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Abstract  

Melodifestivalen är ett underhållningsprogram som ofta associeras med kvinnor trots att kvinnor 

inte numerärt är mer framgångsrika än män i tävlingen. Kvinnor tillåts inte heller ta lika mycket 

plats som män i Melodifestivalen. Masteruppsatsarbetets huvudsakliga syfte är att undersöka vilka 

former av femininitet som ges utrymme i Melodifestivalen mellan åren 2002 till 2016. Detta har 

gjorts genom en studie av sekvenser från de TV-sända finalerna av Melodifestivalen. 

Masteruppsatsarbetet beskriver olika femininiteter utifrån teorier om performativitet, femininitet 

och kulturella representationer. Detta leder fram till en slutsats som visar att kvinnor 

representeras i relation till sin kropp genom förväntade vackra utseenden medan män 

representeras i relation till sin hjärna med expertuttalanden. Fokuseringen på kvinnans utseende 

representeras dock på olika sätt och de olika formerna av femininitet kan kategoriseras in i 

kategorierna ”modern/frun”, ”väninnan”, ”divan” och det ”kvinnliga subjektet”. De olika 

kategorierna förhandlar med femininitetsnormer och respektabilitet på olika sätt där både 

reproducerande och subversiva handlingar ingår.  

 

Nyckelord: Melodifestivalen, Eurovision Song Contest, schlager, femininitet, respektabilitet, 

performativitet, kulturella representationer. 
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1 Inledning  

”Det är ju internationella kvinnodan idag, åttonde mars, och förra året var det ju bara en kvinna i 

finalen men i år så är det rätt så jämt fördelat, det är ju nästan lika och det är ju väldigt kul så att 

jag tänkte passa på att lyfta tre uppfinningar som kvinnor har kommit på – materialet kevlar, 

cirkelsågen och empati – det tackar vi för”,  påpekade Nour El Refai när hon var programledare 

för Melodifestivalen 2014 klädd i en lång, röd och glittrande långklänning.1 Nour El Refai var innan 

detta mest känd för sina aktivistiska humorshower vilket gjorde de återkommande samtalen om 

feminism och kvinnor rätt väntade och självklara.  

     Nour El Refai kommenterade den stora representationen av män som deltog i finalen året 

innan, 2013, samtidigt som hon lyfte upp kvinnors relevans i samhället. Bristen på kvinnor i 

Melodifestivalens final 2013 sågs som chockerande då tävlingen traditionellt har sammankopplats 

med kvinnliga artister såsom Carola, Charlotte Perrelli och Lena Philipsson. Historien 

återupprepas inte minst i 2018 års tävling där endast två kvinnor, Jessica Andersson och Mariette, 

gick direkt till final.  

     Kvinnor har haft en stor betydelse för Melodifestivalens och för programmets stora popularitet 

men har under de senaste åren glömts bort, inte röstats till final och framför allt inte vunnit. I den 

tredje delfinalen av Melodifestivalen 2018 mimade Fab Freddie, som var sidekick till 

programledaren David Lindgren, till ”Run the World (Girls)” av Beyoncé, vilket kunde tolkas 

som en hyllning till kvinnorna i tävlingen. I det läget i Melodifestivalen 2018 hade dock inga kvinnor 

gått till final. Senare kom första-, andra-, tredje- och fjärdeplatsen i finalen att innehas av män. 

Männen dominerar de flesta positioner och det har varit en långvarig trend att fler män än 

kvinnor går till final och i detta fall var även en man programledare, en annan man sidekick och 

Melodifestivalens tävlingsproducent var också en man, nämligen Christer Björkman.  

     Melodifestivalen är inte en tävling som numerärt domineras av kvinnor trots återkommande 

referenser om att så är fallet.2 Det finns därmed en skillnad mellan kvinnors diskursiva dominans 

och hur mycket de faktiskt deltar (och vinner). Det feministiska anspråket och talet om kvinnor 

återkommer inte minst med Clara Henrys och de kvinnliga medlemmarna i Alcazar, Tess Merkels 

och Lina Hedlunds, mellanakt i finalen 2017 som dedicerades till unga tjejer. De sjöng bland 

annat textraden: ”finns många sjuka grejer, men ännu flera tjejer, som går bredvid dig om du vill 

och ger dig hopp, du sätter egna gränser, har tusen kompetenser och du kan älska varje del utav 

din kropp”, vilket också visade upp en trendande feministisk diskurs. Precis som 2013 och 2018 

präglades dock Melodifestivalen 2017 inte av kvinnor utan av män rent numerärt. De numerära 

																																																								
1 Melodifestivalen, 2014-03-08, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.20. 
2 Vilket kan ses exempelvis i de återkommande kommentarerna om Carola som kan läsas om under kapitlet ”Divan”.  
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skillnaderna mellan hur kvinnor respektive män lyckas i Melodifestivalen motiverar detta 

masteruppsatsarbete som trots dessa siffror inte kommer att vara en kvantitativ studie utan 

istället kvalitativ sådan.  

     I en deltävling i Melodifestivalen 2014 träffade programledaren Nour El Refai barnet och 

skådespelerskan Sigrid. Sigrid hade vunnit en påhittad teckningstävling där hon valt att rita av sin 

stora idol; Yohio.3 Hon berättade för Nour El Refai varför hon valt att rita av honom: ”ja för att 

han är en bra förebild, han visar […] att man kan vara sig själv och göra precis vad man vill […]. 

Han utmanar också normer och arbetar med könsöverskridande uttryck”. Nour El Refai låtsades 

att hon inte hängde med i Sigrids resonemang vilket ledde till att Sigrid ifrågasatte Nour El Refai 

genom att säga: ”ja men du Nour, seriöst, det känns som att du glömt bort genusanalysen?”.4 Då 

Melodifestivalen själva, utifrån detta citat, verkar ha glömt bort genusanalysen gör jag i detta 

masteruppsatsarbete just en sådan.  

 

1.1 Bakgrund  

Melodifestivalen breder ut sig över Sveriges medielandskap under vintern och våren varje år. 

Programmet har mångmiljonpublik och 2006, när Carola vann tävlingen med bidraget ”Evighet”, 

slogs det tittarrekord som fortfarande står sig 2018 med 4,2 miljoner tittare. 5  Trots att 

Melodifestivalen är ett av Sveriges absolut största TV-program, både när det kommer till tittare och 

produktion, finns det en syn på Melodifestivalen som skräpkultur. Programmet associerats ofta med 

avdankande kvinnliga artister som försöker återuppliva sina karriärer samt fanatiska schlagerfans. 

I samtliga av de år som undersöks i detta masteruppsatsarbete är kvinnor den dominerande 

tittargruppen även om publiken ofta förknippas med homosexuella män.6 Störst majoritet har 

kvinnorna 2004 då det är 12,5 procentenheter fler kvinnor som tittar på Melodifestivalens final än 

män. Dessa procentenheter är dock ungefär desamma övriga år men når sin lägsta siffra 2003 då 

skillnaden endast var 6,5 procentenheter. Fram till 2010 utgjordes den primära gruppen tittare av 

människor över 60 år. År 2010, 2012, 2014 och 2016 utgjordes den största tittargruppen av 40- 

till 59-åringar medan den största tittargruppen år 2015 utgjordes av barn.7  

     Melodifestivalen är inte en liten detalj i svensk kulturhistoria utan en viktig plattform för olika 

former av populärkultur. Under Melodifestivalens historia har inte bara schlagerikonerna och 

																																																								
3 I fortsättningen kommer jag använda mig av de artistnamn eller ”kända namn” deltagarna, programledarna, mellanakterna 
och dylikt har när jag skriver om dem. Detta gör att vissa nämns vid endast förnamn (exempelvis Carola), vissa med både 
förnamn och efternamn (exempelvis Charlotte Perrelli), vissa vid artistnamn (exempelvis Yohio).  
4 Youtube, ”Melodifestivalen 2014 - Sigrid tar över showen (Melodifestivalen 2014 deltävling 2)”, 8 februari 2008, finnes: 
https://www.youtube.com/watch?v=BtO0xBc3AoY&t=133s (hämtad 22 maj 2018, 21.47).  
5 Alla siffror jag använder mig av gällande tittarsiffror och vem som tittar är hämtade från www.mms.se.  
6 ibid.  
7 ibid.  
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eurovisionvinnarna Carola och Charlotte Perrelli stått på scenen utan även operasångaren Ingvar 

Wixell har vunnit, popduon Roxette varit mellanakt, författaren Lars Forssell skrivit texten till 

vinnarbidraget ”Sommar’n som aldrig säger nej” med Malta och artisten Robyn skrivit bidraget 

”Du gör mig hel igen” framförd av Cajsalisa Ejemyr. Melodifestivalen har inte en tradition av 

uteslutning av genrer eller personer. Det finns en vilja att få en så bred och stor publik som 

möjligt. Det går att förklara genom att artisterna på scenen inte riktar sig endast till det motsatta 

könet, utan till alla – oberoende ålder, klass, etnicitet eller kön. 8  Detta gäller inte bara 

schlagerpopen utan hela formatet Melodifestivalen. I programmet ryms både hiphop och smäktande 

ballader, skådespelerskan Helena Bergström, författaren Björn Ranelid och brandmännen i 

Bransta City Släckers. TV-programmet har, trots dess rykte om att bara innehålla glättiga låtar om 

rosor och kärlek, alltid haft ett varierat innehåll – både i form av artister, låtar, uppträdanden och 

mellanakter.  

     Först två år efter Eurovision Song Contests start 1956 deltog Sverige med ett bidrag. 1958 

skickade Sverige sitt första bidrag till den internationella tävlingen, detta utan att ha haft en TV- 

eller radiosänd nationell tävling. Bidraget valdes istället internt av Föreningen svenska 

kompositörer av populärmusik. Det bidrag som valdes ut var ”Lilla Stjärna” som framfördes av 

Alice Babs iklädd Leksandsdräkt.9 Bidraget belönades med en fjärdeplats i Eurovision Song Contest.  

     Måndagen den 26 januari 1959 hölls den första Melodifestivalen i Sverige på Cirkus i Stockholm; 

tävlingen kallades då för Säg det med musik: Stora schlagertävlingen. Den första Melodifestivalen vanns av 

Siw Malmkvist, hon fick dock inte representera Sverige i Eurovision Song Contest, det gjorde istället 

Brita Borg.10 Tävlingen fortsatte under många år med små förändringar och efter 1961 har 

vinnaren av Melodifestivalen alltid fått representera Sverige i Eurovision Song Contest varje år.  

     Eurovision Song Contest har ofta dominerats av kvinnliga artister och vinnare. 39 kvinnor 

respektive tio män har vunnit tävlingen som soloartister. Utöver detta har en helkvinnlig grupp, 

fem helmanliga grupper och elva blandade grupper vunnit tävlingen. I Melodifestivalen har 18 

kvinnor och 22 män vunnit tävlingen som soloartister. Utöver detta har två helkvinnliga grupper, 

sju helmanliga grupper samt nio blandade grupper vunnit. Kvinnor har alltid numerärt dominerat 

Eurovision Song Contest på ett helt annat sätt än i den svenska uttagningen.  

     Melodifestivalen 2001 blev allt annat än en minnesvärd stund, enligt melodifestivalexperten Leif 

Thorsson11 och kanske berodde det på att tävlingens singlar släpptes först en månad efter finalen 

																																																								
8 Ganetz, Hillevi, Talangfabriken: iscensättningar av genus och sexualitet i svensk talang-reality, Centrum för genusveten-
skap, Uppsala universitet, Uppsala, 2008, s.115. 
9 ibid, s.13.  
10 ibid, s.16.  
11 ibid, s.294. 
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eller på något helt annat. 12  Detta ledde till en diskussion hos ledningen som ville ändra 

programmets utformning. Sångspråket hade tidigare endast varit svenska men öppnades 2002 

upp för andra språk och även själva programmet utökades. Det beslutades att Melodifestivalen 

skulle gå från att vara en final till en fem veckor lång turné, som senare utökades till en sex 

veckor lång turné, med en storslagen avslutning och final i Globen och från 2013 i Friends arena. 

Detta har lett till att fler bidrag fått synas och genom det har det även getts möjlighet och plats 

för flera olika genrer.   

     Det tog många år innan Sverige lyckades vinna Eurovision Song Contest, först 1974 vann Sverige 

med bidraget ”Waterloo” framförd av den, snart världskända, gruppen Abba. 1974 var första året 

i Melodifestivalen då jurygrupperna bestod av ett urval av svenska medborgare vilket också senare 

ledde till Sveriges första Eurovision Song Contest-vinst.13 Efter Abbas trallvänliga ”Waterloo” har 

Sverige vunnit den internationella tävlingen fem ytterligare gånger. 1984 vann Herreys med 

färggranna tröjor och spring i benen med bidraget ”Diggi-Loo Diggi-Ley”. 1991 vann Carola 

med sin stormvind till låt ”Fångad av en stormvind” och 1999 kammade Charlotte Perrelli hem 

förstaplatsen med det dansbandsklingande bidraget ”Take Me to Your Heaven”. Under 2000-

talet har Sverige tagit hem vinsten två gånger, först 2012 med Loreens suggestiva ”Euphoria” och 

sedan med Måns Zelmerlöws ”Heroes” 2015. Sverige är efter Irland det land som vunnit 

Eurovision Song Contest flest gånger.  

     Under Melodifestivalen och Eurovision Song Contests gemensamma historia har kvinnor dominerat 

tävlingen på andra sätt än genom enbart vinster. Många associerar tävlingarna med exempelvis 

Lill Lindfors som tappade kjolen i Eurovision Song Contest 1985 eller Carolas slutpose i 

Melodifestivalen 1983 då hon vann med full pott från alla jurygrupper med bidraget ”Främling”. 

Trots dessa vanliga associationer och tidigare framgångar för kvinnor i tävlingarna har 

Melodifestivalen under de senaste åren kommit att präglas av män. Män både vinner, kommer tvåa 

och trea. Detta har lett mig in i mitt masteruppsatsarbete då jag vill återföra ett fokus på och en 

diskussion om de tidigare omåttligt populära kvinnliga artisterna. Jag vill fokusera på de kvinnliga 

artisterna, kvinnliga programledarna och kvinnliga mellanakterna eftersom de varit synnerligen 

populära men under 2010-talet fått ta ett steg tillbaka för manliga artister. Det är viktigt att 

tydliggöra att kvinnor länge ansetts viktiga för tävlingen men inte längre gör det.  

 

																																																								
12 ibid, s.294. 
13 ibid, s.104.  
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1.2. Syfte och frågeställningar  

Masteruppsatsarbetets huvudsakliga syfte är att undersöka vilka former av femininitet som ges 

utrymme i Melodifestivalen mellan åren 2002 till 2016. Arbetet analyserar normer kring kön och 

sexualitet, identifierar olika femininitetskategorier samt undersöker om dessa förändrats över tid. 

De frågeställningar som kommer att styra masteruppsatsarbetet är: 

- Vilka olika former av femininitet representeras i Melodifestivalen?  

- Vilka normer kring kön och sexualitet representeras i materialet?  

- Har detta förändrats över tid och i så fall hur?  
 

1.3 Teoretiskt ramverk   

Detta masteruppsatsarbete grundar sig i tre olika teoribildningar som redogörs för nedan – 

kulturella representationer, performativitet och femininitet. I följande avsnitt kommer jag 

inledningsvis att diskutera kulturella representationer vilka utgår från kulturteoretikern Stuart 

Halls representationsteori. Vidare går jag in på performativitet baserat på filosofen Judith Butlers 

performativitetsteori och medievetaren Hillevi Ganetz genusslentrianer. Avslutningsvis redogör 

jag för femininitetsteori utifrån sociologen Beverley Skeggs teorier om respektabilitet och Butlers 

teorier kring genus. I masteruppsatsarbetets analys behandlas även andra teoretiker och 

femininitetsteorier bland annat i samband med de olika femininitetskategorierna jag identifierat.  

 

1.3.1 Kulturella representationer 

Representationer är processen där en specifik grupps medlemmar använder språk för att 

(re)producera mening, enligt Hall.14 Språk förstås här i dess bredare bemärkelse och inbegriper 

alla kulturella uttryck såsom kläder, ansiktsuttryck, reaktioner, dialog, musik, smink och andra 

former av estetiska uttryck.15 Att representera något är att ge något mening genom språket då 

kulturella representationer gifter samman mening och språk till kultur. Hall skriver att 

representation är att beskriva eller symbolisera, en representation ger en symbol mening och 

används för att berätta något om världen.16  

     Att läsa texter är att tolka dem och genom det ge dem mening. Det betyder att meningen i 

orden definieras och kontextualiseras. 17  Tolkningen ligger alltså i att förstå text som 

representationer för något mer än bara ett ord eller en framställning. Representationer utbyts 

																																																								
14 Hall, Stuart. Evans, Jessica. & Nixon, Sean (red.) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, 
Sage, London, 2013, s.45.  
15 ibid, s.4.  
16 Hall, Stuart (red.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Sage, London, 1997, s.16.  
17 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001, s.13. 
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mellan medlemmar i en grupp och är en grundläggande del av den meningsskapande processen.18 

Jag förstår kulturstudier och representationsteori utifrån en konstruktivistisk utgångspunkt. Den 

konstruktivistiska utgångspunkten innebär att vi skapar mening genom språk och 

representationer. Därför blir det också viktigt att förstå att representationer används för att tolka 

den materiella världen. Inom denna syn på representation är det dock viktigt att förstå hur den 

symboliska världen och den materiella världen skiljer sig åt. Det är den symboliska världen som 

ger den materiella världen mening.19  

     Mening skapas aldrig i ett tomrum utan skapas snarare i relation till andra objekt och i en 

bredare samhällelig kontext.20 En gemensam kultur delar oftast samma gemensamma förståelse 

om ett objekt. Detta leder till att vi genom att studera kulturers olika representationer kan lära oss 

om dessa kulturer.21 Ingen mening är trots detta fixerad eller konstant utan ändras över tid och 

beroende av vilka som tolkar den. Det finns alltså ingen universell mening utan den är konstant i 

rörelse.22 Representationerna är relevanta då grupper med samhällelig makt kan bestämma hur 

människor och objekt representeras vilket kan leda till en marginalisering av grupper med mindre 

makt.23 Detta kan i detta masteruppsatsarbete exemplifieras med den generella diskussionen om 

femininitet som underordnat maskulinitet i relation till de samhälleliga diskurserna där kvinnor är 

underordnade män. Samhälleliga och kulturella representationerna av femininitet påverkar hur 

femininitet uttrycks och behandlas i samhället vilket i sin tur återses i representationerna vi ser i 

olika kulturella uttryck.  

     Olika former av representationer ter sig på olika sätt. Ett vanligt problem med 

representationer är att de ofta tenderar att reproducera stereotyper. Detta sker oftare för 

underordnade grupper än överordnade.24 Exempelvis representeras oftare svarta personer på ett 

stereotypt negativt sätt än vita personer och kvinnor representeras oftare mer stereotypt än män. 

Därför är det viktigt att lyfta upp representationer av underordnade grupper till en akademisk 

men även utomakademisk diskussion, då representationer alltid speglar makthierarkier.   

 

1.3.2 Performativitet  

Vad är det som kännetecknar och gör så att vi tolkar människor som man respektive kvinna? 

Ofta svarar människor med att en kan se det på kläder, längd på hår och andra kroppsliga 

attribut. Om någon har långt hår och klänning läses den som kvinna medan om någon har kort 
																																																								
18 Hall, s.15.  
19 ibid, s.25.  
20 ibid, s.4.  
21 ibid, s.8.  
22 ibid, s.247.  
23 Hall, Stuart., Evans, Jessica. & Nixon, Sean (red.), s.32f.  
24 ibid, s.259.  
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hår, skägg och byxor läses den som man men trots att det yttre är viktigt för avgörandet av kön är 

även biologin något som vi människor använder för att fastslå kön. Dock är det inte de 

potentiella anatomiska och hormonella skillnaderna som i första hand skiljer könen åt utan det 

som kännetecknar dem är sociala och kulturella skillnader.25 De konstant repetitiva egenskaper 

och kännetecknen som skiljer kategorier från varandra går att förklara genom performativitet. 

     Vi fortsätter att agera som tidigare generationer har gjort i exempelvis färgval på bebiskläder 

där pojkar blir klädda i blått och flickor i rosa, vi fortsätter söka jobb som är kopplade till våra 

kön och fortsätter förvänta oss vissa saker av män och andra saker av kvinnor. Upprepningen av 

normer och stereotyper skapar dessa föreställt naturliga kategorier. Genom att det görs gång på 

gång skapas det föreställningar om att de sker naturligt. Kön, sexualitet och scenframträdanden 

görs inte utan en (o)medveten föregångare som i sin tur har andra iscensättningar som föregår 

dem. Butler diskuterar hur kön instuderas genom olika akter vilket gör kön till något 

performativt. Det är genom olika akter som identiteter skapas men de skapas även genom en tro 

på vad idealet är, även den tron i sig är skapad.26 Den performativa utgångspunkten i detta 

masteruppsatsarbete innebär att det inte går att urskilja ett original från de många kopior som 

följer.27 Alla akter är kopior av icke-existerande original. Detta gäller scenkonst men även hur vi 

iscensätter exempelvis kön. Kön är i sig en iscensättning som hålls uppe av repetitiva akter. 

