta en åldersgräns för 
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skönhetstävlingar, och därmed förhindra en sexualisering av barn i tidig ålder, är förnuftigt 

och är enligt oss en lag som borde införas i alla länder som sysslar med dessa nöjen.  
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