     Butler menar att det inte finns en naturlig eller essentiell kvinnlighet respektive manlighet. De 

är endast illusioner och stereotypa samhälleliga och kulturella kopior. Kön återskapas alltså då 

människor agerar och fortsätter efterlikna illusionen och stereotypen, genom repetitiva 

handlingar.28 I olika kroppar finns det olika potential att performativt passera eller inte passera då 

kroppen i sig besitter olika möjligheter och olika begränsningar.29 Då kroppen alltid agerar 

performativt blir det som iscensätts på teater, arena eller dylikt, en iscensättning av det redan 

performativa. Den kulturella iscensättningen blir både en planerad och medveten iscensättning 

samtidigt som det som inte planeras eller skapas särskilt för publiken också redan är en 

iscensättning – i detta fall av kön.30 Det är ett bestämt koncept som sker på scen som är skapat 

för att uttrycka något – hur framträdandet ser ut påverkas även i Melodifestivalen av det 

identitetsskapandet artisten eller programledaren iscensätter. Det vi ser på scenen är ett dubbelt 

iscensättande.  
																																																								
25 Ganetz, s.57.  
26 Butler, Judith, “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theatre”, Theatre 
Journal, 40(4), 519-531, 1988, s.520.  
27 Butler, Judith, ”Bodily Inscriptions, Performative Subversions” i Salih, Sara (red.), The Judith Butler Reader, Blackwell, 
Malden, 2004. s.111.  
28 Butler, Judith, Könet brinner!: texter, Natur och kultur, Stockholm, 2005, s.87ff & Butler, Judith, Genustrubbel: feminism 
och identitetens subversion, Daidalos, Göteborg, 2007, s.214. 
29 Butler, 1988, s.521.  
30 ibid, s.526. 
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     Jag diskuterar i detta masteruppsatsarbete kategorierna kvinnan och mannen, femininitet och 

maskulinitet, utifrån tanken att dessa är performativa och skapade. De är inte naturliga och 

konstanta positioner utan rörliga. Jag kommer även använda begreppet kön för att tala om genus. 

Kön skapas kulturellt precis som genus och Butler har frågat sig om kön inte redan var genus 

från början vilket motiverar att det inte finns några skillnader mellan kön och genus egentligen.31 

Detta gör att det går att förstå både kön och genus som konstruerade processer.  

     Performativitet skapas inom systemet för obligatorisk heterosexualitet. Detta förklarar Butler 

utifrån den heterosexuella matrisen. Detta innefattar att en person med manlig anatomi förväntas 

identifiera sig som man och begära kvinnor och tvärtom. Dessa skapade relationer ses som 

naturliga för att legitimera dess dominans och osynlighet.32 I och med detta, menar Butler, att den 

obligatoriska heterosexualiteten gör att vissa kroppar blir naturliga och att bryta mot den 

heterosexuella matrisen gör att kroppar läses som annorlunda eller fel – kärleken mellan 

maskulint och feminint gör kärleken heteronormativt begriplig. Denna förväntade relation är en 

del av skapandet av femininitet respektive maskulinitet.  

     Ganetz menar att mediernas utbud präglas av något hon väljer att kalla för genusslentrianer. 

Hon syftar på de vanemässiga, upprepande och oreflekterade skildringar av kvinnligt och manligt 

som representeras. Genusslentrianer ”syns” inte och är inte tydligt sexistiska representationer 

utan istället bygger de på oreflekterade upprepningar av föreställningar om vad som är feminint 

och vad som är maskulint. Detta gör att femininitet tenderar att representeras normativt även om 

det är omedvetet. Hon skriver även: ”men även om genusslentrianer reproduceras oreflekterat 

innebär det inte att de alltid är helt omedvetna. De är i varierande grad medvetna, avsiktliga och 

konsekventa”.33 

  

1.3.3 Femininitet 

Femininitet är ett uttryck för socialt kön, genus, och är kopplat till kvinnor.34 Det är ett generellt 

uttryck som rör kroppsspråk, kläder, hur en talar, hår och annan kroppsbehåring samt övriga 

delar av hur en väljer att uttrycka sig. Dessa sätt att vara och agera på påverkar hur vi ser på 

femininitet men ger även möjlighet att gradera människor som mer eller mindre feminina. Ett 

exempel på femininitet i kulturen är den nära association mellan färgen rosa och tjejer. Det finns 

																																																								
31 Butler, Judith, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York, 2006, s.9f.  
32 Butler, Judith, ”Critically queer”, GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, New York, 19-32, 1993, s.524.  
33 Ganetz, s.72. 
34 I detta masteruppsatsarbete kommer jag skriva om ”kvinnan” som den person som jag, genom texten, läser som kvinna. 
Jag utgår i masteruppsatsarbetet från en binär könsuppdelning men har en förståelse för att så inte är fallet utanför mitt 
masteruppsatsarbete.  
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inga biologiska eller anatomiska förklaringar till att tjejer skulle gilla färgen rosa mer än vad killar 

gör, men trots det kopplas färgen rosa till femininitet.35  

     Skeggs menar att femininitet ofta beskrivs som motsatsen till maskulinitet och femininitet 

antas vara given.36 Kvinnan blir feminin genom att inte vara maskulin. Med detta menas att 

maskulina kvinnor inte läses som ”feminina” även om de själva identifierar sig som feminina. 

Skeggs menar att detta tydliggör skillnaden mellan kvinnan och femininitet. Det ena följer inte 

automatiskt det andra. En kvinna behöver inte vara feminin för att vara kvinna och en person 

som är feminin behöver inte vara kvinna. I förlängningen konstrueras femininitet som motsatt 

maskuliniteten utifrån den heterosexuella matrisen (se ovan om performativitetsteorin). 37 

     Butler menar:  

This recourse to an original or genuine femininity is a nostalgic and parochial 

ideal that refuses the contemporary demand to formulate an account of gender 

as a complex cultural construction. This ideal tends not only to serve culturally 

conservative aims, but to constitute an exclusionary practice within feminism, 

precipitating precisely the kind of fragmentation that the ideal purports to 

overcome.38  

Butler anser alltså att genus är något komplext och att idén om en genuin femininitet generellt är 

något som har en konservativ grund. Ändå är femininitet något som förväntas av kvinnor. Då 

femininitet är nära sammankopplat med traditionella normer vad gäller kvinnan begränsas hennes 

utrymme att uttrycka sig. 39  Genom att uttrycka sig som hon förväntas ruckas inte 

femininitetsordningen. Femininitet är inte konstant utan skapas genom återkommande 

upprepningar av diskursiva och kroppsliga uttryck som grundar sig i ett kollektivt medvetande en 

återkommande upprepning. Detta är en ständig process där femininitet både skapas och 

återskapas.40  

     Kvinnor har exempelvis traditionellt varit hemma med barn och hushåll, de har haft som 

ansvar att uppfostra de för samhället viktiga barnen. Detta gör att en form av femininitet som 

fortfarande idag är en del av kvinnoidealet och respektabiliteten är omvårdnad. 41  Denna 

omvårdnad rör både familj och hem men även omvårdnad av sig själv inkluderas.42 Kvinnan 

förväntas utifrån ett västerländskt ideal att vara vacker och smal, men inte att lägga för mycket tid 
																																																								
35 Ambjörnsson, Fanny, Rosa: den farliga färgen, Ordfront, Stockholm, 2011. 
36 Skeggs, Beverley, Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön, Daidalos, Göteborg, 2000, s.38.  
37 Butler, 2005 och Butler, 2007.  
38 Butler, Judith, Gender Trouble, Routledge, New York, 2007, s.49.   
39 Gemzøe, Lena, Feminism, Bilda, Stockholm, 2002, s.138.  
40 Skeggs, s.49.  
41 ibid, s.70. 
42 ibid, s.163.  
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på sig själv då det hindrar henne från att ta hand om familj och hem.43 Att vara respektabel består 

bland annat av att visa en passiv heterosexualitet som främst inriktar sig på giftermål och familj 

men det rör sig även om kläder, språk, träning, smak, utbildning och vilken form av kultur en 

uppskattar. Propra kläder är ett tydligt exempel på hur kvinnan skapar sig själv som respektabel.44 

     Kvinnan förväntas vara lagom och respektabel. Femininitet skapas genom sociala och 

kulturella praktiker både i samtiden och historiskt menar Skeggs. Femininitet skapas även genom 

igenkänning i texter. Skeggs skriver att redan under 1700-talet växte femininitetsideal fram för 

kvinnor genom läsningen av rådgivningsböcker, något som visar representationernas kulturella 

betydelse i skapandet av vissa ideal vilket återkopplar till Halls teori om kulturella 

representationer.45 

     Femininitet går att se som något kvinnor gör och genom femininitet kan hon uttrycka sig 

själv. Femininitet är inte samma sak som kvinnan utan endast något som går att använda sig av. 

Genom femininitet ges kvinnor möjlighet att visa sig som respektabla och därmed ideala.46 Att 

vara feminin är ett sätt att agera utifrån vedertagna könsnormer, vilka dock kan variera lite hos 

olika människor men utgår från samma ideal.47 Könsnormerna är inte alltid medvetna eller aktivt 

valda men sker ändå på grund av många generationers skapande av dessa.   

     Sammanfattningsvis utgår detta masteruppsatsarbete från att texter representerar olika former 

av feminina uttryck vilka är performativt skapade. Detta kommer att förstås utifrån en 

konstruktivistisk utgångspunkt där texter är delaktiga i skapandet av samhället och påverkar det 

övriga samhället. Därför blir Melodifestivalen också intressant att undersöka då det är ett stort 

populärkulturellt fenomen där representationerna når ut till många och därför ges möjlighet att 

påverka många. Det finns en forskningslucka gällande femininitet i Melodifestivalen men forskning 

kring femininitet i populärkultur respektive forskning om Melodifestivalen finns, vilket presenteras i 

nästa kapitel: ”Tidigare forskning”.   

 

1.4 Tidigare forskning  

1.4.1 Eurovision Song Contest- och Melodifestivalforskning  

Under 2000-talet, men även tidigare, har det funnits en väldigt lite forskning om Sveriges mest 

sedda TV-program, Melodifestivalen. Under 1980- och 1990-talen undersökte musikvetaren Alf 

Björnberg Melodifestivalen vilket resulterade bland annat i avhandlingen En liten sång som alla andra. 

																																																								
43 ibid, s.114.  
44 ibid, s.136 
45 ibid, s.158.  
46 ibid, s.159.  
47 ibid, s.178.  
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Melodifestivalen 1959-1983.48 Björnbergs avhandling undersöker de 201 låtar som deltog i tävlingen 

mellan åren 1959 och 1983. Avhandlingen behandlar främst de stilistiska egenskaperna i de 

deltagande låtarna och den förändring som skett över tid. Björnberg har även publicerat Schlagerns 

mystik. En analys av musiken i den svenska eurovisionsschlageruttagningen 1980 tillsammans med 

musikvetaren Lars Lilliestam.49 Denna studie är också fokuserad på den musikvetenskapliga 

dimensionen av tävlingen. Fokuseringen på det stilistiska och musikteoretiska i Melodifestivalens 

bidrag är det som genomgående undersöks i relation till Melodifestivalen. Att undersöka 

Melodifestivalen utifrån en genusvetenskaplig synvinkel har inte gjorts. 

     2016 skrev jag kandidatuppsatsen ”Fångad av en medievind: en diskursanalys av könade 

mediala konstruktioner av duon Johnson & Häggkvist i Melodifestivalen 2008”. 50 

Kandidatuppsatsen behandlar den mediala rapporteringen kring duon Johnson & Häggkvist.51 

Resultatet i mitt kandidatuppsatsarbete visar att kvinnors försök till att lyckas och att överskrida 

sina traditionellt förväntade roller kom att straffas medialt. Olle Jilkén skriver i 

masteruppsatsarbetet Inte bara bögarnas fest: en queer kulturstudie av Melodifestivalen om den nära 

kopplingen mellan manlig homosexualitet och Melodifestivalen.52 Utöver detta har författaren Peter 

Tai Christensen skrivit om olika melodifestivaler i sitt kandidatuppsatsarbete53 Queerovision Song 

Contest: Ett individuellt minnesarbete som med queerteoretisk utgångspunkt och Eurovision Song Contest som 

exempel fokuserar åskådarens aktiva roll i tolkandet av populärkulturella företeelser. Han behandlar precis 

som Jilkén tävlingens nära relation med manlig homosexualitet. Christensen skriver att 

melodifestivaler tilltalar homosexuella delvis på grund av musiktävlingars koppling till queer 

historia. Detta menar han liknar det sätt som homosexuella män tidigare haft ett intresse för 

opera och divor.54 Christensen lyfter fram den nära relationen till den kvinnliga divan på scenen 

och de manliga homosexuella i publiken. Han förklarar denna relation med något han kallar 

”mental cross dressing” vilket åsyftar att de homosexuella männens kärlek och beundran för 

divan beror på att de själva identifierar sig med henne snarare än med manliga artister på scenen. 

																																																								
48 Björnberg, Alf, En liten sång som alla andra. Melodifestivalen 1959-1983, Musikvetenskapliga institutionen, Göteborg, 
1987.  
49 Björnberg, Alf & Lilliestam, Lars, Schlagerns mystik. En av musiken i den svenska eurovisionsschlageruttagningen, 
Musikvetenskapliga institutionen, Göteborg. 1980.  
50 Holmdahl, Sofia, ”Fångad av en medievind: en diskursanalys av könade mediala konstruktioner av duon Johnson & 
Häggkvist i Melodifestivalen 2008”, Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, 
Stockholm, 2016.  
51 Carola Häggkvist och Andreas Johnson använde sig av det gemensamma artistnamnet ”Johnson & Häggkvist” i Melodi-
festivalen 2008. 
52 Jilkén, Olle, Inte bara bögarnas fest: en queer kulturstudie av Melodifestivalen, Stockholms universitet, Institutionen för 
etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholm, 2018. 
53 Jag använder Peter Tai Christensens arbete trots att det är en kandidatuppsats då det finns ett sådant begränsat antal 
akademiska texter om just genus och Melodifestivalen. 
54 Christensen, Peter Tai, Queerovision Song Contest: Ett individuellt minnesarbete som med queerteoretisk utgångspunkt 
och Eurovision Song Contest som exempel fokuserar åskådarens aktiva roll i tolkandet av populärkulturella företeelser, 
Centrum för kvinnoforskning vid Stockholms universitet, Stockholm, 2001, s.15f.  
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Den nära kopplingen mellan homosexuella män och Melodifestivalen beror alltså även den på 

melodifestivalers koppling till kvinnor. Att undersöka femininitet och däribland divan i 

Melodifestivalen blir även därför relevant. Det är till stor del de kvinnliga artisterna som gjort 

Melodifestivalen till en sådan stor succé och trots det finns det ingen forskning om dem. Därför 

kommer detta masteruppsatsarbete fylla en forskningslucka.  

     Även om det finns en viss brist på forskning om Melodifestivalen finns det fler akademiska 

texter om dess europeiska motsvarighet, Eurovision Song Contest. I forskningen om detta 

evenemang finns ett tydligt fokus på nationsgränser, den europeiska gemenskapen samt även i 

viss mån på kön. De förstnämnda inriktningarna går att läsa om i medievetaren Johan Fornäs 

artikel ”A Cultural Perspective on European Boarders”. Artikeln behandlar frågor om kollektiva 

identiteter och hur dessa kan appliceras på Europas gränser.55 I artikeln ”Fantasies of Power: 

Performing Europeanization on the European Periphery” av statsvetarna Shannon Jones och 

Jelena Subotic undersöks europeiseringsprocesser. Jones och Subotic använder Eurovision Song 

Contest som en empirisk illustration av hur nationer iscensätter europeisering. Jones och Subotic 

identifierar gränser som europeiseringen har samtidigt som de föreslår att 

europeiseringsprocessen framför allt är en process som är en politisk fantasi. Hur nationer väljer 

att europeiseras, vilka europeiska attribut de accepterar och vilka de är emot skapas genom hur de 

ser Europa och hur de ser sin roll i Europa.56 Denna form av ingång i materialet är det 

dominerande i forskning om Eurovision Song Contest.  

     Det finns, till skillnad från Melodifestivalen, forskning om Eurovision Song Contest som rör 

femininitet och kvinnor. Detta kan exemplifieras med medievetaren Oren Meyers forskning om 

transkvinnan och eurovisionvinnaren Dana International.57 Dana International vann Eurovision 

Song Contest 1998 med bidraget ”Diva”. Hon uppträdde utifrån sin bild av femininitet och 

sexualitet och genom det utmanade hon uppfattningar om vad det innebär att vara man eller att 

vara kvinna. Hennes uttryck av femininitet tydliggör hur femininitet inte kan kopplas till 

medfödda könsorgan utan handlar om sociala och kulturella konstruktioner.58 Meyers diskuterar 

hur Dana International gjorde en form av ”body upgrading”. Med denna term avses att kroppen 

finns till för att ändras och göra ”saker” med. Detta hänvisar till Dana Internationals tidigare 

könsbekräftande behandling, som fysiskt ändrat hennes kropp men även hur kläder, smink och 

hår skapar henne som artist och som kvinna. Meyers tar även detta till en nivå som påminner om 

																																																								
55 Fornäs, Johan, ”A Cultural Perspective on European Borders”, i Andrén, Mats (red.), Cultural borders and European 
integration, Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet, Göteborg, 7-20, 2017. 
56 Jones, Shannon & Jelena Subotic, “Fantasies of Power: Performing Europeanization on the European Periph-
ery”, European Journal of Cultural Studies, 14(5): 542-557, 2011. 
57 Meyers, Oren, ”Middle Eastern Body Building: The Construction of Dana International”, torquere: Journal of the Canadian 
Lesbian and Gay Studies Association, v.3, 76-97, 2001. 
58 ibid.  



	
13	

Fornäs samt Jones och Subotics resonemang om nationsbyggande, där analysen går in på Israel 

som nation med dess gemenskap.  

     Genushistoriken Annamari Vänskä har skrivit om kvinnor, femininitet och camp59 i Eurovision 

Song Contest. Hon utgår från Marija Serifovics vinst i Eurovision Song Contest 2007 med bidraget 

”Molitva” och hyllningarna som kom därefter. Denna vinst ledde till att många kom att se 

tävlingen genom andra glasögon då Vänskä menar att Marija Serifovics, som är lesbisk, vinst 

gjorde att tävlingen kunde ses bortom den traditionella prägeln av homosexuell manlig estetik. 

Detta tydliggörs även i att Danmarks bidrag samma år, ”Drama Queen” som framfördes av 

drugan DQ, inte ens gick till final. Med detta menas att den gamla tiden av glitter och glamour 

försvann med DQ samtidigt som en kvinna, klädd i svart kostym, vann.60 Vänskä diskuterar hur 

lesbisk camp inte självklart inspirerats av maskulinitet och cross-dressing. Utifrån en butch-

femme estetik menar Vänskä att framförandet av bidraget ”Molitva” blev en parodi på den 

manliga heterosexuella sexualiteten.61 Detta syntes inte minst i relationen mellan Marija Serifovic 

och de kvinnliga körsångerskorna som kännetecknades av ömma blickar, mjuka händer på 

varandra och inte minst avslutet av bidraget där Marija Serifovic höll en av körsångerskorna i 

handen. På deras respektive händer hade de varsitt halvt rött hjärta som blev helt när de knöt sina 

händer. Denna diskussion om femininitet går även över till en diskussion om femme camp, som 

till skillnad från lesbisk camp utgår från den heterosexuella kvinnan. Vänskä exemplifierar detta 

med den finska sångerskan Kikka som hon menar hämtade mycket inspiration från klassiska 

sexsymboler såsom Madonna och Marilyn Monroe men även klassiska pinuppor.62 Det Vänskä 

visar är att överdriven femininitet och överdriven maskulinitet hos kvinnor kan ses som lesbisk 

alternativt femme camp. Vänskäs och Meyers artiklar om Eurovision Song Contest är den närmaste 

forskning jag kommit som gjorts på femininitet i relation till dessa musiktävlingar. Utöver Vänskä 

och Meyers forskning finns det även inom Eurovision Song Contest en stor brist på 

femininitetsforskning inom fältet. Det motiverar vidare forskning om femininitet, såväl i 

Eurovision Song Contest som Melodifestivalen.  

 

1.4.2 Femininitet i populärkultur  

Inom feministisk populärkulturforskning har det skrivits om många olika kulturella uttryck bland 

annat om olika typer av femininitetskategorier, vilket även mitt masteruppsatsarbete fokuserar på. 

																																																								
59 Camp är ett begrepp som jag kommer att återkomma till i masteruppsatsarbetet mer ingående, framför allt under kategorin 
”Divan”. Men kortfattat innebär camp ett överdrivet och parodierande av femininitet.  
60 Vänskä, Annamari, “Bespectacular and over the top: On the genealogy of lesbian camp”, SQS Journal of Queer Studies in 
Finland, 2(2), 66-80, 2007, s.66.  
61 ibid, s.70.  
62 ibid, s.74.  
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Detta kan inledas med konstvetaren Maria Elena Buszek som skrivit om pinuppan i 

populärkultur. I Pin-up Grrrls: Feminism, Sexuality, Popular Culture gör hon ett nedslag i 1900-talets 

olika pinuppbilder. Buszek skriver att pinuppan alltid sexualiseras, främst för att kunna 

massproduceras för många olika mäns njutning.63 Detta fråntar dock inte pinuppan hennes 

subjektivitet. Buszek menar att pinuppans lättklädda uttryck och sexiga poser inte förhindrar 

pinuppan från att också porträtteras som stark. Denna kombination av lättklädd och sexig och 

maktfull gör att hon inte går att tolka som antingen subversiv eller reproducerande, hon blir både 

och. 64  Trots detta visar representationerna av pinuppan i Buszeks material att klassiska 

femininitetsnormer är normerande för pinuppan.65  

     Precis som Buszek skriver kulturvetaren Sherrie A. Inness, i Tough Girls: Women Warriors and 

Wonder Women in Popular Culture om en specifik form av femininitet. Istället för pinuppan skriver 

hon om den tuffa tjejen. Hon fokuserar på en form av femininitet, tuffhet, som generellt inte 

kopplas till kvinnan.66 På grund av tuffhetens frånvaro tenderar passivitet att associerats till 

femininitet istället.  Då den manliga hjälten ofta representeras som tuff blir kvinnan automatiskt 

passiv och låter sig räddas, vilket i populärkulturen kan exemplifieras med Tarzan och Jane där 

han återkommande räddar henne. Hon blir genom det passiv. En tydlig tes som är genomgående 

i Inness forskning är att både upplysa om att tuffa tjejer har funnits i populärkultur och 

fortfarande finns samtidigt som det är viktigt att belysa att den tuffa tjejen i populärkultur oftast 

fortfarande representeras som mindre tuff än tuffa killar.67 Då de tuffa killarna återkommande 

representeras som mer tuffa än de tuffa tjejerna leder det till att tuffhet i femininiteten inte blir 

lika ”naturligt” som i maskuliniteten, istället blir tuffheten nästan lika artificiell som passiviteten. 

Att kvinnor traditionellt representeras som passiva är intressant för detta masteruppsatsarbete då 

olika femininiteter i Melodifestivalen varierar och delvis tenderar att bli passiva men att även uppror 

görs mot de traditionella normerna som finns för kvinnor.  

     Femininitet i populärkultur är ett område som har undersökts men som hamnat i bakgrunden 

under senare år. Buszek och Inness respektive forskningar utgår från femininitetskategorier vilket 

är en form av feministisk forskning som gjorts för att tydliggöra och nyansera olika former av 

femininitetspositioner. Denna form av forskning tar jag inspiration från i mitt 

masteruppsatsarbete som delvis är strukturerat utifrån olika former av femininitetskategorier som 

jag själv identifierat i mitt material.  

																																																								
63 Buszek, Maria Elena, Pin-up Grrrls: Feminism, Sexuality, Popular Culture, Duke University Press, Durham, 2006, s.5.  
64 ibid, s.8.  
65 ibid, s.240.  
66 Inness, Sherrie A., Tough Girls: Women Warriors and Wonder Women in Popular Culture, University of Pennsylvania 
Press, Philadelphia, Pa., 1999, s.4.  
67 ibid.  
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1.5 Material och metod 

1.5.1 Metodologi  

Metodologi innehåller sociala och politiska processer av kunskapsproduktion och av världen i sig. 

Metodologi innebär även hur idéer, upplevelser och den sociala verkligheten sammanbinds och 

påverkar varandra men metodologi handlar även om makt och auktoritet. Det krävs en kritisk 

reflektion kring vem som påverkar en specifik kunskapsproduktion och tillförlitligheten i de 

politiska och etiska implikationerna i kunskapsproduktionen. 68  Detta masteruppsatsarbetes 

epistemologiska utgångspunkt bygger på tanken om objektivitet som ett ouppnåeligt ideal. 

Objektivitet är en ständig drivkraft inom vetenskapen. Tanken att kunna nå oberoende fakta är 

dock något som osynliggör forskarens roll i upptäckandet av kunskapen. Den traditionella synen 

på objektivitet ligger just i att osynliggöra människorna bakom forskningen. Vetenskapskritikern 

Donna Haraway har kommit att kritisera detta som ett ”gudstrick” där forskaren görs osynlig i 

sin forskning.69 Idealet om objektiv vetenskap har haft mannen som norm då forskaren och 

forskningsobjektet har varit man. Att mannen ensam fått stå i centrum för forskningen har gjort 

forskningen partisk. Att vetenskapen framställer sig själv som objektiv samtidigt som den präglas 

av androcentrism gör att det objektiva inte är neutralt utan påverkas av samma maktstrukturer 

som finns i övriga delar av samhället. Jag utgår från denna feministiska vetenskapskritik som 

tidigare osynliggjorts på grund av objektivitetsidealet som då bland annat Haraway kritiserat.  

     Kvinnor har i forskningen och samhället traditionellt varit åtskilda och underordnade män 

och på grund av detta är det relevant att uppvisa kvinnliga verkligheter men även att kritiskt 

granska representationer av kvinnor då bilden av människan som forskningsobjekt tenderat att bli 

maskulin.70 Därför finns ett syfte med att skriva om kvinnor och i detta fall även femininitet. I 

och med att den traditionella vetenskapen har setts som objektiv och styrts av män och gjorts för 

män blir en fokusering på kvinnor och femininitet ett sätt att vidga det traditionella 

objektivitetsanspråket forskning tenderar att ha. Trots det är inte traditionell objektivitet en 

epistemologisk utgångspunkt i detta masteruppsatsarbete. Istället är masteruppsatsarbetets 

epistemologiska grund situerad kunskap. Enligt denna syn är vetenskap präglad av forskarens 

position. Som tidigare nämnts har män stått för kunskapsproduktionen vilket lett till dess 

androcentrism. Beroende på vilka erfarenheter och vilka synvinklar forskaren har kommer 

																																																								
68 Ramazanog ̌lu, Caroline & Holland, Janet, Feminist Methodology: Challenges and Choices, SAGE Publications, London, 
2002, s.11.  
69 Haraway, Donna Jeanne. ”Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspec-
tive”, Feminist studies, 14(3), Washington. 1988, s.582.  
70 Ramazanog ̌lu, s.6ff. 
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kunskapen som produceras alltså att variera. Haraway menar att detta bör belysas genom situerad 

kunskap som blir en form av feministisk objektivitet.71  

      Enligt Haraways teori om situerad kunskap kan objektivitet inte nås genom neutralitet utan 

istället bör det tydliggöras varifrån forskningen kommer ifrån och varifrån den skapas. Forskaren 

är inte neutral utan påverkas av yttre faktorer och erfarenhet. En situerad ståndpunkt istället för 

en ”neutral” sådan skapar transparens vilket gör att forskarens potentiella partiskhet synliggörs. 

Detta gör att objektivitetsbegreppet omförhandlas. 72  Utifrån detta kommer mitt 

masteruppsatsarbete att sträva efter att inte påpeka en objektiv sanning och även att klargöra min 

position i relation till mitt material och mitt ämne.  

 

1.5.2 Situering  

Som tidigare klargjorts utgår detta masteruppsatsarbete utifrån att ingen forskning kan vara helt 

objektiv och därför bör den position masteruppsatsförfattaren har vara transparent. 73 

Masteruppsatsarbetet präglas av de intersektioner jag som masteruppsatsförfattare besitter, min 

personliga bakgrund och persona – vilket kommer att påverka masteruppsatsarbetes resultat. 

Personligen har jag alltid haft ett stort intresse för TV-sända musiktävlingar och främst Eurovision 

Song Contest. Detta har lett mig in på att akademiskt intressera mig för dessa TV-program. Att 

istället välja att undersöka Melodifestivalen beror delvis på nyfikenhet då min kunskap om området 

är mer begränsat men även på grund av den forskningslucka som jag identifierat.  

     Det är viktigt att klargöra mitt intresse för tävlingen både i relation till ämnesvalet men även i 

relation till analysen. Mitt intresse och min kunskap om Melodifestivalen öppnar upp möjligheter till 

andra kopplingar och förståelser än vad en person med mindre kunskap eller inget intresse har 

möjlighet att göra. Jag vet vad jag ska titta efter och undersöka. Urvalet av årtal beror delvis på 

det stora mediala intresset som blivit en del av Melodifestivalen under 2000-talet men beror även på 

min ålder. Innan Melodifestivalen tillfogade delfinaler 2002 har jag inga direkta personliga minnen 

av tävlingen. Jag skulle fylla åtta år strax efter Melodifestivalen 2002 och har därför en större 

förståelse för de åren än de innan 2002.  

 

1.5.3 Metod  
Detta masteruppsatsarbete är en kulturstudie vilket betyder att jag undersöker och analyserar 

kulturuttryck, i detta fall Melodifestivalen, genom närläsningar. För att undersöka mitt material 

använder jag mig av textanalys i vid mening. I detta masteruppsatsarbete förstås begreppet text i 

																																																								
71 Haraway, s.581. 
72 ibid, s.583.  
73 ibid, s.575. 
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dess bredaste form som tidigare skrivits, det vill säga inte bara skriven text utan även bilder, 

musik, kläder och ytterligare former av kulturella uttryck.74  

     Min metod delar upp analysen i tre olika nivåer. Dessa nivåer är en intratextuell, en 

intertextuell samt en extratextuell nivå. Den intratextuella nivån undersöker textens inre 

betydelse, där exempelvis sångtexter, kläder och olika former av dialog ingår.75 Den behandlar 

alltså själva innehållet i Melodifestivalen i dess autonoma form. Den intertextuella nivån ser på 

relationen mellan materialet och andra texter. 76  Denna del diskuterar hur Melodifestivalen är 

relaterad till sin genre och andra musiktävlingar och även populärkultur i bredare bemärkelse. 

Den extratextuella nivån flyttar fokus till den samhälleliga nivån där sociokulturella och historiska 

perspektiv adderas. I denna analyseras Melodifestivalen i relation till samhälleliga femininitetsnormer 

och samhället i övrigt.77  

     I analysens struktur är inte de olika nivåerna särskilda från varandra eller för den delen i 

ordning, istället analyseras de utifrån deras relation till texten. Då de olika nivåerna är nära 

sammanvävda är det inte möjligt att särskilja dem från varandra. Masteruppsatsarbetets främsta 

fokus ligger på de intratextuella och de extratextuella nivåerna. 

     Det praktiska arbetet med att analysera mastersuppsatsarbetets material har inletts med att 

göra om medietexten till skriven text. Detta har skett genom att jag gått igenom det 20 timmar 

långa materialet och antecknat, vilket har transformerat 20 timmars audiovisuellt material till 

drygt 30 datorskrivna sidor. Textmaterialet innehåller direkta transkriberingar av sångtexter, 

dialoger och narrativ samt beskrivningar av det rent visuella.  

     Analysen bygger på en studie av sekvenser som jag valt i samband med min materialinsamling. 

Dessa sekvenser är delar av finalerna där specifika teman tydligt representeras. De sekvenser som 

studeras har främst behandlat femininitet men genom det även andra aspekter, exempelvis hur 

Melodifestivalen strävar efter att maskuliniseras genom exempelvis sportreferenser.78   

     Under genomgången av de utvalda melodifestivalfinalerna har jag identifierat olika kategorier 

av femininitetsrepresentationer som är återkommande. Redan innan genomgången av de olika 

finalerna hade jag förutfattade meningar om vad jag skulle komma att hitta. Jag hade alltså redan i 

förväg en förståelse för att exempelvis kategorin ”divan” skulle komma att bli en del av 

masteruppsatsarbetet.  

     Efter att jag gått igenom mitt material i dess visuella form har jag även gått igenom det 

omvandlade textmaterialet för att identifiera de olika kategorierna. Att kategorierna 

																																																								
74 Hall, Stuart., Evans, Jessica. & Nixon, Sean (red.). 
75 Ganetz, s.55. 
76 ibid, s.55f.  
77 ibid, s.56.  
78 ibid, s.55f. 
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”modern/frun”, ”väninnan”, ”divan” och det ”kvinnliga subjektet”79 är de slutgiltiga betyder inte 

att de är de enda kategorierna som går att identifiera i materialet. Andra kategorier såsom 

”showflickan” kunde ha varit aktuell att undersöka närmare men har på grund av avgränsning 

istället blivit en del i en diskussion om den sexualiserade kvinnokroppen i kapitlet ”Den kvinnliga 

(sexualiserade) kroppen och den manliga (expert)hjärnan” som knyter an till frågan om det har 

skett en förändring av representationerna av femininitet över tid.  

     Jag betraktar de offentliga personerna i mitt material som representationer. Detta innebär 

exempelvis att Carola inte analyseras som privatperson eller som individ utan istället analyseras 

hur hon iscensätts i TV-programmet Melodifestivalen. Jag fokuserar på representationer av kvinnor 

och dess olika former av femininitet. Detta gör att vissa personer kommer att representera flera 

olika teman i detta masteruppsatsarbete, exempelvis representerar Lena Philipsson både kategorin 

”modern/frun” och kategorin ”det kvinnliga subjektet”.   

 

1.5.1 Material 
Detta masteruppsatsarbetes material består av finaler från TV-programmet Melodifestivalen mellan 

åren 2002 och 2016. Den valda tidsintervallen grundar sig i den förändring som skedde inför 

Melodifestivalen 2002 då deltävlingar infördes och Melodifestivalen, som vi känner den idag, skapades. 

År 2016 är det sista året jag undersöker på grund av att det nya konceptet då fyllde 15 år. Detta 

firades bland annat med ett hitkavalkadmedley där forna melodifestivaldeltagare framförde sina 

gamla bidrag.80 Jag har valt att analysera tre finaler i början av mitt tidsspann och tre finaler i 

slutet av tidsspannet, däremellan har jag analyserat vartannat år. De utvalda finalerna är tio 

stycken: 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015 och 2016. 

     Melodifestivalens finaler är i TV-tablån två timmar långa men det skiftar i minuter från år till år. 

Materialet utgör sammanlagt ungefär 20 timmars TV-material som har analyseras i sin helhet. Jag 

ser mitt material som en hel text men fokuserar på vissa sekvenser som analyseras mer detaljerat. 

Det gör att analysen inte är jämnt fördelad efter år utan istället disponerad efter sekvenser som 

berör vissa centrala teman. Dessa närläsningar görs främst utifrån fyra, ofta återkommande, 

femininitetskategorier som identifierats under tittandets gång. Dessa har jag identifierat genom att 

närläsa materialet och därefter urskilja olika sätt kvinnor representeras. Därefter har jag 

kategoriserat dessa och sedan valt ut de kategorier som är mest återkommande alternativt mest 

tydliga. Dessa kategorier är som skrivits tidigare: ”modern/frun”, ”väninnan”, ”divan” och det 

”kvinnliga subjektet”.  

																																																								
79 Jag kommer i fortsättningen att skriva kategorierna inom citattecken och utan. När kategorierna nämns efter och i relation 
till ordet kategori har de citattecken och annars står de utan. 
80 Melodifestivalen, 2016-03-12, 20.00-22.00, SVT1, tid: 1.47. 
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     På Sveriges Televisions Öppet arkiv finns finalerna av Melodifestivalen fram till 2005 tillgängliga. 

De övriga årtalen finns inte officiellt att tillgå via Sveriges Television. Från 2006 och 2008 finns 

officiella DVD:er med finalerna tillgängliga. 2010, 2012, 2014, 2015 och 2016 har jag inspelade 

från TV.  

     Melodifestivalens finaler är uppbyggda med återkommande element varje år. I Melodifestivalen 

2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 och 2014 tävlade tio bidrag om att representera Sverige 

i Eurovision Song Contest. 2015 och 2016 års finaler hade tolv tävlande bidrag. Utöver att bidragen 

framförs är en final av Melodifestivalen uppbyggd ungefär lika från år till år vilket följande 

redogörelse är ett exempel på.  

     En final inleds med ett öppningsnummer som oftast är ett musiknummer som kan framföras 

av en tidigare deltagare i Melodifestivalen, av programledarna eller liknande. Detta följs av en 

inledande presentation om finalens upplägg av programledarna som ganska snart leder till att 

själva tävlingen börjar. Programledarna presenterar ett bidrag vilket sedan följs av ett 

artistporträtt. Artistporträtten ser olika ut från år till år men är tänkta som presentationer av 

artisterna samt för att alla deltagare ska ha möjlighet att locka till sig röster. Dessa artistporträtt 

har olika stämning från år till år, vissa år är de roliga. Detta kan exemplifieras med 2004 års 

artistportätt som gjordes av humorgruppen R.E.A. (Roligt, Aktuellt, Elakt) där de imiterade de 

artister som snart skulle tävla. Artistportätten kan också vara seriösa, vilket kan exemplifieras med 

2008 års artistporträtt där artisterna själva pratade om känslan när de gick till final. Efter 

deltagarens artistporträtt framförs bidraget. Då de tio eller tolv bidrag framförts kommer den 

första mellanakten. En mellanakt kan likt öppningsnumret vara låtar framförda av forna deltagare 

eller programledare i Melodifestivalen, det kan även vara ett humornummer. Inslaget ”förra årets 

vinnare” kan även dyka upp här vilket helt enkelt betyder att förra årets vinnarbidrag framförs – 

men av en annan artist. 2012 framförde exempelvis Helena Paparizou vinnarbidraget ”Popular” 

som var Eric Saades vinnarbidrag från 2011. Efter detta tillkännages jurygruppernas röster. 

Jurygrupperna representeras generellt av en känd person. När jurygruppernas poäng är utdelade 

kommer tävlingens sista mellanakt som precis som föregående mellanakt kan innehålla låtar 

framförda av forna deltagare eller programledare i Melodifestivalen, humornummer eller ”förra årets 

vinnare”. Detta följs av att tittarnas röster delas ut. Därefter vinner ett bidrag och den vinnande 

artisten eller gruppen framför då sitt bidrag igen. Programmet avslutas sedan.  

     För att ta sig till final måste en vinna sin delfinal eller gå via Andra chansen. Två bidrag går 

direkt vidare till final från respektive delfinal. Dessa delfinaler är fyra stycken. I varje delfinal går 

trean och fyran vidare till Andra chansen. I Andra chansen ges tittarna chansen att rösta fram 

ytterligare två (mellan åren 2003-2014) eller fyra (från 2015-) bidrag till final. 2002 skilde sig från 
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de övriga åren. Istället för Andra chansen infördes något som kallades för ”Vinnarnas val” där 

tidigare vinnare fick välja två bidrag att skicka till finalen. Men oavsett hur bidragen har tagit sig 

till final ges de samma tid och möjlighet att framföra sina låtar på scenen och iscensätta sig själva.  

 

2 Analys  

Följande analysdel är uppbyggd med en inledande diskussion om kvinnan som en sexualiserad 

kropp. I denna del kommer den kvinnliga sexualiserade kroppen att ställas mot den manliga 

experthjärnan för att kontrastera hur femininitet och maskulinitet representeras. Därefter 

kommer analysens mest omfattande del. Denna del är en tematisering av femininitet i 

Melodifestivalen. Efter dessa två delar följer en avslutande diskussion kring om det skett en 

förändring över tid i hur femininitet uttrycks i Melodifestivalen. 

 

2.1 Den kvinnliga (sexualiserade) kroppen och den manliga (expert)hjärnan 

Genomgående i Melodifestivalen placeras kvinnan av manliga deltagare, programledare, 

produktionen och sig själv in i olika femininitetskategorier. En röd tråd genom materialet är att 

femininitet förväntas uttryckas som något vackert. En kvinna på scen förväntas alltid se bra ut. 

Sociologen Kathy Davis diskuterar den nära relationen som finns mellan den kvinnliga kroppen 

och tvånget på skönhet.81 Kvinnlig skönhet har setts som en dygd och har alltid setts som en 

väsentlig del i att vara kvinna.82 Ideal om exakt hur kvinnan ska se ut och vara har förändrats över 

åren, ibland har hon varit kurvig, ibland rak, ibland blond och ibland mörkhårig, men en sak 

består, skönhet är värt att spendera tid, pengar, smärta och kanske hela livet på. Skönhet medför 

ofta att kvinnan förväntas lida för att vara fin. Det förväntas av den moderna kvinnan att hon ska 

gå långt för att transformera sitt utseende och sin kropp för att mäta sig med de kulturella krav 

som ställs på henne i samhället.83 Den vackra kvinnan är inte heller ”fri”, trots att hon nått de 

krav samhället ställer på henne. Istället är hon alltid rädd för att förlora sin skönhet och därmed 

sin position som ”fri”. Hon låses fast vid skönheten.  

     I Melodifestivalen är fokuseringen på kvinnors skönhet precis lika vanlig som i övriga kulturella 

sfärer. Oberoende kategori eller den roll kvinnan spelar i Melodifestivalen ska hennes sexighet och 

skönhet skildras. Afro-Dites trimmade kroppar visades upp i korta klänningar, både Carolas och 

Charlotte Perrellis bröst var kraftigt upphöjda och formade samt Lena Philipssons klänning hade 

																																																								
81 Davis, Kathy, ”Beauty and the Female Body”, i Marshall, P. David (red.), The Celebrity Culture Reader, Routledge, Lon-
don, 2006. 
82 ibid, s.557.  
83 ibid, s.558.  
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en hög slits. Deras utseenden visades upp som klassiskt vackra vilket bidrar till att de placeras in i 

olika kvinnoideal som kräver att de engagerar sig genom träning, klädintresse och smink. Bortom 

de kvinnliga stjärnorna som är i konstant strålkastarljus, på scenen och bakom den, är dessa 

normer något som förväntas även av exempelvis bakgrundsdansare och publiken. 2012 

skymtades en kvinna i publiken snabbt förbi efter Loreens vinst med ”Euphoria”, hon viftade 

med sina armar i luften och hennes armhålor pryddes av lite mörkt hår.84 Detta ledde till att ett 

stort hat riktades mot kvinnan på sociala medier,85 något som visade att kravet på att nå upp till 

skönhetsidealen för kvinnor i Melodifestivalen sträcker sig bortom de kända personerna på scenen 

och att kraven sträcker sig ut i publiken.  

     Den kvinnliga kroppen förväntas inte bara vara vacker utan förväntas också vara smal. Skeggs 

skriver att investeringen i sin kropp, genom exempelvis aerobics, är ett sätt att investera i sitt 

utseendemässiga kulturella kapital och genom det bli respektabel.86 På grund av att kvinnor hela 

tiden arbetar med sin kropp, reglerar den och inte låter kroppen bli okontrollerat tjock, visar 

kvinnan att hon har kontroll över sig själv och inte frossar i livets lyx. Istället är hon måttfull. 

Utan kvinnans självreglering blir hon farlig, icke-respektabel och en risk för den ideala 

femininiteten.87 I mitt material finns det ytterst få kvinnor som är större än en normativ smalhet. 

Ett exempel är dock en av Jonas Gardells bakgrundssångerskor när han framförde ”Aldrig ska jag 

sluta älska dig” som mellanakt i Melodifestivalen 2003,88 en av dessa återkommer även i E-Types 

bidrag ”Paradise” året därpå.89 I båda dessa exempel var de större kvinnorna inte ensamma 

kvinnor på scen utan på scenen syntes även smalare kvinnor. De smalare kvinnorna var betydligt 

mer lättklädda än de större kvinnorna. Utöver dessa som främst syntes i bakgrunden tävlade den 

icke-normsmala Kikki Danielsson i Melodifestivalen 2006 med bidraget ”Idag och imorgon”.90 Hon 

slutade sist i finalen.  

     Programmet präglas istället av kvinnor med smala kroppar som gärna visas upp genom 

urringade klänningar och glansiga ben. De är ofta inte bara smala utan vältränade och därmed 

antas vara kontrollerade, alltså inte glupska eller lata. Inför Carolas deltagande i Melodifestivalen 

2006 låg hon i hårdträning vilket också uppmärksammades medialt. Hon hade inför sitt 

deltagande skaffat sig en ny kropp, enligt exempelvis Aftonbladet.91 Rapporteringen kring en 

																																																								
84 Melodifestivalen, 2012-03-10, 20.00-22.00, SVT1, tid: 1.54.  
85 Svanberg, Nina, ”Lina: det var min armhåla”, Aftonbladet, 12 mars 2012, finnes: 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article14513170.ab (hämtad 2018-04-10, 16.00). 
86 Skeggs, s.135.  
87 ibid, s.71.  
88 Melodifestivalen, 2003-03-15, 20.00-22.00, SVT1, tid: 1.53.  
89 Melodifestivalen, 2004-03-20, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.31.  
90 Melodifestivalen, 2006-03-18, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.51.  
91 Svensson, Emma, ”Här är Carolas nya kropp, Aftonbladet, 7 mars 2006, finnes: 
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article10775562.ab (hämtad 2018-04-10, 23.15). 
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kvinnlig artists hårdträning inför Melodifestivalen återkom även 2008 när Charlotte Perrelli tränade 

inför sin medverkan.92 Oberoende av hur de ser ut har de aktivt själva sett till att ses som 

kontrollerande sin kropp. Både Carola och Charlotte vann de år de tävlade. 

     Kvinnans kropp hamnar ofta, som jag diskuterat, i fokus i de kvinnliga artisternas 

framträdande. En återkommande genusslentrian är att kvinnan och femininitet förstås i relation 

till kroppen medan mannen och maskulinitet ofta kopplas ihop med hjärnan och intellektet.93 I 

Melodifestivalen visas maskulinitet upp genom både smarta skämt, återkommande representationer 

av män som genierna bakom låtarna men kanske absolut främst – genom att sammankoppla 

musiktävlingen med sport. Claes Åkesson, som var programledare i Melodifestivalen 2002, 

återkopplade redan i inledningen av programmet till de olympiska spelen som 2002 gick i Salt 

Lake City. Han sa: ”den här tävlingen har faktiskt allt som nationen kräver för närvarande. Vad är 

då det? Jo, en svensk segrare”. 94  I de olympiska spelen 2002 åkte Sverige exempelvis ur 

hockeyturneringen mot Vitryssland redan i kvartsfinalen.  

     2015 sa programledaren Robin Paulsson: ”pappa har varit på samma plats som Zlatan gjorde 

fyra mål mot England”.95 Genom det tydliggjorde han Zlatan Ibrahimovics position som manlig 

sportidol istället för att tala om att exempelvis Sanna Nielsen eller Robin Stjernberg vunnit på 

samma plats – Friends arena – la han fokus på fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic. Dessa 

exempel är två av många liknande återkopplingar till sport som förekommit i Melodifestivalen. 

Sport är ett område som främst varit tillgängligt för mäns medverkan och intresse. Sport 

legitimerar en traditionell patriarkal hierarki både på spelplanen och bortom den.96  Detta kan 

förklara användningen av sportreferenser i Melodifestivalen men gör också att sporten i 

Melodifestivalen i sig är en del i reproducerandet den patriarkala hierarkin som sker i sporten samt 

utanför den.  

     Melodifestivalen 2006 var präglad av stora kvinnliga artister. Carola vann tävlingen med 

”Evighet” och Lena Philipsson var programledare. Utöver det var den gamla 

melodifestivalvinnaren Kikki Danielsson med och tävlade och eurovisionvinnaren Helena 

Paparizou gjorde en mellanakt. Detta kontrasterades med en sportstudio. Sportstudion spelades 

in live i ett kommentatorsbås i Globen där Peter Jidhe och Niklas Wikegård satt, båda var kända 

för att arbeta med sportkommentering. Peter Jidhe fungerade som moderator i studion medan 

Niklas Wikegård fungerade som expert. Niklas Wikegårds expertis presenterades direkt av Peter 

																																																								
92 Bergfeldt, Carina., Benholm, Sofia., Niklasson, Ylva. & Trus, Helena., ”Vill stoppa Charlotte Perrelli”, Aftonbladet, 29 
februari 2008, finnes: https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/article11360162.ab (hämtad: 2018-04-10, 
23.23). 
93 Gemzøe, s.83.  
94 Melodifestivalen, 2002-03-01, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.04.  
95 Melodifestivalen, 2015-03-14, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.23.  
96 Messner, Michael A., Power at play: Sports and the problem of masculinity, MA: Beacon Press, Boston, 1992. 
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Jidhe då han benämnde Niklas Wikegård som ”experternas expert”. Det blev även tydligt att 

Niklas Wikegård var expert (på sport) då han direkt jämförde tävlingen med de olympiska spelen. 

Precis som 2002 var 2006 ett år där de olympiska spelen pågick parallellt med Melodifestivalen. Att 

olympiska spelen pågick parallellt med Melodifestivalen 2006 var möjligen en anledning till att 

programmet innehöll en sportstudio som kommenterade programmet från och till. Niklas 

Wikegård sa: ”fullt i klass med OS-finalen i Turin” för att sedan fortsätta med att säga: ”synd att 

vi bara har en landslagsplats öppen […] lite SM-final känsla […] Björn Kjellman har faktiskt odlat 

slutspelsskägg”.97 Under programmet återkom sportstudion och Niklas Wikegård fick ge sina 

expertåsikter om programmet, trots att han inte var expert på Melodifestivalen. Han fortsatte att 

jämföra deltagarna, huskören och programledaren Lena Philipsson med sportreferenser och inte 

minst med kommentaren: ”kanske slarvat lite grann med fysen - Kikki D självklart” då han 

menade att Kikki Danielsson var den i programmet som inte hade förberett sig kroppsligt för 

programmet. 98  Niklas Wikegårds kommentar positionerade honom som den bestämmande 

experten som inte bara kunde kopplas till sport utan även hade makten att definiera kvinnan 

Kikki Danielsson – och dessutom kommentera hennes kropp. Mäns kroppar är generellt inte i 

fokus alls utan uppdelningen mellan män och kvinnor tydliggörs genom bland annat genom att 

den kropp som kommenteras är kvinnans. Mannens kropp är bara en del av honom men inte 

hela honom. 

     Sport används i medierna för att nå och locka den manliga tittaren mellan 18-45 år, skriver 

sociologen Shari L. Dworkin och filosofen Faye Linda Wachs.99 Melodifestivalen kan ses som ett 

program riktat till kvinnliga tittare. Det är mycket glitter och glamour vilket ofta konnoterars till 

femininitet och kvinnor. Ett sätt att locka manliga tittare skulle kunna vara att från och till 

återkoppla till sportvärlden på olika sätt. Melodifestivalen är, precis som sport, en tävling vilket gör 

att sportreferenser inte är helt malplacerade i programmet. Det gör att dessa sportreferenser, 

stora som små, inte blir ologiska för tittaren.  

     Det är inte bara i diskussioner om sport som kvinnor skapas som sexuella objekt och männen 

som experterna. I Melodifestivalen 2004 var Charlotte Perrelli en av programledarna och en av de 

andra var Ola Lindholm. Ola Lindholm intervjuade barnet och Kvitt eller dubbelt-deltagaren 

Alexander. Alexander ansågs vara expert på Melodifestivalen och Ola Lindholm ställde frågor om 

Family Four, som vann Melodifestivalen 1971 och 1972, och Kikki Danielsson, som vann 

Melodifestivalen 1982 (som en del av gruppen Chips) och 1985 (som soloartist). Trots att Alexander 

																																																								
97 Melodifestivalen, 2006-03-18, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.15.  
98 ibid, tid: 1.38.  
99 Dworkin, Shari Lee. & Wachs, Faye Linda, ”The Morality/Manhood Paradox: Masculinity, Sport and the Media” i McKay, 
Jim., Messner, Michael A. & Sabo, Donald F. (red.), Masculinities, Gender Relations, and Sport [Elektronisk resurs], SAGE 
Publications, Thousand Oaks, 2000, s. 52. 
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inte svarade rätt på frågorna framställdes han ändå som en expert på området och hyllades 

genom att han fick presentera nästa bidrag tillsammans med programledaren och Eurovision Song 

Contest-vinnaren Charlotte Perrelli. Hon stod på scenen i en urringad och kort grön klänning och 

Alexander var klädd i kostym. I deras presentation av nästa artist och nästa bidrag, som var Lena 

Philipsson med bidraget ”Det gör ont”, sa Alexander: ”med ett schysst mikrofonstativ kan en slå 

världen med häpnad” medan Charlotte Perrelli inte tog mycket plats. Charlotte Perrelli gjorde 

inga roliga kopplingar utan istället förde hon tillbaka Alexander till vad det faktiskt handlade om, 

hon samordnade och såg till att saker och ting sköttes. Denna företeelse kommer att diskuteras 

vidare i kategorin ”modern/frun”.    

     Även när en pojke kommer in i bilden skapas alltså kvinnorna mer som passiva, som vackra 

och som icke-kapabla. Alexanders kommentar om Lena Philipsson gjorde att hennes låt och 

artisteri inte var det som primärt sammankopplades till bidraget utan istället en sexig dans hon 

gjorde med ett mikrofonstativ.  

     Att kvinnor sjunger och män spelar instrument är en vanlig genusslentrian där kvinnor 

kopplas till sin kropp och sin ”naturliga” talang; rösten, medan män kopplas till instrument som 

både innefattar kunskap och delvis teknik. Att män associeras till producenter av musik och 

spelandet av instrument är inte ovanligt. Kvinnorna förlitar sig istället på sin röst vilket inte 

innefattar att de aktivt gör något – de uttrycker bara den ”gåva” de fått.100 I och med att rösten är 

ett instrument i kroppen medan en gitarr eller piano är utanför kroppen reproducerar de 

genusslentrianer om kropp respektive knopp.101 Därför är att sjunga feminint kodat, vilket 

exempelvis musikvetaren Richard Middleton menar.102 I Melodifestivalen är genusslentrianen där 

sång är feminint kodat ytterligare ett uttryck för att kvinnor är associerade med kroppen.  

     Det är ovanligt med kvinnor i Melodifestivalen som spelar instrument. Av de tävlande artisterna i 

materialet hade Marina Schiptjenko i BWO en synt i Melodifestivalen 2006 och 2008,103 Timotej i 

Melodifestivalen 2010 hade gitarr, dragspel och fiol,104 Anna Bergendahl i Melodifestivalen 2010105 och 

Lisa Miskovsky i Melodifestivalen 2012106 hade gitarrer. Ibland har körsångerskor eller andra bakom 

de ledande artisterna haft instrument, men även det har varit ovanligt. Istället är det vanligaste att 

de kvinnliga artisterna enbart sjunger. Av det ljud publiken hör från scenen är instrumenten redan 

förinspelade och endast sången är live vilket skulle kunna vara en rimlig förklaring till frånvaron 

																																																								
100 Ganetz, s.72f. 
101 ibid.  
102 Middleton, Richard, ”Mum’s the World: Men’s Singing and Maternal Law” i Jarman-Ivens, Freya (red.), Oh Boy! Masculini-
ties and Popular Music, Routledge, London & New York, 2007, s.104.  
103 Melodifestivalen, 2006-03-18, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.55 & Melodifestivalen, 2008-03-15, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.58.  
104 Melodifestivalen, 2010-03-13, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.28.  
105 ibid, tid: 0.51.  
106 Melodifestivalen, 2012-03-10, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.27.  
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av instrument på scenen. Den förklaringen räcker dock inte. I Melodifestivalen 2002 hade Brandsta 

City Släckers,107 Barbados108 samt Östen med Resten109 instrument. I Melodifestivalen 2003 hade 

Östen med Resten110, Barbados,111 de manliga medlemmarna i Sarek112 och Magnus Carlsson i 

Alcazar113 instrument. I Melodifestivalen 2004 hade ingen deltagare instrument. The Poodles,114 de 

manliga medlemmarna i Rednex 115  samt Alexander Bard i BWO hade alla instrument i 

Melodifestivalen 2006, i Melodifestivalen 2008 hade Nordman samt Alexander Bard i BWO 116 

instrument och i Melodifestivalen 2010 hade Salem Al Fakir117 ett instrument. 2012 hade Thorsten 

Flinck och Revolutionsorkestern118 instrument, även Dead by April,119 Top Cats120 och Ulrik 

Munter121. I Melodifestivalen 2014 hade inga män instrument på scenen följande år hade endast 

Hasse Andersson det.122 2016 var instrumenten igen frånvarande. Denna uppdelning visar även 

den på, precis som en distinktion mellan sexig och smart, hur dikotomin mellan kropp och 

knopp, kvinna och man, reproduceras och representeras. 

     Den binära uppdelningen mellan kropp och knopp, mellan sexighet och expertis är 

genomgående i Melodifestivalen. Männen gör medan kvinnorna är. Männen är bra på humor, visar 

sina sportkunskaper eller kanske sina begränsade kunskaper om Melodifestivalen och de spelar 

instrument, medan kvinnorna är sina kroppar som kommenteras och visas upp. Dessa 

genuspositioner och genusslentrianer förmedlas genom vuxna män och vuxna kvinnor, men även 

som precis nämndes med exemplet Alexander – genom ett barn. Genuspositionerna mellan 

kropp och knopp har ingen direkt ålder utan det som blir klart i Melodifestivalen är att positionerna 

består genomgående. Ganetz citerar Brown som menar att sexualiseringen och feminiseringen 

sker i alla steg av en produktion, både av artisterna själva, i manus, i redigeringen och klippningen 

och dylikt. Detta visar att sexualiseringen av kvinnor och expertifieringen av män är 

genomgående på alla nivåer i produktionen av ett program. I Ganetz analysmaterial, TV-

programmet Fame Factory, skildrades inte en sexualisering av kvinnorna vilket hon menar beror på 

																																																								
107 Melodifestivalen, 2002-03-01, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.13.  
108 ibid, tid: 0.21.  
109 ibid, tid: 0.30.  
110 Melodifestivalen, 2003-03-15, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.23.  
111 ibid, tid: 0.38. 
112 ibid, tid: 0.43. 
113 ibid, tid: 0.58. 
114 Melodifestivalen, 2006-03-18, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.27.  
115 ibid, tid: 0.37.  
116 ibid, tid: 0.55.  
117 Melodifestivalen, 2010-03-13, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.46.  
118 Melodifestivalen, 2012-03-10, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.18. 
119 ibid, tid: 0.22.  
120 ibid, tid: 0.32.  
121 ibid, tid: 0.42.  
122 Melodifestivalen, 2015-03-14, 20.00-22.00, SVT1, tid: 1.06.  
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Fame Factorys seriösa framtoning och viljan att skildra en läroprocess.123 Melodifestivalen har å andra 

sidan inget mål i att lära upp artister utan är istället en plats för redan etablerade artister och 

etablerade normativa genuspositioner vilket skiljer tävlingarna åt. Utöver det är det samma typ av 

artister och musikgenrer i de olika tävlingsprogrammen. I Melodifestivalen ges det fritt utrymme att 

representera olika traditionella genuspositioner där kvinnor sexualiseras, är sin kropp, medan 

männen gör. 

     I Melodifestivalen är både genusslentrianer vanliga men även regelrätt sexism. En genusslentrian 

går att förklara med exempelvis hur män och kvinnor representeras på olika sätt utifrån 

traditionella könsnormer medan sexism går att förklara med exempelvis poptrion GES mellanakt 

i Melodifestivalen 2003. De framförde låten ”Den andra kvinnan” iklädda kostymer. På scenen 

dansade kvinnor förföriskt och nästan sexigt i väldigt lite kläder, de visade mycket ben och GES 

sjöng: ”hon var het som en dag i juli och jag var full och arg […] han på växelspaken”.124 Dessa 

textrader tydliggjorde hennes position som underlägsen och framförandet exponerade hennes 

kropp medan tre medelålders män var påklädda. De kvinnliga dansarnas underlägsenhet visades 

inte minst genom att de satt fast i rep medan sångarna i GES stod upphöjda på en platå (utan 

rep). De kvinnliga dansarna rörde sig, fastknutna i repen, runt platån och böjde sig bland annat 

framåt vilket ledde till att en kunde skymta en bar rumpa. Kvinnorna krälade även på scengolvet 

och stimulerade åtrå och lust, medan männen utförde sitt musikeryrke. Denna form av estetiskt 

uttryck är inte bara en genusslentrian där kvinnan är ett sexuellt objekt och mannen sitt 

professionella yrke utan är också en medveten form av sexism och kvinnligt förtryck. 

     Då kvinnan traditionellt representeras som sexig och endast sitt utseende medan mannen 

representeras genom sina kunskaper och sitt görande bör det också tydliggöras att 

representationerna av henne inte är entydiga. Detta leder mig vidare in på nästa del av analysen, 

nämligen en närmare diskussion och identifiering av olika former av femininitet.  

 

2.2 Teman  

Kategorierna ”modern/frun”, ”väninnan”, ”divan” och ”det kvinnliga subjektet” är de teman 

som denna del av analysen utgår ifrån. Dessa inleds med en disposition över vilka exempel som 

kommer att tas upp i temat för att sedan göra ett djupdyk i ett specifikt exempel. Därefter 

kommer en inledning till temat att beskrivas för att sedan diskutera ytterligare exempel i relation 

till teorier om de olika temana.  

  

																																																								
123 Ganetz, s.94.  
124 Melodifestivalen, 2003-03-15, 20.00-22.00, SVT1, tid: 1.17.  
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2.2.1 Modern/frun  

I denna kategori analyseras Afro-Dites artistporträtt i Melodifestivalen 2002, Kristin Kaspersens 

programledarskap i Melodifestivalen 2002, Pernilla Wahlgren och Jan Johansens deltagande i 

Melodifestivalen 2003 samt Lena Philipssons vinst i Melodifestivalen 2004.  

 

Djupdyk 
Afro-Dites artistporträtt 2002 inleds. Afro-Dite springer i en matvarubutik. I bakgrunden hörs 

genomgående publiken, ljudbilden inleds med ett större jubel för att sedan tystas ned något ju 

längre inslaget pågår. De går med stadiga steg in i butiken med en stor kundvagn, som Kayo 

puttar på. De har på sig jeans och ytterjackor. Kayos och Gladys del Pilars jackor är svarta och 

Blossom Tainton Lindquists jacka är i en ljusbrun nyans. Under jackorna syns ljusa kulörer i rosa 

och röda nyanser. När de kommit innanför butikens spärrar tittar de sig förbryllat runt för att 

bestämma vilken väg de ska gå. De möter en kvinna vid chipshyllan, hon har en stor täckjacka på 

sig samt en hög tofs på huvudet, ett barn springer runt omkring henne. Kayo håller upp en vit 

liten lapp med ett telefonnummer på, hon säger högt: ”0718”. Bredvid henne står Blossom 

Tainton Lindquist och iakttar. Sedan får vi se Blossom Tainton Lindquist stå framför kyldisken 

med vispgrädde framför sig hon medan hon viskande säger för sig själv: ”321 01”. Framför 

prislappen som berättar att vispgrädden kostar nio kronor sätter hon fast det telefonnummer en 

ska ringa för att rösta på Afro-Dite. Hon tar sedan en förpackning vispgrädde, tittar in i kameran 

och blinkar hårt med ena ögat. Kayo frågar henne: ”vad tar du? Grädde!”. Blossom Tainton 

Lindquist sätter en större lapp med telefonnumret över en nummerskylt vid charkdisken varpå 

Kayo och Gladys del Pilar svarar: ”ja” i kör. Efter detta klipps det över till Gladys del Pilar och 

en äldre man. Med ett litet vitt kort, antagligen med Afro-Dites telefonnummer på, klappar han 

henne försiktigt på kinden, båda två ler lite försiktigt. Detta skiftar till att Kayo och Blossom 

Tainton Lindquist befinner sig i kassan. Kayo sitter bakom disken och slår in telefonnumret i 

kassaapparaten, sedan följer ett snabbt klipp till att hela Afro-Dite står och tittar in i kameran. 

Blossom Tainton Lindquist håller i telefonnumret på en vit skylt, Kayo ler samtidigt som Gladys 

del Pilar håller i en plåt med chokladmuffins parallellt med att hon säger: ”för mer brownies ring” 

varpå Blossom Tainton Lindquist och Kayo fyller i med telefonnumret.125 

     Afro-Dite är en grupp bestående Blossom Tainton Lindquist, Gladys del Pilar och Kayo. Vid 

deltagandet i Melodifestivalen 2002 var medlemmarna i Afro-Dite mellan 35 och 40 år gamla och 

kan med det placeras in i en rimlig modersålder. Afro-Dite visade upp sig själva som husliga 

innan de gick upp på scenen. Jämför exempelvis med det helmanliga bandet Östen med Resten 

																																																								
125 Melodifestivalen, 2002-03-01, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.08. 
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som instrumentalt spelade sitt bidrag ”Hon kommer med solsken” i gallerian Ringen på 

Södermalm i Stockholm i sitt artistportätt.126 Östen med Resten som band följer en klassisk 

genusslentrian där män blir representerade i den offentliga sfären och kvinnorna, Afro-Dite, i en 

sfär som anknyter till det privata (även om Afro-Dite rör sig på en offentlig plats, en matbutik). 

De blev representerade som vilka kvinnor som helst som rör sig i en vanlig matbutik för att sköta 

de husliga sysslorna. Detta avslutades med att de sålde in sina chokladmuffins och sig själva som 

”brownies” vilket relaterade till deras hudfärg. De ironiserade och skämtade om sig själva med 

glimten i ögat som en synonym till chokladmuffins och använde sin hudfärg för att sälja in sig 

själva och vädja efter röster. 127  Afro-Dites moderlighet är klassiskt kopplad till den 

omhändertagande och även organiserande modern då hon i matbutiken ordnar upp familjens 

hemliv och matintag. Den organiserande och samordnande modern är en central del i hur 

modern representeras i Melodifestivalen. Hon är centralgestalten i familjen och den som ser till att 

saker sker som de är tänkt.  

 

Moderns/fruns pos i t ion  
I populärkultur och i samhället blir kvinnan återkommande porträtterad och skildrad som ”den 

andra”. Kvinnan är passiv och väljs av någon annan istället för att inneha en autonom 

subjektsposition. Hon blir vald av en man och fadern ger bort henne till honom. Hon är därför 

alltid i en mans ägo. Filosofen Simone de Beauvoir skriver: ”så framstår den unga kvinnan som 

fullständigt passiv. Hon blir gift, ges bort som brud av sina föräldrar. Pojkar gifter sig, tar sig en 

hustru”.128  Rollen som fru och rollen som moder är något annat än vad faderskapet och 

äktenskapet är för mannen. Genom sitt äktenskap med mannen blir hon hans tillhörighet, ofta tar 

hon hans namn, blir beroende av hans pengar, hon blir sekundär. Hon förväntas att främst 

investera sin tid och energi i honom och i de potentiella barnen som kommer med äktenskapet. 

Att hon fortfarande ingår akten av att gifta sig trots att hon genom det hamnar i alla dessa roller 

beror, enligt Beauvoir, på det sociala tvånget för kvinnor att ingå äktenskap.129  

     Kvinnans beroende av mannen är internaliserat, trots att hon upplever sig själv som fri. 

Beauvoir skriver: ”hon är slav, också när hon uppträder med skenbar frihet, medan mannen är 

självständig till sitt väsen”.130 För kvinnan är modersrollen och frun olika situationer där hennes 

																																																								
126 ibid, tid: 0.29. 
127 Rasdiskussionen som är möjlig att ha utifrån Afro-Dite kommer inte utvecklas vidare i detta masteruppsatsarbete. Detta är 
dock, gärna i relation till respektabilitet, viktigt att notera och ger möjlighet för fortsatt diskussion i senare arbeten.  
128 Beauvoir, Simone de, Det andra könet, Nordstedt, Stockholm, 2012, s.492.  
129 ibid, s.493.  
130 ibid, s.575. 
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andraskap uppvisas. Dessa två kategorier är återkommande i Melodifestivalen. De två kategorierna 

kommer här att diskuteras som en, detta då kategorierna ofta är sammankopplade i kvinnors liv.  

     Moderskapet och rollen som fru är centrala för konstruktionen av kvinnan och präglar 

representationer av henne överallt och inte minst i Melodifestivalen. Även om kvinnorna på scenen 

har en professionell funktion iscensätts de ofta som moder och fru, såsom Afro-Dite i sitt 

artistporträtt där de skildrades som mödrar när de handlade i en matvarubutik och serverade 

bakverk. Detta är återkommande i Melodifestivalen. Kvinnans roll som samordnare eller den som 

håller samman familjen, det vill säga modern, i Melodifestivalen är som sagt inte ovanlig. Mannen är 

rolig och en egen person, medan kvinnan mest försöker ordna upp hans skämt och föra tävlingen 

dit den ska. Ofta skildras hon som en samordnande moder där hon köper mat till barnen, ser till 

att programmet tas dit det är planerat men hon bakar även bullar och pratar om sina barn. När 

modern/frun i Melodifestivalen inte är upptagen av att samordna och ha koll på manliga kollegor 

begär hon honom på scenen genom blickar och närmanden, medan han istället flörtar med 

publiken.   

 

Modern/frun i  Melodi f es t ivalen  
2002 var Kristin Kaspersen tillsammans med Claes Åkesson programledare för Melodifestivalen. 

Hon var tidigare främst känd som dotter till den folkkära artisten Lill-Babs medan Claes Åkesson 

kopplades till sport då han ofta hade programlett sportevenemang. Relationen mellan Kristin 

Kaspersen och Claes Åkesson gick mest ut på hon höll koll på honom och han gjorde försök att 

vara rolig. Claes Åkesson sa exempelvis skämtsamt: ”där hade ni ett av flera bidrag där inte bara 

sången utan dansen är central i framträdandet och det är inget nytt fenomen – redan de gamla 

grekerna uppskattade det här uttryckssättet” om Javieras bidrag ”No Hay Nada Mas”. Detta 

avbröt Kristin Kaspersen genom att direkt återföra honom in i tävlingen. Hon sa: ”det är ju 

verkligen jätteintressant men kanske inte här och nu” för att sedan återgå till programmet.131  

     Kvinnan tenderar att styra upp det roliga och det som går utanför de bestämda ramarna. Detta 

görs tydligt i fallet med Kristin Kaspersen och Claes Åkessons programledarskap. Manuset 

tenderar att följa traditionella normer om hur det är att vara kvinna och om hur det är att vara 

man. Modern/fruns roll innebär aldrig att vara i centrum eller briljera på något annat än att hålla 

koll, hon är inte rolig utan seriös. Detta kan exemplifieras med att Åkesson sa: ”redan det var 

snabbt – måste vara rekord va?” om att det redan var dags för finalens sista bidrag. Hon svarade 

då med: ”nej inte riktigt – men det var nära” vilket för diskussionen närmare sanningen igen.132 

Det kunde tolkas som att hon primärt inte var rolig utan istället höll koll på honom samtidigt 

																																																								
131 Melodifestivalen, 2002-03-01, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.20. 
132 ibid, tid: 0.46. 
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som det visade på hans konstanta återkoppling till sportvärlden. Hon skötte honom som ett barn 

som hellre ville ha kul och prata sport än att leda Sveriges största underhållningsprogram. Utan 

henne leddes inte programmet i riktningen mot att en vinnare ska utses. Filosofen Ulla M. Holm 

menar att mor-barn-relationen går att jämföras med hjälpförmögen-hjälplös-relationen.133 Hon 

måste sköta och ordna allt då grundsituationen för en moder är att ta hand om ett hjälplöst barn. 

Detta sker även bortom relationen mellan modern och det nyförlösta barnet, vilket märks av i 

relationen mellan Kristin Kaspersen och Claes Åkesson.  

     2003 tävlade Pernilla Wahlgren tillsammans med Jan Johansen med bidraget ”Let Your Spirit 

Fly”. Redan innan de själva gavs möjlighet att porträttera sig själva presenterades de av Jonas 

Gardell som sa: ”Pernilla Wahlgren kombinerar att vara vald till Sveriges sexigaste kvinna och att 

vara Pippi Långstrump […] Jan Johansen kan också kombinera att han är väldigt begåvad med att 

han också är lite farlig”. 134  Denna introducering skapade henne som både horan och 

madonnan,135 eller horan och barnet kanske mer korrekt. Hon blev tillgänglig då hon både 

beskrevs som sexig samtidigt som hon spelade Sveriges kanske mest folkkära barnbokskaraktär. 

Det ska tilläggas att under perioden spelade Pernilla Wahlgren rollen som Pippi Långstrump på 

Göta Lejons scen. Jan Johansen å andra sidan beskrevs som begåvad och lite farlig. Efter att 

Jonas Gardell presenterat dem inleddes deras artistporträtt. I artistporträttet sökte Pernilla 

Wahlgren Jan Johansens uppmärksamhet. Han sa: ”jag brukar gå runt och meditera” varpå hon la 

till: ”spela svår”. Detta följdes upp av att hon följde efter honom med lätta steg, han irriterades av 

henne men förblev lugn. Hon skildrades som en energisk och enerverande kvinna som bara ville 

ha hans uppmärksamhet medan han var fullt upptagen med sitt yrke – nämligen att snart prestera 

på Globens scen.136  

     På scenen sjöng Pernilla Wahlgren och Jan Johansen en kärlekslåt där hon var klädd i en kort 

klänning och han var fullt påklädd. Den stora skillnaden i deras respektive framförande av låten 

var att hon återkommande sökte kontakt med honom, medan han sökte kontakt med publiken.137 

Deras samspel skar sig därför men trots det gick det bra för deras bidrag som slutade på en andra 

plats. Representationerna av dem blev att hon representerades som en kärlekstörstande kvinna 

som egentligen inte brydde sig om publiken medan han konstant nonchalerade henne. Män ska 

generellt uppskattas och stöttas av kvinnor för att vara ”riktiga” män.138 Att mannen nonchalerar 

henne antyder att han inte uppskattar och stöttar henne men hennes uppskattning behövs för att 

																																																								
133 Holm, Ulla M., Modrande och praxis: en feministfilosofisk undersökning, Daidalos, Göteborg, 1993, s.208.  
134 Melodifestivalen, 2003-03-15, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.46.  
135 Utgår från att mannen vill hålla sin fru (madonnan) som en ren varelse, frikopplad från den "smutsiga" sexualiteten. 
Mannen söker istället sexualiteten hos någon annan (horan). 
136 Melodifestivalen, 2003-03-15, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.47.  
137 ibid, tid: 0.48.  
138 Ganetz, s.121.  
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han ska skapas som man. Beauvoir skriver att: ”äktenskapet är inte bara en aktningsvärd karriär, 

och mindre slitsam än många andra, det är kvinnans enda möjlighet att uppnå fullständig social 

värdighet och förverkliga sig sexuellt som älskarinna och mor”,139 därför är äktenskapet ett 

viktigare val för kvinnan än för mannen och kvinnan begär mannen utåt sett mer än mannen 

begär kvinnan, vilket avspeglas i samspelet mellan Pernilla Wahlgren och Jan Johansen. Mannen 

behöver inte kvinnan, han behöver endast att hon behöver honom. 

     Positionen som den andra ter sig på olika sätt och utifrån Beauvoir görs kvinnan alltid till den 

andra, i alla situationer och i alla tider. Då kvinnan traditionellt har varit och till stor del 

fortfarande är låst till sin roll i hemmet blir hon mest tydligt gjord till det andra könet i sin roll 

som fru och moder. Pernilla Wahlgrens representation av sig själv visade upp hur kvinnan inte 

kan stå i centrum utan hela tiden degraderas till den andra. Trots att kvinnan idag har fler 

möjligheter än vad hon hade i Beauvoirs samtid framstår kvinnans roller som fru och moder ofta 

som de mest essentiellt rätta. Hon lär sig exempelvis modersrollen tidigt genom att hon ges 

dockor vilket tidigt låser henne fast i sin livsväg.140 Att mödra betyder att vara öm och god, 

samtidigt som det kanske främst innebär att ta hand om hela familjen. Hennes familjemedlemmar 

behöver alla bli omhändertagna. Rollerna som mannens ägodel och som moder (barnens ägodel) 

sker både i verkligheten men skildras också i kulturella representationer. Ofta refereras kvinnor 

till sina män eller till sina roller som mödrar. Det sker att kvinnor i intervjuer får frågor om sina 

familjeliv trots att de är där för att tala om något annat, en ny film exempelvis.141 När kvinnan blir 

fru och moder förväntas hon främst vara just det. Hon ska samordna familjen samtidigt som hon 

ska finnas där för att stötta mannen. Detta representeras främst av platonska förhållanden mellan 

män och kvinnor i Melodifestivalen, såsom relationen mellan Kristin Kaspersen och Claes Åkesson 

där hon i rollen som ”kvinnan” i relation till honom i rollen som ”mannen” förväntades mödra 

honom.  

     Exemplet med Pernilla Wahlgren och Jan Johansen är kanske det mest uppenbara exemplet 

på en representation av en kvinna som begär en man medan mannen ignorerar henne. Detta kan 

exemplifieras vidare med Fames båda bidrag, ”Give Me Your Love”142 från 2003 och ”Vindarna 

vänder oss”143 från 2004 där artistduon formerade sig till ett heteropar genom att röra varandra, 

men precis som mellan Pernilla Wahlgren och Jan Johansen var det hon, i detta fall Jessica 

Andersson, som åtrådde honom, Magnus Bäcklund mest.  

																																																								
139 Beauvoir, s.385.  
140 ibid, s.338.  
141 ibid, s.385. 
142 Melodifestivalen, 2003-03-15, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.14 
143 Melodifestivalen, 2004-03-20, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.43.  
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     Kvinnan kopplas oftare till moderskapet än män kopplas till faderskapet. Den gravida kvinnan 

är inte en vanlig representation i Melodifestivalen men kvinnans nära koppling till sina barn är 

återkommande. Moderskapet innefattar en förlust på subjektivitet då kvinnan genom 

moderskapet alltid kopplas till sina barn. Den konstanta sammankopplingen till sitt barn börjar 

med att den gravida kvinnan sammankopplas genom en navelsträng till barnet. När Lena 

Philipsson vann Melodifestivalen 2004 leddes hon upp på scenen av programledaren Peter Settman. 

Hon sa: ”jag måste hälsa till mina barn igen – Noa och Saga jag vann, jag vann”.144 Genom 

uppmärksammandet av sina barn visade hon på bandet hon hade med dem. Trots att ingen 

navelsträng fanns mellan dem längre var de fortfarande sammankopplade, även i hennes 

yrkesmässiga framgång. Trots Lena Philipssons yrkesmässiga framgång genom vinsten i 

Melodifestivalen var de tvungna att vara delaktiga för att hon inte ska förlora sin viktiga roll som en 

god moder. Holm menar att en god moder inte bara föder ett barn och sedan omvårdar det utan 

en god moder samtycker även till sin underordning under den patriarkala auktoriteten.145 Hon 

samtycker till att offra sin subjektsposition för att återkommande ta hand om någon eller några 

andra samt alltid sammankopplas med dem. 

     Under 2000- och 2010-talen har en besatthet av mödrar kommit att synas i populärkultur.146 

Det går exempelvis att nämna en stor mängd filmer som handlar om moderskapet såsom What to 

Expect eller Mother’s Day men även hur exempelvis Angelina Jolies modersroll har gett henne 

löpsedel efter löpsedel men även reportage där hon själv aktivt deltagit med bilder på sina nya 

barn. Moderskapet är intressant för en publik men används också som ett varumärke. I det 

nuvarande individualistiska samhället blir de kvinnor som redan har självklara personliga 

varumärken de vars offentliga graviditeter och kändisbarn värderas högst.147 Detta uppsving för 

moderskapet och kärleken till mödrar har förekommit även tidigare i historien, som exempelvis, 

den glada hemmafrun som så ofta skildrades i populärkultur under 1950-talet. 148 Idag blir 

framställningen av kvinnan som moder och som något i relation till sina barn något som även 

kan gynna henne ekonomiskt.149 Genom att framställas som moder skapas även legitimitet genom 

att hon inte endast är en yta eller ett kändisskap – hon är faktiskt som alla andra. Samtidigt kan 

hon även ekonomiskt gynnas av sina barn. Detta kan exemplifieras genom att kända mödrar 

																																																								
144 ibid, tid: 1.53.  
145 Holm, s.230.  
146 Lagerwey, Jorie, Postfeminist Celebrity and Motherhood: Brand Mom [Elektronisk resurs], 2016, s.1.  
147 ibid, s.30.  
148 ibid, s.7.  
149 ibid, s.74.  
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använder sina barn för att sponsras av klädmärken – exempelvis om den kända kvinnan 

accepterar att visa upp sina barn i specifika kläder på sina sociala medier för pengar.150  

     Positionen som moder är idag både ett hinder och en möjlighet. Att kvinnan ges möjlighet att 

ekonomiskt och socialt vinna på sin modersroll är en sak, men denna roll är inte bara självvald. 

Hon representeras konstant som en moder. Detta går att återkoppla till Afro-Dites representation 

av moderlighet i matvarubutiken i Melodifestivalen 2002. Deras moderlighet användes för att vinna 

egen framgång, för att skapa ett varumärke som publiken ville rösta på och för att bli respektabla. 

De gick in i rollerna som mödrar i en matbutik för att locka röster vilket lyckades då de vann 

Melodifestivalen samma år. Precis som de använde sin svarthet när de sa ”för mer brownies” blev 

deras moderlighet ett sätt att försöka sälja in sig själva. Detta kan återknytas till den ökade 

moderstrenden under 2000- och 2010-talen i populärkulturen. Att kvinnan låses fast i rollen som 

moder, precis som Afro-Dite, eller som filmerna What to Expect och Mother’s Day, innebär också 

en möjlighet till framgång.  

     Som moder förväntas kvinnan även vara gift och helst med en man. En god moder, i 

betydelsen omhändertagare och samordnare, betyder att även ta hand om mannen. I 

Melodifestivalen uttrycks detta på olika sätt. Hon representeras ofta som den som ska ha ordning på 

saker och ting, manuskort som dans. Det sker även då hon aktivt representeras som en bakande 

person med bullar i famnen, eller att hennes barn nämns. När hon inte bakar bullar eller håller 

koll på folk begär hon män. Hon sjunger duetter med honom och söker hans blick medan han 

tittar bort. Alla kvinnor förväntas att bli mödrar vilket är det yttersta tecknet på förverkligad 

femininitet.151 Men innan kvinnan träffar sin ”äkta hälft” och skaffar barn har hon ofta andra 

relationer som också är synliga i materialet – nämligen den nära vänskapen till andra kvinnor. 

 

2.2.2 Väninnan  

I denna kategori analyseras Sareks artistporträtt i Melodifestivalen 2003, Afro-Dites bidrag i 

Melodifestivalen 2002, Timotejs artistporträtt 2010 och Hanna & Linas scenframträdande i 

Melodifestivalen 2002 samt Gina Dirawis, Helena Bergströms och Sarah Dawn Finers 

programledarskap i Melodifestivalen 2012.  

 

Djupdyk 
Sareks artistportätt 2003 inleds. Hela Sarek, med dess fyra medlemmar, har på sig vardagskläder 

och det som kanske främst sticker ut är Zara Kronvalls vita nätundertröja som hon bär ovanpå 

																																																								
150 Andrée, Benjamin, ”Mammorna tjänar miljoner på sina barn”, Aftonbladet, 7 maj 2018, finnes: 
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/MgBXBo/mammorna-tjanar-miljoner-pa-sina-barn (hämtad 20 maj 2018, 14.45).  
151 Esseveld, Johanna & Larsson, Lisbeth (red.), Kvinnopolitiska nyckeltexter, Studentlitteratur, Lund, 1996, s.164f. 
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sin mörkare långärmade tröja. Porträttet är filmat i svartvitt och inleds med att en av de manliga 

medlemmarna spelar fiol. Detta skiftar över till en närbild på alla fyra medlemmar där de två 

kvinnliga medlemmarna, Zara Kronvall och Jessica Wetterstrand, tillsammans säger: ”vi kramas” 

som svar på frågan om hur de förbereder sig. Detta säger de skrattande och ler intensivt när de 

sedan för samman sina kroppar till en stor kram. De tittar rakt in i kameran. De två manliga 

medlemmarna i Sarek iakttar dem. Sedan klipps det över till att en av de manliga medlemmarna 

spelar fiol igen och till den andra manliga medlemmen som säger: ”jag brukar göra 

armhävningar” vilket han sedan gör. Det leder till ett skratt hos Zara Kronvall och Jessica 

Wetterstrand. Zara Kronvall gungar sin kropp fram och tillbaka i extatiskt fnitter för att sedan 

lägga sin arm kring Jessica Wetterstrand igen. Återigen skiftar kameravinkeln till den manliga 

medlemmen som spelar fiol för att sedan igen snabbt gå över till Zara Kronvall och Jessica 

Wetterstrands intensiva och glada kram. Den manliga medlemmen fortsätter spela fiol för att 

sedan säga: ”jag brukar spela ungersk altfiol”. Zara Kronvall och Jessica Wetterstrand fortsätter 

att kramas gungande till fiolmusiken. Fiolspelandet och kramandet avbryts av den ena manliga 

medlemmen som säger ”kom nu kör vi”. De går sedan gemensamt upp på scenen.152 

     Bästisen är kvinnan som integrerar med andra kvinnor på ett glatt och positivt sätt. Det görs 

genom (feminina) ryggdunk och daskar på baken, det görs genom peppande och glädje. Detta 

görs oavsett ålder. I detta fall gjordes det genom intensiva kramar mellan Sareks sångerskor Zara 

Kronvall och Jessica Wetterstrand. Samtidigt skildrades deras kollegor som klassiska män genom 

att de spelade instrument. Kvinnorna visade upp sin intima vänskapsrelation som det som 

peppade dem innan de gick upp på scenen, det som förberedde dem och det som skilde dem från 

sina manliga kollegor.  

     Kvinnans roll som väninna i Melodifestivalen är som sagt inte ovanlig. Men det är också en plats 

för konkurrens och ett sätt att sälja sig själv. Den intima kvinnliga vänskapen är en förtrolig 

kärleksrelation där den manliga blicken och sex inte är närvarande, vilket gör den till en plats där 

den manliga partnern är totalt frånvarande. Med den manliga blicken åsyftar jag att kvinnor 

skildras utefter mannens begär.153  

 

Väninnans posi t ion 
Medievetaren Susan Berridge har bland annat undersökt kvinnlig vänskap i relation till 

ungdomsfilmen Clueless. Berridge menar att väninnerelationen mellan huvudrollsinnehavarna 

Cher och Dionne utmanade synen på kvinnor som generellt passiva och beroende av män istället 

placerades kvinnliga perspektiv, intressen och relationer i centrum. Samtidigt blev deras relation i 

																																																								
152 Melodifestivalen, 2003-03-15, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.42. 
153 Mulvey, Laura, ”Visuell lust och narrativ film”, Tidskrift för genusvetenskap, 2013(4), 46-57, 2013. 
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slutet av filmen sekundär då Chers relation till Josh blev mer central.154 Denna form av vänskap 

syns även i TV-serien Sex and the City. Medievetaren Sue Thornham skriver hur serien rörde sig i 

en andra vågens feminism där den kvinnliga vänskapen var central samtidigt som den påverkades 

av traditionella mönster om femininitet och vad som förväntades av en kvinna.155 Till skillnad 

från Clueless avslutades Sex and the City inte med ett fokusskifte. Carrie valde sin ”på och av”-

pojkvän Mr. Big samtidigt som det explicit uttalades att hennes vänner var hennes själsfränder – 

Mr. Big kan endast komma på fjärde plats.  

     Genomgående skildras vänskap i medierna som något annat än den romantiska relationen till 

en man och i en andra vågens feministiska diskurs kan den kvinnliga vänskapen porträtteras som 

primär, även om den inte alltid i slutändan är det. Denna form av kvinnlig vänskap är mycket 

talande för hur kvinnlig vänskap ofta porträtteras i medierna. Den kvinnliga vänskapen är 

viktigast men hon förväntas även i positionen som väninna alltid följa normer som gör henne till 

kvinna och när ett manligt kärleksintresse kommer förväntas den relationen att bli primär. Den 

kvinnliga vänskapen i Melodifestivalen representeras ofta som intim vilket kan ses i ovanstående 

skildring av de kvinnliga medlemmarna i Sarek, men kopplas även ofta till fest. Festen är ett 

traditionellt rum för att hitta framtida (manliga) kärleksintressen. Detta syns inte minst i Afro-

Dites vinnarbidrag ”Never Let it Go” som var en glad låt som gav associationer till 1970-talets 

disco och som förmedlade glädje och hur kul ett tjejgäng kan ha tillsammans. Detta gjordes 

samtidigt som medlemmarna hade korta klänningar som visade mycket hud. De representerade 

en traditionell lättklädd form av femininitet och tankarna gick snabbt till att de ska ut på disco 

och eventuellt träffa ett framtida kärleksintresse – även om framförandet i sig iscensatte denna 

vänskap. 

     Den intima vänskapsrelationen klassificeras ofta som kvinnlig och antas bygga på 

konversationer och känslor. Den prioriterar en djup samhörighet och erbjuder lösningar på livets 

många olika problem och kan även påminna om traditionell romantisk kärlek. Detta är 

återkommande i Melodifestivalen då kvinnor håller handen, kramas och ibland även pussas. Det 

sistnämnda kan exemplifieras med en glädjepuss mellan Jessica Andersson och Pernilla Wahlgren 

som visades i Melodifestivalen 2010156 och Nour El Refai pussade i Melodifestivalen 2008, då hon 

intervjuade artisterna, sin barndomsvän Frida 157  framför publiken. 158  Detta visade hur den 

kvinnliga vänskapen är ytterst nära den romantiska kärleken då den uttrycks på med samma 

																																																								
154 Berridge, Susan, ”Cher and Dionne BFFs: Female Friendship, Genre, and Medium Specificity in the Film and Television 
Versions of Amy Heckerling's Clueless” i Smith, Frances & Shary, Timothy (red.), The films of Amy Heckerling, Edinburgh 
University Press, Edinburgh, 2016. 
155 Thornham, Sue, “Starting To Feel Like A Chick”, i Feminist Media Studies, 7(1), 33-46, 2007, s.44.  
156 Melodifestivalen, 2010-03-13, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.01.  
157 Som tävlar med artisten Headline under namnet ”Frida feat. Headline”.  
158 Melodifestivalen, 2008-03-15, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.56. 
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fysiska sätt. Att kvinnan prioriterar sina vänner framför en man gör den kvinnliga 

vänskapskulturen till en del av den intima sfären samt implicerar ett mindre behov av en man. 

Kvinnliga vänskapsrelationer är ofta exklusiva och liknar traditionella parrelationer. Det är alltså 

en kärlek utan sexuella kontakter där män totalt utesluts.159  

     Den intima kvinnliga vänskapen är dock inte endast kopplad till den relation kvinnor sätter 

främst fram till att en manlig kärlek träder in. Inom representationer av kvinnlig vänskap tenderar 

de kvinnliga vännerna att mäta sig med varandra och med andra kvinnor. De längtar gemensamt 

efter det de inte har samt ingår i gemensamma bantningskurer och åker på ”finna sig själv”-resor 

ihop. De reglerar genom detta gemensamt varandras kroppar och liv för att alltid bli en bättre 

version av sig själva. I en postfeministisk diskurs reglerar kvinnor varandras kroppar istället för 

att kropparna regleras av män. Kvinnor gör sig vackra för varandra, tränar för varandra och 

ändrar sina kroppar för varandra. Kvinnlig vänskap behöver inte det lyckliga slutet utan är istället 

i nuet och mellan kvinnor. Det är en form av relation som inte kräver män.160  

 

Väninnan i  Melodi fes t ivalen   
Den kvinnliga vänskapen är kanske främst ett uttryck för närhet och gemenskap men det 

begränsas inte endast till det utan den kvinnliga vänskapen kan, som nämnts ovan, även begränsa 

kvinnor. Kvinnlig vänskap porträtteras ofta i populärkultur och kanske märks den mest tydligt i 

klassiska chic flic/lit-texter161 och i modern tid kanske främst i TV-serier såsom Sex and the City 

eller Girls. Medievetaren Alison Winch skriver om något hon kallar för ”girlfriend media” som 

återkommer i olika kulturella representationer. Hon skriver att kvinnlig vänskap används som en 

form av marknadsstrategi lika mycket som den fungerar som en representation av en social 

relation. Den är alltså både en privat intim relation med igenkänningsfaktor för publiken 

samtidigt som den används som en plattform för att marknadsföra olika varor.162 Detta kan 

återigen exemplifieras med TV-serien Sex and the City som fick hela världens kvinnor att längta 

efter ett par skor från Manolo Blahnik eller en Birkin-väska från Hermès som inte ens Samantha 

fick tag på då väntelistan var för lång. Detta gör att kvinnlig vänskap både är en viktig del i 

kvinnors liv samtidigt som den används som en plattform där det alltid finns möjlighet att 

förändra sig själv med en ny dyr väska.  

																																																								
159 Aapola, Sinikka, ”Självständighet, närhet, mångsidighet: ideal i Helsingforsflickors vänskapskultur”, Kvinnovetenskaplig 
tidskrift., 13(1992):2, s. 15-26, 1992, s.17.  
160 Winch, Alison, Girlfriends and Postfeminist Sisterhood, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2013, s.4f.  
161 Chic flic/lit-texter innefattar filmer och litteratur som riktar sig mot kvinnor. De handlar ofta om kvinnors karriär och kär-
leksliv och slutar oftast lyckligt.  
162 ibid, s.4.  
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     Genom de kulturella representationerna av vänskap blir vännerna på TV också publikens 

vänner som publiken börjar identifiera sig med, längta efter och vilja bli som – samtidigt som de 

får den vän de kanske aldrig haft. Den kvinnliga vänskapen skildras i medier som en intim 

relation men används samtidigt som ett sätt att kulturellt representera avundsjuka och bråk. Den 

kvinnliga vänskapen är ett sätt att både knyta an till andra människor samtidigt som den används 

kommersiellt för att sälja varor. Den fungerar att sälja ideal och kläder men även för att sälja 

röster.  

     Tjejgruppen Timotej tävlade i Melodifestivalen 2010. I deras artistporträtt visade de upp sin 

intima och roliga vänskap genom att de exempelvis sa: ”vi kan sjunga stämmor och spela gitarr” 

vilket poängterade deras musikalitet. Detta följdes dock av ett fnitter. De visade alltså upp hur 

deras vänskap såg ut, hur de gjorde något viktigt ihop samtidigt som de skrattade bort det hela.163 

Deras vänskap användes för att sälja ett visst koncept som passade deras poppiga låt med 

folkmusikaliska inslag. De visades upp som fagra, blonda, svenska och mysiga väninnor men för 

att inte ses som farliga och subversiva måste de skratta bort det. Istället, vilket även diskuterades i 

kapitlet ”Den kvinnliga (sexualiserade) kroppen och den manliga (expert)hjärnan”, blev de just 

söta, blonda och visade sig tillgängliga genom fnitter. De förminskade sin egen expertis. 

     Kvinnliga artister som slår sig samman på scenen råkar ofta ut för bråkrykten i media samt 

uppbrott.164 Många stora tjejgrupper/band som Spice Girls har funnits samt senare splittrats 

under, vad media beskrivit som, stormiga former. Trots att den kvinnliga vänskapen kan tendera 

att ses som ett problem är kulturella representationerna av kvinnlig vänskap återkommande i 

Melodifestivalen. Istället användes väninnerelationen i Timotej för att sälja in sig hos den stora 

publiken. 

     Hanna & Lina165 är ett exempel på en duo som tävlat i Melodifestivalen men även som enskilda 

artister.166 I Melodifestivalen 2002 tävlade de tillsammans som en duo med bidraget ”Big Time 

Party”. Duon var inte bara bästa kompisar utan även systrar. Deras framträdande präglades av 

klassiska burlesquekläder med mycket tyll och volang. Deras byster doldes av tyg men benen 

visades upp då klänningarna var kortare fram än bak. Framförandet anknöt till fenomen såsom 

filmen Moulin Rouge som hade premiär året innan, inte minst genom bidragets textrad ”go sister, 

																																																								
163 Melodifestivalen, 2010-03-13, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.27.  
164 Se exempelvis Calderon, John, ”Why Did All Of Our Favorite Girl Groups Break Up?”, Buzzfeed, 9 juni 2016, finnes: 
https://www.buzzfeed.com/johnjuan/why-did-all-of-our-favorite-girl-groups-break-up-
144dk?utm_term=.gnxNY038a#.ty6dM3bJj (hämtad 2018-05-17, 17.20) eller Nylén, Susanne, ”Spice Girls splittras efter nytt 
bråk”, Aftonbladet, 2 februari 2008, finnes: https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/klick/article11344485.ab (hämtad 17 maj 
2018, 17.25)  
165 Hanna & Lina är bandnamnet på Hanna Hedlund och Lina Hedlund.   
166 Se exempelvis Hannas deltagande 2000 med ”Anropar försvunnen” och Linas deltagande 2003 med ”Nothing can stop 
me”. Hanna har även deltagit med Swedish House Wives 2013. Lina har även deltagit tillsammans med gruppen Alcazar 
2009, 2010 och 2014. 
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hey sister” som sjöngs till melodin av Moulin Rouges ledmotiv ”Lady Marmalade”. Bakom dem 

dansade kvinnliga dansare i liknande kläder, dock aningen mer avslöjande. Trots de avslöjande 

och burlesque-liknande kläderna fokuserade de inte på att anspela på en traditionell sexighet utan 

istället på deras gemenskap under den stora festen, som de också sjöng om. Men utöver den 

referensen återkopplade texten till deras systerskap. De fortsatte med att uttrycka att det är deras 

relation som är den relevanta på festen genom att sjunga: ”I give my love to you, and you and 

you” samtidigt som de pekade på varandra. Trots denna starka ömsesidiga kärlek de 

återkommande visade upp bjöd de in alla till festen: ”a party where everyone’s invited”.167  

Vänskapen de visade upp var kopplad till ett festsammanhang där de klargjorde att de är där för 

varandra, inte för att träffa män. Detta står dock i direkt kontrast till artistporträttet av dem som 

visades innan bidraget startar.  

     Hanna & Linas artistportätt visade när de lockade röstar. De gjorde detta genom att flörta 

med hockeykillar i ett omklädningsrum. Hanna sa: ”det här är mitt telefonnummer”, varav killen 

svarade: ”hem till dig?”, Hanna svarade: ”ja” – trots att numret var deras bidrags telefonnummer i 

Melodifestivalen.168 Även om Hanna inte gav ut sitt riktiga nummer anspelade scenen på en flört. 

Detta utgjorde en kontrast till betoningen av vänskap som det enda som spelar roll. Behovet av 

en man fanns ändå där, ett tema som återfinns även bland annat i chic lit/flic-genren. Ofta 

representeras den kvinnliga vänskapen som en relation som är primär fram till den dag ett 

manligt kärleksintresse kliver in vilket Hanna och Linas flörtande även visade på.  

     Kvinnlig vänskapskultur handlar delvis om kontroll. Kvinnor kontrollerar varandra genom att 

exempelvis kommentera varandras kroppar. Band knyts bland annat genom just diskussioner om 

andra kvinnor, menar Winch. Hon menar att detta element är betydelsefullt då detta blir ett 

uttryck av den manliga blicken, en patriarkalt reglerande blick som istället omtolkas till något 

positivt då kvinnor i populärkulturen representeras som tittandes på andra kvinnors kroppar. 

Populärkultur positionerar alltid den kvinnliga kroppen som ett objekt för granskning, av ångest 

och strävan – oavsett vem som granskar henne. Denna homosociala övervakning beskrivs och 

ses ofta som ett uttryck för solidaritet, den framställs som styrka. Den reglering av kroppen som 

görs av kvinnor när de ser på andra kvinnor är problematisk då den marknadsförs som intim, 

vänskaplig och som en möjlighet snarare än något som är fel. Dess nära relation till den manliga 

blicken glöms ofta bort. Istället för den manliga blicken som traditionellt utmanas av kvinnans 

subjektsposition förändras den objektifierade blicken till något annat när kvinnor istället reglerar 

																																																								
167 Melodifestivalen, 2002-03-01, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.26. 
168 ibid, tid: 0.25.  
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varandras kroppar genom exempelvis fettförakt eller krav på dyra kläder.169 Den objektifierade 

blicken på kvinnor finns alltså kvar även när kvinnor ser på andra kvinnor.  

     Men kvinnlig vänskap är inte enbart negativt eller ett knep för att sälja saker eller något som 

finns innan män tar över den intima sfären. Kvinnlig vänskap är mer än så även om forskningen 

under 2010-talet främst behandlar vänskap som marknadsstrategi. Kulturvetaren Anne Scott 

Sørensen skriver att kvinnor är vårdnads- och kärleksobjektet för båda könen vilket skapar en 

jämlik kärlek mellan kvinnor då de båda två riktar sin kärlek mot varandra.170 Hon visar hur 

kvinnlig vänskap bygger på identitetsgemenskap, intimitetskvaliteter, emotionell kommunikation, 

känslan att älska, känna sig älskad och skönhet.171 Traditionellt har kvinnor redan i barnaålder 

sökt sig till varandra och ofta haft en kvinnlig ”bästis” redan i förskolan. Denna relation skapas 

därför som den ”bästa” relationen väldigt tidigt och inkluderar, som precis nämnt, kärlek. 

Kärleken är en del av den kvinnliga vänskapsrelationen även om den romantiska drömmen är en 

del av den kvinnliga vänskapen, men drömmen kanske är viktigare i sig än den framtida prinsen 

som ska dyka upp på en vit häst och rädda kvinnan.172 

     Ovanstående diskussioner om kvinnlig vänskap som ett sätt att locka röster eller att sälja sig 

själva kan även ses som olika uttryck för att skapa en trygg sfär eller för att gemensamt lyckas. I 

det inledande djupdyket beskrevs de kvinnliga medlemmarna i Sareks kramandes i relation till de 

manliga medlemmarnas instrumentspelande och armhävningar. Istället för att agera utifrån 

prestation visade de upp en kärlek och en emotionell relation. De manliga medlemmarna i Sarek 

visade inte gemenskap utan körde istället sin egen grej och var isolerade från de andra i 

porträtteringen av sig gruppen medan de kvinnliga medlemmarna visade på gemenskap och på 

kärlek. Deras vänskap var deras förberedelse för den stora, livesända tävlingen, medan de manliga 

medlemmarna istället förberedde sig individuellt.  

     2012 var Gina Dirawi, Helena Bergström och Sarah Dawn Finer programledare för 

Melodifestivalen. Det var första året som flera kvinnor tillsammans ledde Melodifestivalen utan män. 

Kvinnor hade tidigare varit programledare tillsammans med män eller vid enstaka tillfällen 

ensamma, såsom när Petra Mede var programledare 2009, när Lena Philipsson var programledare 

2006 eller när Karin Falck var programledare 1974. Melodifestivalen 2012 öppnades med ett sång- 

och dansnummer om staden där Eurovision Song Contest 2012 skulle hållas: Baku. I numret dansade 

de och hängde på varandras axlar i halvkramar.173 Då det var tre kvinnor som var programledare 

																																																								
169 Winch, s.5.  
170 Sørensen, Anne Scott, ”Könskulturer och könets kultur” i Ganetz, Hillevi & Lövgren, Karin (red.), Om unga kvinnor: 
identitet, kultur och livsvillkor, Studentlitteratur, Lund, 1991, s.40. 
171 ibid, s.50. 
172 ibid, s.53.  
173 Melodifestivalen, 2012-03-10, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.01.  
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fick de också utrymme för att ta platser som normalt tas av män. I deras trio tilläts de vara smarta 

och roliga – samtidigt som de bar långa vackra klänningar. Som Sørensen beskriver har den 

kvinnliga vänskapen ett utrymme för självutveckling och kärlek.174 Inom gruppen kan därför 

kvinnor vara det de inte förväntas vara i situationer där män är delaktiga, exempelvis vara roliga, 

vilket i sig är en vanlig genusslentrian.  

     Gina Dirawi jämförde bland annat komiskt, i Melodifestivalen 2012, Loreens bidrag med en natt 

i Sundsvall där en man dyker upp och attackerar en från ingenstans vilket kommer diskuteras 

vidare i kategorin ”Det kvinnliga subjektet”.175 Skämt som rörde mäns övergrepp mot kvinnor 

fortsatte i tävlingen. Helena Bergström spelade i förinspelade sketcher, bland annat karaktären 

Marianne, och i finalen kom Marianne upp på scenen. Marianne var en klassisk överklasskvinna 

med stort tuperat vitt hår. Hon hade med sig pepparspray upp på scenen och sa: ”ifall nån av de 

där tatuerade ligisterna från Dead by April skulle komma för nära”.176 Rockbandet Dead by April 

var med och tävlade med bidraget ”Mystery” i Melodifestivalen 2012.  

     I en situation med kvinnliga vänner ges de alltså utrymme att vara roliga och till och med tala 

om sport. Helena Bergström sa exempelvis: ”att tävla i musik kan vara lika svettigt som en 

hockeymatch”.177 Deras vänskap gjorde att de tog över element av programmet som normalt 

reserverats för män – sportreferenser exempelvis. ”Kulturell kvinnlighet, som flickor förväntas 

identifiera sig med på väg in i vuxenlivet, definieras framför allt som förmåga att skapa intima 

relationer och upprätthålla dem” skriver Sinikka Aapola om kvinnlig vänskap.178 Då kvinnlig 

vänskap är just intim från tidig ålder fokuseras relationen på, som även Sørensen skriver, att 

kvinnor skapas utifrån relationer och inte utifrån prestation. I relation till män ges kvinnor oftast 

inte möjlighet att vara roliga. När kvinnorna däremot är utan män skapas en plats där de får vara 

roliga. En genusslentrian där kvinnan är tyst samtidigt som mannen är rolig och tar plats är 

vanlig, men inom den kvinnliga vänskapen där mannen inte deltar ges kvinnan utrymme att vara 

rolig och ta plats. Detta visar hur kvinnor har möjlighet att lämna sina traditionella positioner – 

när män är frånvarande.  

     Den kvinnliga vänskapen blir ett tryggt rum där genusslentrianer ofta ruckas på. I den 

kvinnliga vänskapen kan kvinnan finna ett utrymme där hon kan vara på andra sätt än när en man 

är närvarande. Detta gör att hon kan vara rolig och ta plats, samtidigt som rollen som väninna 

delvis också är en väntplats innan hon blir moder och fru. Både kategorierna ”modern/frun” och 

																																																								
174 Sørensen, s.50. 
175 Melodifestivalen, 2012-03-10, 20.00-22.00, SVT1, tid: 1.12.  
176 Melodifestivalen, 2012-03-10, 20.00-22.00, SVT1, tid: 1.36.  
177 ibid, tid: 0.26.  
178 Aapola, s.15.  
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”väninnan” bygger på relationer med andra människor vilket nästkommande kategori inte gör. 

Istället är nästkommande kategori främst en individuell kategori där kvinnan tillåts ta plats och 

vara i centrum, nämligen divan.  

 

2.2.3 Divan 

I denna kategori analyseras Carolas scenframträdande till bidraget ”Evighet” i Melodifestivalen 2006 

vilket följs av en vidare diskussion kring Carolas deltagande och omnämnande i Melodifestivalen 

under andra år, Charlotte Perrellis olika deltagande i Melodifestivalen, Helena Paparizous olika 

deltaganden i Melodifestivalen samt After Darks deltagande i Melodifestivalen 2004.  

 

Djupdyk  
2006 gör Carola comeback i Melodifestivalen med bidraget ”Evighet”. Bidraget inleds med att 

kameran flyger fram över publiken för att till slut hamna på Carola som står ensam på scenen. 

Hon har strålkastare på sig och låten sätts igång innan kameran fångar henne på bild. Låten 

klinkar igång långsamt och ger ett sken av att det är en ballad som ska framföras. När Carola 

inleder låten med raden: ”du finns i varje andetag, i varje steg” filmas hon först bakifrån för att 

kameran långsamt närmar sig henne framifrån. Carolas röst är raspigare än vanligtvis. Hennes 

ögon tittar kort in i kameran för att sedan istället flytta blicken till publiken. Hennes tänder är 

klarvita, hennes hår stort och från öronen hänger ett par långa guldiga örhängen. Snabbt skymtas 

hennes blåa kläder. Först när låten ökar i tempo byts den nära kameravinkeln ut mot en 

kameravinkel som visar ungefär halva Carolas kropp. Den blåa byxdräkten skiftar i guld från 

korsetten under det blåa tyget. Carola rör sig gungande fram, rör långsamt sin vänstra hand, den 

högra handen håller hårt i mikrofonen. När bryggan kommer med orden: ”mitt hjärta det brinner, 

när kärlek vinner” sätts en stark fläkt igång och Carolas hår blåses bakåt. När refrängen sätts 

igång har Carola sin vänstra arm högt upp i luften och kameravinkeln skiftar för första gången till 

en helkroppsbild. Kameran flyger bort från scenen och filmar scenen på långt avstånd vilket gör 

att de rosa ljuset från scenen blir tydligt. Fläkten fortsätter blåsa i Carolas hår och kläder, 

samtidigt som den påklistrade glittertatueringen på Carolas högra arm syns. Glittertatueringen 

föreställer kristusmonogrammet vilket är ett P och ett K. Inför låtens andra brygga springer 

Carola ut på catwalk som är i direkt anslutning till scenen. Lagom inför tonartshöjningen 

återkommer Carola till den stora scenen där hon får sällskap av huskören. Huskören håller i stora 

flaggor som tillsammans med Carolas blåa släp flyger i vinden. Mot tonartshöjningen spricker 

Carolas röst och hon tar inte den höga tonen. I den höga tonen som inte tas filmas hon 

ovanifrån, därpå flyttas kamerablicken ut i publiken vilket gör att pyrotekniken blir synlig. 
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Bidraget avslutas med Carolas näve i luften, hon lyfter sedan upp den andra handen för att 

kameran ska flyga ut över publiken igen.  

     Carola är en av flera traditionella divor i Melodifestivalen. Detta visade hon genom, att på scenen 

och med stark karisma, stå glittrande med vita tänder och näven i luften. Carola vann tävlingen 

med ”Evighet”. Många vet vilka de specifika schlagerdivorna är och deras medverkan i 

Melodifestivalen uppmärksammas ofta. Richard Dyer menar att kändisar har en privilegierad 

ställning när det kommer till att representation då de flitigt visas upp i massmedia och genom det 

deltar offentligt i att konstruera bilden av, i detta fall, kvinnan. Divan är en stor kändis som tar 

mycket plats, syns och hörs vilket leder till att hon representerar många utöver sig själv. Hon blir 

alltså delvis viktig på grund av att hon är så pass känd och så pass inflytelserik – trots att 

representationerna av henne är färre än de övriga femininitetskategorierna i detta 

masteruppsatsarbete.179 

 

Divans posi t ion  
Divan är återkommande och förkroppsligas av de stora kvinnliga artisterna som tävlar i 

Melodifestivalen. De har ofta tävlat tidigare med lyckade resultat. Hon kännetecknas av mycket tyg 

och hår, gärna i vind. Hon kan ha vunnit tävlingen tidigare och hon är ”larger than life”.  

     Schlagerdivan är en form av diva. Det som särskiljer henne från en andra starkt lysande 

stjärnor180 och divor är främst hennes deltagande i Melodifestivalen. Att leva med kändisskap och att 

vara en stjärna och diva är inte samma sak. Kändisskapet består främst av att vara offentlig och 

att ha en livsstil som är exklusiv och synlig.181 Att vara stjärna eller diva är också att vara en 

kändis, men har även en dimension om att vara större än livet. Dyer skriver att en vanlig syn på 

stjärnan är att hon är exceptionell och underbar vilket skiljer dem från andra former av kändisar. 

En kändis kan vara just känd av en slump, av tur men självklart även på grund av viss talang och 

intelligens.182 Stjärnan och divan är något mer och Dyer citerar Samuel Goldwyn som säger: ”god 

makes the stars” vilket tydliggör dess gudomlighet.183 Den kvinnliga stjärnan kännetecknas av sin 

lyxiga livsstil vilken ofta beskrivs i skvallerpressen och ofta kläder designade av välkända och 

stora designers. Kvinnans stjärnstatus blir därför ofta till ett spektakel.184 Den manliga stjärnan 

kräver inte samma lättidentifierade symboler som exempelvis kläder av Lars Wallin utan kan 

istället komma undan med underklädda ”vanliga” kläder. Hans stjärnstatus kräver inte en lyxig 

																																																								
179 Dyer, Richard, Stars, New ed., BFI Publ., London, 1998, s.8.  
180 I detta masteruppsatsarbete förstås divan och stjärnan som synonymer och båda orden används då Richard Dyer främst 
använder begreppet ”stjärna” när han talar om det jag menar likaväl kunde beskrivas som en diva.   
181 Dyer, s.35.  
182 ibid, s.16. 
183 ibid, s.16. 
184 ibid, s.38.  



	
43	

livsstil på samma sätt som hennes. Detta gör att hon kopplas till utseende snarare än arbete eller 

geniskap.  

     Carola hade på sig ett långt blått släp, vilket precis diskuterades, medan en manlig vinnare 

såsom Frans hade på sig vardagskläder vilket återkopplas till diskussionen om att kvinnans kropp 

och kläder står i fokus i kapitlet ”Den kvinnliga (sexualiserade) kroppen och den manliga 

(expert)hjärnan” medan kroppen är irrelevant för representationen av den manliga artisten. Då 

hon i sin överdrivenhet blir ett spektakel blir hon ofta definierad som en diva, ett begrepp med 

både positiva och negativa konnotationer. För en kvinna anses det vara aningen glupskt och 

narcissistiskt att njuta vilket tidigare bland annat exemplifieras med att kvinnor förväntas vara 

smala och hälsosamma185 Att vara för mycket är inte vara respektabel och kvinnor uppfattas ofta 

lättare som att vara ”för mycket” än vad män gör.  

 

Divan i  Melodi f es t ivalen  
”Vi sjunger Carola” sa Andreas Lundstedt, medlem i Alcazar, i Alcazars artistporträtt 2003”.186 

Carola är den artist som vunnit Melodifestivalen flest gånger. 1983 vann hon storslaget med 

maximala poäng från alla jurygrupper med bidraget ”Främling”, 1991 vann hon tävlingen och 

senare även Eurovision Song Contest med bidraget ”Fångad av en stormvind” och 2006 vann hon 

ytterligare en gång Melodifestivalen med ”Evighet”. Utöver det har hon kommit tvåa 1990 med 

”Mitt i ett äventyr” samt deltagit tillsammans med Andreas Johnson i duon Johnson & Häggkvist 

där de kom till Andra chansen med bidraget ”One Love”. För många har Melodifestivalen kommit 

att kopplas till Carola och det är inte konstigt att det är just Carola som nämndes av 

Alcazarmedlemmarna Andreas Lundstedt och Annikafiore.  

     Referenserna till Carola återkommer i tävlingen. Samma år som Alcazars uttalande om Carola, 

2003, höll Jonas Gardell en schlagerskola. Han inledde schlagerskolan med att prata om 

melodifestivalturnén som precis varit. ”vi börjar i Jönköping med Lena PH och Charlotte Nilsson 

– jag menar hur såg de ut i håret? […] över till Göteborg där Brandsta City Släckers sångare 

råkade stänga av sin egen mikrofon […] vidare till Luleå där Barbados blev anklagade för 

låtstöld”.187 De två kvinnliga artisterna refererades då till sitt utseende medan männen till sina 

(misslyckade) prestationer. När Gardell var klar vände han sig snabbt om och visade upp en skylt 

med texten ”Ledig” på. Denna refererade till Carola. År 2000 var Carola programledare för 

Melodifestivalen tillsammans med nio andra gamla melodifestivaldeltagare däribland Tommy 

Körberg och Lotta Engberg. Hon var precis nyskild från Runar Søgaard och ville visa upp sin nya 

																																																								
185 Se kapitlet ”Den kvinnliga (sexualiserade) kroppen och den manliga (expert)hjärnan”.  
186 Melodifestivalen, 2003-03-15, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.57.   
187 ibid, tid: 1.50.  
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relationsstatus på scenen. Carola nämns även fortsättningsvis i tävlingen, som exempelvis när 

programledaren Kristin Luuk 2008 sa: ”carolafläkten i final”.188 

     2006 gjorde Carola comeback i Melodifestivalen med bidraget ”Evighet”. Bidraget inleddes, 

precis som tidigare berättats, med att Carola stod ensam på scenen och låten började i 

balladtempo. Hon log genomgående samtidigt som hennes röst sprack lite. Veckan innan hade 

hon tappat sin röst. Pekka Heino presenterade Carola i artistporträttet:  

Vid gårdagens repetition fick Carola säga till att fläktarna skulle blåsa lite längre 

ned så hon inte fick en tillfällig ansiktslyftning på köpet, vid eftermiddagens 

genrep sjöng hon faktiskt inget alls, hon mimade bara för att spara rösten och 

halsflussen är inte det enda man har kunnat läsa om men hon säger sig nu 

kunna strunta i skriverier och spekulationer och bara koncentrera sig på de tre 

minuter som är hennes.189 

Precis innan låtens första refräng sattes igång började en vindmaskin blåsa i hennes hår, vilket 

både återkopplade till hennes Eurovision Song Contest-vinst där vinnarbidraget hette ”Fångad av en 

stormvind”. Även då använde hon nämligen en vindmaskin för att få effekten av vind på scen. 

Hennes kläder var storslagna och hennes hår stort. Allt var dyrt och mycket.  

     Stjärnan och divan representerar individualitet. Dyer skriver: ”the specific relation of a star to 

her/his type may be conceptualised in terms of transcendence, maximisation, inflection and resistance. By 

transcendence it is assumed that the 'great' stars transcend the type to which they belong and 

become 'utterly' individual”.190 Detta kan förstås som att stjärnan precis som alla andra placeras in 

i olika fack, representeras såsom det normativt bestämts att hon ska göra – men till skillnad från 

”vanligt folk” lyckas hon transcendera bortom representationen. Divan är inte en egenskap som 

finns hos vissa personer eller som skapas genom uppfostran utan till stor del skapas hon av yttre 

attribut. För att divan ska läsas som en diva och en stjärna krävs det vissa typer av kläder, visst 

hår som kodar henne till denna persona.191 Det är inte ovanligt i Melodifestivalen att divans kläder är 

extravaganta, ofta med glitter eller bara långa släp. Hennes hår är oftast inte måttfullt utan stort 

och tuperat. Hon märks och är ingen som gömmer sig i bakgrunden. Istället för att endast vara 

diskret elegant var det färg och glitter vilket i Carolas fall förstärkes av vinden. Detta märktes av i 

																																																								
188 Melodifestivalen, 2008-03-15, 20.00-22.00, SVT1, tid: 1.01. 
189 Melodifestivalen, 2006-03-18, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.40.  
190 Dyer, s.99.  
191 ibid, s.110.  
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hennes vinnande bidrag ”Evighet” från 2006 men även i exempelvis Charlotte Perrellis vinnande 

bidrag ”Hero” från 2008.192   

     Carolas blåa kläder i Melodifestivalen 2006 var designade av Lars Wallin. Hon var redan innan 

Melodifestivalen 2006 en framgångsrik artist både i och utanför Melodifestivalen. Karin Andersson 

beskrev Carola som: ”både stjärna och outsider, diva och freak, allt på samma gång. Den svenska 

jantelagen ser till att straffa henne hela tiden för att hon är annorlunda, för att hon tar plats utan 

att be om ursäkt och för att hon är så oförlåtligt bäst sångtekniskt sett”.193 Hennes annorlundahet 

i det storslagna gjorde att hon inte endast var respektabelt elegant utan hon tenderade till en 

överdådighet. Detta är en motsats till den femininitet som vanligtvis representeras och som 

strävar mot respektabilitet. Skeggs noterar att de arbetarklasskvinnor hon observerat till stor del 

visade upp sin klass genom kläder. De tänkte genomgående i livet på hur de klädde sig för att 

distansera sig från sin klass.194 ”Att bli respektabel innebär att visa upp femininitet genom sitt 

utseende och sitt beteende”, skriver Skeggs. Idealt utseende, enligt dessa arbetarklasskvinnor, var 

det som överklassen representerade. Det handlade då om återhållsamhet och enkelhet.195 Även 

Beauvoir beskriver kvinnors kläder som ett sätt att vara rätt och leva upp till bilden av kvinnan, 

men också som en risk att inte göra det.196  

     Skeggs menar att genom att visa upp sitt hem och sin kropp kan en person uppvisa en 

respektabilitet.197 Det är genom bland annat smak som en person får respekt och blir respektabel. 

Arbetarklasskvinnorna som Skeggs studerade, spenderade mycket tid på att distansera sig från sin 

klass genom att just anpassa sitt hem och sin kropp för att passera som medelklass och inte som 

arbetarklass. Genom att klä sig och sina hem på särskilda sätt kommer de av samhället inte att 

klassificeras som arbetarklass utan istället som en respektabel medelklass. Att sträva mot 

respektabilitet blir ett sätt att passera obemärkt i medelklassens rum. Genom det blir femininitet 

ett kapital som hon kan reglera för att bli respektabel. Kvinnan reglerar kroppen genom att göra 

den lagom. Hon får inte vara tjock, det signalerar arbetarklass,198 hon får inte ha minikjol, det 

signalerar arbetarklass,199 hon får inte vara ful, det signalerar arbetarklass200 och hon får absolut 

																																																								
192 Skeggs, s.137. 
193 Andersson, Karin, ”Carola - både outsider och superstjärna”, Uppsala Nya Tidning, 2 april 2012, finnes: 
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inte vara lesbisk. Lesbiskhet som kategori kommer diskuteras vidare i kategorin ”Det kvinnliga 

subjektet”. Men divan är som sagt något annat. Hon är inte respektabel.  

     Teatervetaren Tiina Rosenberg definierar divan som extraordinär, tragisk, komisk, arg, 

snuskig, glamourös, provokativ, sentimental och intelligent, hon är ofta heterosexuell men oftast 

inte heteronormativ.201 Dessa egenskaper hos divan visar på en generell brist på respektabilitet i 

henne. Hon är inte måttfull utan hörs, syns och är något annat än resten av befolkningen. Detta 

gör att hon sticker ut från mängden vilket varken är respektabelt eller kan förstås som en 

genusslentrian, trots sin skönhet. Hon drar det vackra längre. Det är inte bara en brist i 

respektabiliteten utan också ett uttryck för att kvinnans skönhet inte är till för mannen. Divan är, 

som Rosenberg uttryckte det, ofta heterosexuell, men har också främst en bas av homosexuella 

fans.202 Hennes yttre finns inte till för att locka män utan för att istället locka till sig alla. Divan 

uttrycker skönhet, glitter och glamour men inte tillgänglighet för heterosexuell manlig åtrå. 

     Efter nio års frånvaro från deltagande i Melodifestivalen gjorde Charlotte Perrelli comeback i 

tävlingen 2008. Charlotte Perrelli gick direkt till final från sin delfinal och inledde finalen med 

bidraget ”Hero”. Bidraget startades i svartvitt. Hon intog en pose som gjorde att hon såg ut som 

en staty och hade på sig en åtsittande och kort glitterklänning som höll ihop hennes kropp med 

hjälp av en korsett. Hennes bröst trycktes uppåt och hennes ben visades, hon hade dessutom 

långt blont hår och höll den glittrande mikrofonen i ett fast grepp. Charlotte Perrelli inledde sitt 

bidrag och bilden var fortfarande i svartvitt. Hon gick framåt på ett podium och först i den 

inledande refrängen ändrades färgskalan till färg. Precis som Carola i bidraget ”Evighet” började 

hon numret själv på scenen för att sedan få sällskap av huskören. Bidraget avslutades med 

Charlotte Perrellis knutna näve i luften. 203  På många sätt påminde Charlotte Perrellis 

scenframträdande om Carolas två år tidigare. Och precis som Carola fortsatte Charlotte Perrelli 

att vara en del av tävlingen. Till skillnad från Carola är det inte i form av omnämnande utan hon 

deltar i programmet som programledare och som mellanakt. 

     2004 var Charlotte Perrelli programledare tillsammans med Peter Settman och Ola Lindholm. 

Finalen inleddes med ett sångnummer av de tre programledarna där Charlotte Perrelli var den 

enda artisten vilket hon fick visa upp då hon var den enda av dem som kunde sjunga. När hon 

ställdes bredvid sina kollegor syntes tydligt skillnaden mellan divan och de manliga 

programledarna. Precis som tidigare nämnts behöver inte den manliga stjärnan använda sig av 

yttre attribut såsom löshår eller iögonenfallande kläder för att stå i centrum eller vara en ”stjärna”. 

																																																								
201 Rosenberg, Tiina, ”Queer Feelings: Zarah Leander, Sentimentality, and the Gay Diva Worship”, i Don't be quiet, start a 
riot!: Essays on Feminism and Performance, Stockholm University Press, Stockholm, 2016, s.82.  
202 Ofta kopplas, precis som diskuterades i ”Tidigare forskning”, homosexuella män till Melodifestivalen då det finns en 
stereotyp förväntning på dem att gilla tävlingen (vilket de delvis också gör).  
203 Melodifestivalen, 2008-03-15, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.11.  
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Istället kan de vara vardagsklädda och fortfarande ses som lika mycket stjärnor. Divan Charlotte 

Perrelli hade en vit urringad klänning på sig, den var puffig och glittrig och hennes ben syntes. 

Hennes hår var lockat och stort medan hennes manliga kollegor hade på sig vita kostymer.204 

Perrelli har även dykt upp i andra finaler genom mellanaktsdeltagande, exempelvis öppnade hon 

finalen av Melodifestivalen 2014. Även då hade hon en glittrig och tight klänning samt sjöng att hon 

var havets gudinna205  och samma år var hon mellanakt och sjöng Abba-låten ”Gimme Gimme 

Gimme (A Man after Midnight)” och flög då in på scenen som en gudinna.206 Två år senare, 

2016, var hon mellanakt igen och sjöng då ”Hero” i ett hitkavalkadmedley tillsammans med andra 

artister som deltagit i Melodifestivalen. Även denna gång hade hon mycket hår, en kort 

glitterklänning och hade en slutpose där hennes näve var i luften.207 

     Den kvinnliga divan blir som tidigare nämnts ofta ett spektakel av hår, glitter och släp. Hon är 

ofta ”för mycket” och uppfyller därmed inte den traditionella synen på den respektabla kvinnan. 

Hon blir en överdriven variant av den normativa kvinnan. Divan är ett spektakel av klassiska 

femininitetsnormer fast med större proportioner. Detta gör divan till en gestalt som både följer 

traditionella könsnormer samtidigt som hon genom överdriven femininitet inte är respektabel. 

Hon är något mer än det vanliga och det förväntade av kvinnan, istället överdriver hon och slår 

på stort. Hon använder sig av sin stjärnstatus för att skapa framträdanden som endast en diva har 

möjlighet att göra. Detta leder ofta till stora och pampiga shownummer vilka utgör ett brott från 

den måttliga femininitetsnormen. Hon blir ett spektakel där medvetenheten om problemen med 

förväntad femininitet inte diskuteras eller problematiseras. Butler skriver att femininitet kan 

tendera att bli en mask som kan användas för att överdrivet skapa sig själv som den andra, men 

också genom det ta avstånd från att andra skapar en som den andra.208 Denna överdrivenhet kan 

också beskrivas utifrån begreppet ”excess”. ”Excess” beskrivs ofta som feminint då det feminina 

ses som för mycket i relation till det maskulina som ses som naturligt.209 Femininitet ses i sig som 

artificiellt och överdrivet och dessa uttryck såsom glitter och glamour tenderar till att tolkas som 

just ett spektakel. Teatervetaren Dirk Gindt menar att scenen är en plats där dessa typer av 

visuella uttryck ges möjlighet att visas utan att kritiseras för mycket, även om de kan komma att 

kritiseras även där. 210  Genom att divan främst syns på scen kan scenen fungera som en 

täckmantel för den överdrivna femininiteten, om den skedde i vardagslivet skulle den ses som 

																																																								
204 Melodifestivalen, 2004-03-20, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.00.  
205 Melodifestivalen, 2014-03-08, 20.00-21.30, SVT1, tid: 0.02.  
206 ibid, tid: 1.07.  
207 Melodifestivalen, 2016-03-12, 20.00-22.00, SVT1, tid: 1.47.  
208 Butler, 2006, s.72.  
209 Gindt, Dirk, ”’Your Asshole is Hanging Outside of Your Body?’: Excess, AIDS, and Shame in the Theatre of Sky Gilbert”, i 
Skelly, Julia (red.), Visual and Material Culture, 1600-2010, Ashgate, Burlington, 2014, s.252.  
210 ibid, s.269.  
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mer anstötande. Med detta menar jag att den överdrivna femininiteten på scenen går att se som 

ett estetiskt och kulturellt uttryck istället för bara en iscensättning av kön. Precis som Gindt 

skriver kan den överdrivna femininiteten kamoufleras av scenen.  

     Precis som Charlotte Perrelli är Helena Paparizou en kvinnlig artist och diva som har 

återkommit i mellanakter och i bidrag. 2005 vann svenskgrekinnan Helena Paparizou Eurovision 

Song Contest med bidraget ”My Number One” för Grekland. I finalen 2006 framförde hon ”My 

Number One” i Melodifestivalens final. Helena Paparizou uppträdde iklädd en kort klänning som 

var djupt urringad och hennes hår nådde nästan till midjan. Hon ackompanjerades av manliga 

dansare som dansade en klassisk grekisk dans. Senare under numret fylldes scenen även av en 

stor grupp cheerleaders. Helena Paparizous hår behövde ingen fläkt då hon var i ständig rörelse 

och håret blåste precis som Carolas och Charlotte Perrellis hår gör med fläkt.211  

     2012 var Helena Paparizou tillbaka i Melodifestivalen för att framföra en mellanakt. Hon 

genomförde då ”förra årets vinnare”-numret där hon sjöng Eric Saades ”Popular”. Precis som 

när hon framförde sin egen Eurovision Song Contest-vinnarlåt hade hennes klänning kortats av 

ytterligare. Framförandet av låten var en sexigare version med dans influerad av burlesque: fjädrar 

och tofsar hängde på dansarnas bröst. Helena Paparizous hår blåste med hjälp av en vindmaskin 

samtidigt som hon gick kraftfullt på scenen.212  

     Först 2014 ställde Helena Paparizou upp som artist i svenska Melodifestivalen. Programledaren 

Nour El Refai presenterade henne med: ”vi går vidare med en grekisk gudinna från Göteborg” 

och fortsatte med ”hon har vunnit Eurovision Song Contest 2005”.213 Det gjorde tydligt redan innan 

hon gick upp på scenen vilken status hon faktiskt har inom Eurovision Song Contest. Helena 

Paparizou gick sedan upp på scenen för att framföra sitt bidrag ”Survivor”. Helena Paparizou 

hade denna gång ingen klänning utan istället en guldig skjorta tillsammans med ett par svarta 

byxor, markant mer nedklädd än sina tidigare mellanakter. Hennes hår var däremot fortfarande 

midjelångt och blåste hårt i vinden. Hennes framträdande var delvis likt Carolas och Charlotte 

Perrellis genom ett fokus på det långa och fladdrande håret. Även Helena Paparizous tidigare 

Eurovision Song Contest-vinst och den självsäkerhet hon uppträdde med på scenen var lik Carolas 

och Charlotte Perrellis artisteri men det finns fortfarande skillnader. Den första skillnaden är att 

Helena Paparizous kläder inte var lika extravaganta och uttänkta som Carolas och Charlotte 

Perrellis. Hon hade en uppsättning kläder i delfinalen, en annan i Andra chansen för att sedan 

byta ännu en gång till finalen, även om hon alla gånger hade svarta byxor. Istället för att bära 

extravaganta kläder fick låten tala för sig själv. Men den största skillnaden mellan Helena 
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Paparizous deltagande med ”Survivor” och Carolas och Charlotte Perrellis deltagande med 

”Evighet” respektive ”Hero” var att Helena Paparizou inte vann.  

     Divan är en viktig återkommande kategori i Melodifestivalen trots att hon personifieras av få 

specifika individer. Dessa individer återkommer dock regelbundet till tävlingen på olika sätt. Att 

divorna är få är inte så konstigt, Dyer beskriver stjärnan som ytterst individuell vilket också 

begränsar kategorin. 214  Schlagerdivan är unik och tenderar att lyckas i tävlingen. De tre 

personerna som personifierar divan har alla vunnit Melodifestivalen de år de deltagit i finalen av 

Melodifestivalen. De har alla tre vunnit Eurovision Song Contest och vid något tillfälle haft vind i sina 

långa hår.  

     Kategorin ”divan” innebär inte bara kvinnliga vinnare som uttrycker en överdriven femininitet 

– det är även en ironisering och kärleksförklaring av divan. 2004 var After Dark med i 

Melodifestivalen för första gången med bidraget ”La Dolce Vita”. After Dark är en grupp av drugor 

som sedan 1970-talet sysslat med att på scen iscensätta femininitet på ett överdrivet och roligt 

sätt. I Melodifestivalen 2004 leddes bidraget av Christer Lindarw och Lasse Flinckman. Bidraget 

återkopplade till filmen ”Det ljuva livet” av Federico Fellini (där Anita Ekberg spelade en av 

huvudrollerna) både i titeln men även då Lasse Flinckmans badade i en fontän. Både Christer 

Lindarw och Lasse Flinckman var klädda i färggranna klänningar, långa peruker och höga klackar. 

De iscensatte och parodierade den kvinnliga divan, både i relation till Anita Ekberg och den 

klassiska divan, men även i relation till schlagerdivan.  

     Drag brukar beskrivas som ”dressed as a girl” och som Beauvoir uttryckte det ” man föds inte 

till kvinna, man blir det”.215 Denna grundpremiss inom genusvetenskapen har bland annat och 

framför allt Butler byggt vidare på. Butler menar att vi inte kan tala om begrepp som ”kvinna” då 

begreppet i sig alltid är i rörelse och i förändring.216 Genom detta går det utifrån både Beauvoir 

och Butler att tolka att allt är drag då kön skapas och inte är essentiellt. Butler menar dock att 

drag kan användas som ett tydligt exempel på hur kön skapas, men de mer vardagliga uttrycken 

av kön går inte att likställa med drag.217 After Dark är generellt ett klassiskt uttryck av drag där 

män klär i sig klassiskt feminina attribut med humor och överdrivenhet. Den de parodierar är 

divan samtidigt som de i sin iscensättning av divan själva också går att se som divor. På samma 

sätt som att Carola, Charlotte Perrelli och Helena Paparizou iscensatte en diva, gjorde Christer 

Lindarw och Lasse Flinckman också det. Just närheten mellan After Darks iscensättning av divan 

																																																								
214 Dyer, s.99. 
215 Beauvoir, s.325.  
216 Butler, 2006, s.50f.   
217 ibid, s.XXV. 



	
50	

och synen på Carola, Charlotte Perrelli och Helena Paparizou som divor gör att gränserna mellan 

divan och parodin av divan är suddiga.  

     Den stora skillnaden mellan divan och iscensättningen och parodin av divan är camp. Camp 

är ett begrepp som går att använda när det kommer till denna form av överdriven femininitet och 

kanske framför allt drag. Camp kan förklaras som: ”expressing what’s basically serious to you in 

terms of fun and artifice and elegance”.218 Denna förklaring av begreppet förklarar dock både den 

klassiska divan och schlagerdivan, men även drag. Kvinnor är och har varit inspiration för drugor 

och deras uttryck av camp länge, men camp har inte alltid diskuterats som ett begrepp att 

applicera på kvinnor. Många av de kända personer som iscensatte camp både innan och efter 

1960-talet var exempelvis Judy Garland, Barbara Streisand, Marlene Dietrich, Greta Garbo och 

Joan Crawford. Mycket av den homosexuella formen av camp har tagit inspiration från kvinnors 

traditionella kläder, stilar och språk. Den stora skillnaden är ironiseringen och humorn som finns 

i klassisk drag vilket inte de klassiska divorna själva uttrycker. After Darks iscensättning av kön 

kan ses som en medveten överdrivenhet medan Carolas, Charlotte Perrellis och Helena 

Paparizous sätt att iscensätta kön inte behöver tolkas som en medveten överdrivenhet. 

Femininitet är ett uttryck, medvetet eller omedvetet, av traditionella könsnormer och i sin 

överdrivna femininitet har divan inslag av drag trots att hon inte nödvändigtvis är medveten om 

sin överdrivna femininitet.  

     I en feministisk diskurs finns campens lockelse i parodin och ironiseringen av kön.219 Att 

direkt, men överdrivet, härma stereotypa bilder innebär ett erkännande av könsnormer samtidigt 

som det är en lek med dem. Detta kan göra att könsnormerna avtäcks och till och med ifrågasätts 

då de medvetet eller omedvetet iscensätter eller ironiserar kön. Kvinnlighet har precis som drag 

alltid har varit en konstruktion.220 Divan är också en konstruktion som sker på scenen och i det 

offentliga. Att Carola, Charlotte Perrelli och Helena Paparizou skulle gå runt med vindmaskiner 

eller tuperat hår till vardags är ett orimligt antagande. Istället är divan en roll de klivit in i när de 

uppträtt offentligt. Precis som Butler påvisar är kön alltid en iscensättning utan original, precis 

som att divan i detta fall blir en överdriven form av iscensättning av kön.221 Divan uttrycker 

femininitet genom överdrivenhet, men även genom elegans vilket inte minst syns i de snygga 

snitten i både Carolas och Charlotte Perrellis vinnarkläder från 2006 respektive 2008. Utöver 

divan är Melodifestivalen i sig ett uttryck av camp. I samma anda är Melodifestivalen elegant, rolig och 
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ibland överdrivet glamourös. Melodifestivalen i sig själv blir genom det en egen representation av 

divan.  

     Även om divan tar mycket plats, har sin egen persona och till stor del bryter mot de 

traditionella respektabilitetsnormerna kritiserar hon inte öppet dem. Hon agerar emot dem, 

medvetet eller omedvetet, men kritiserar inte explicit femininitetsnormer eller dylikt. Denna form 

av kritik är dock inte frånvarande i Melodifestivalen men görs främst utifrån det kvinnliga subjektet, 

som jag nu kommer gå in på. 

      

2.2.4 Det kvinnliga subjektet  

I denna kategori analyseras Nour El Refais programledarskap i Melodifestivalen 2014, Lena 

Philipssons programledarskap i Melodifestivalen 2006, Mariettes deltagande i Melodifestivalen 2015 

och 2016 samt Loreens vinnarbidrag ”Euphoria” från Melodifestivalen 2012 och diskussionerna om 

det.  

 

Djupdyk  
Nour El Refai möter barnet Sigrid på platsen där artisterna väntar, greenroom, i Melodifestivalen 

2014. Sigrid har deltagit tidigare under Melodifestivalen 2014 och även då talat om feminism. Nour 

El Refai har på sig en röd, lång klänning, lagt hår och pratar precis innan hon rör sig mot Sigrid 

med artisten och deltagaren Yohio. Yohio är Sigrids uttalade idol och hon tycker att han bryter 

mot normativa maskulina koder. Sigrid går in till höga applåder i mörka byxor, en vit skjorta och 

en glittrig, potentiellt hemmagjord, slips. Hon håller i en toalettpappersrulle som hon gjort till en 

docka. Hennes hår är blont förutom en knallrosa slinga. Dockan heter Fredrika Bremer, berättar 

Sigrid. Nour El Refai spelar på att hon inte vet vem det är, varpå Sigrid säger: ”mm, vet du inte 

vem Fredrika Bremer är? Hon är kvinnorättskämpe” varpå Nour El Refai svarar: ”ja, Fredrika, 

Bremer, det är klart jag vet, klart jag vet, klart jag vet vem Fredrika Bremer är”, hon fortsätter 

med att fråga Sigrid: ”vet du att det är internationella kvinnodagen idag, det vet jag, har du ens 

firat det?”. Sigrid svarar: ”det är inget man firar, det handlar om att belysa ojämställdheten i 

samhället” vilket resulterar i ett stort jubel i Friends arena. Sigrid fortsätter med att kritisera Nour 

El Refai: ”asså Nour du är så gammeldags”. Detta leder till att Nour El Refai till slut ger upp och 

säger: ”jag vet jag vet, jag vet, asså jag börjar bli mossig, du är liksom 20 år yngre och du är en 

mycket bättre feminist, mycket coolare på alla sätt – hur blir jag mer som dig Sigrid?”.222 Sigrid 

möts av stora applåder.  
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     Nour El Refai har redan en stark feministisk profil innan hon 2014 ledde Melodifestivalen. 

Denna profil behöll hon samtidigt som hon hade på sig söta, klassiska feminina klänningar och 

anspelade på att hon inte kunde något. Men då hennes feministiska övertygelse redan var känd 

kom hennes ironiska okunnighet inte att tolkas så av publiken. Istället förmedlade hon en 

självklar självironi då hon skämtade om sin ”okunskap” och iklädde sig rollen av en traditionell 

kvinna. Medvetenhet i sin egen position skapar en subjektsstatus där hon blir en representation 

av en femininitetsform där hon självmedvetet tydliggör sig själv som rolig, smart och medveten. 

Denna medvetenhet och viljan att skämta om sig själv fick Nour El Refais att framstå som ett 

subjekt som stod utanför klassiska femininitetsnormer.  

 

Det kvinnl iga subjektets  pos i t ion  
Det kvinnliga subjektet innehar en egen personlig makt eller framställs åtminstone som att hon 

har det. Denna form av kvinnlig subjektivitet har inom kulturstudier ofta förklarats utifrån 

artisten Madonna. Det kvinnliga subjektet representeras som en kvinna som bestämmer över sitt 

eget liv och sexualitet och som att hon går sin egen väg. Det Nour El Refai gjorde tillsammans 

med Sigrid var att belysa den icke-makt kvinnor har haft och varför det borde uppmärksammas. 

Det kvinnliga subjektet gör på olika sätt försök att rucka på de traditionella femininitetsnormerna. 

Hon bryter medvetet mot respektabiliteten, mot förväntan på att hon ska vara tillgänglig för 

mannen och mot en traditionell familjebildning. Istället kritiserar hon de strukturer som finns, 

antingen genom ord såsom Nour El Refai och Sigrid gjorde inledningsvis, men även genom att 

uttrycka lesbiskhet, genom att skämta om sin sexighet eller genom att markera på andra sätt. Det 

kvinnliga subjektet är den position där kvinnan inte fastnar i genusslentrianer i samma 

utsträckning som annars.  

     Det kvinnliga subjektet kan både iscensätta en kritik mot normativa föreställningar om 

femininitet och respektabilitet men även öppet kritisera den. Alltså, oberoende om kritiken sker 

genom aktiva kommentarer som påpekar de rådande strukturerna eller genom att agera mot dem 

blir det kvinnliga subjektet den position som försöker rucka på maktstrukturerna och 

könsnormerna. Att agera mot de rådande maktstrukturerna kan göras på olika sätt men görs ofta 

genom icke-normativa iscensättningar av femininitet och sexualitet. Att agera emot strukturerna 

sker på olika sätt; både genom att förflytta fokuseringen från sin kropp och till sitt bidrag men 

även genom att öppet skämta och ta plats vilket normalt inte associeras med kvinnan.  

 

Det kvinnl iga subjektets  i  Melodi f es t ivalen  
2006 leddes Melodifestivalen av Lena Philipsson. Positionen som ensam programledare för 

tävlingen har i mitt material aldrig tidigare eller senare letts av endast en kvinna. 2002, 2003, 2004, 
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2008, 2010, 2012, 2014, 2015 och 2016 leddes antingen av män eller kvinnor i kombination av 

män. Under sitt programledarskap hade hon endast en klänning per kväll vilket också skiljer 

henne från övriga kvinnliga programledare, inte heller hade hon sjungit förrän finalen. Hon var 

primärt där i rollen som programledare.  

     Lena Philipsson satte igång finalen av Melodifestivalen 2006 med orden: ”nu är det slut på 

förspelet, nu ska vi göra det på riktigt” och fortsatte därefter: ”men det hindrar ju inte oss från att 

ha roligt på vägen, eller hur Globen?”.223 Hon inledde programmet med meningar som har 

direkta sexuella undermeningar. Först och främst kunde ordet ”förspel” kopplas direkt till det 

som sker innan en sexakt tar vid – och förspelet syftade i detta fall till tävlingens delfinaler. Hon 

fortsatte sedan med: ”min klänning ikväll har jag valt att just döpa till Melodifestivalen 2006 – 

eftersom den slutar precis när det blir som roligast”. Lena Philipssons programledarskap 

tydliggjorde att hon inte bara ledde programmet utan att hon dessutom valde att leda sig själv, sin 

humor och sin sexualitet. Inom Madonna Studies, som är en akademisk inriktning som fokuserar 

på artisten Madonna, finns det en lång diskussion om sexualiseringen av den egna kroppen. Det 

finns diskussioner gällande om Madonna är en parodi eller pastisch, ett avbrott från essentialism 

eller en avisning av feminismen. Diskussionerna handlar också om kvinnligt uttryck av sexighet 

och om sex är ett uttryck för subjektivitet och makt eller om det bara är ett sätt att acceptera sin 

underordning genom.224 Madonna har använt representationer och bilder av sig själv på ett 

distanserat sätt för att uttrycka sig och sin identitet.225 Film-, media- och teatervetaren Pamela 

Robertson skriver:  

Some of the controversy Madonna generates has to do with her pop 

reproduction of the lowest forms of aesthetic culture, her commercialism, and 

the presumably formulaic and trivial pop music she produces. It is, however, 

largely because she plays on ”people’s idea of what’s humiliating to women” 

that Madonna has become a controversial figure in academic and popular 

discourse. Madonna enters the culture scene following both the 1970s 

Women’s Liberation movement and the 1980s institutionalization of academic 

feminism and provokes debates about not just postmodernism but 

”postfeminism” as well.226 

Kombinationen av lågkulturella uttryck och motståndet mot vad som anses respektabelt för 

kvinnor gör att Madonna uppfattas som kontroversiell. Det går att dra paralleller mellan Lena 

																																																								
223 Melodifestivalen, 2006-03-18, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.02.  
224 Robertson, s.118.  
225 ibid, s.124. 
226 ibid, s.125. 
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Philipssons agerande och Madonnas estetiska uttryck. De parodierar en traditionell femininitet. 

Lena Philipsson pratade implicit om sina könsdelar, vilket kunde anses vara privat, för nära 

sammankopplat till sex och därför inte respektabelt kvinnligt. 

     Under programmets gång kom en naken man in på scenen och juckade mot Lena Philipssons 

ben. Direkt därefter kom ett förinspelat, inklippt inslag där Lena Philipsson talade om händelsen 

som om den vore i dåtid vilket också förklarade för publiken att den nakna mannens intrång var 

iscensatt. Hon sa i inslaget:  

Tänk vad roligt med en streaker – det är ju fantastiskt – första gången det 

händer i festivalen – jag blir faktiskt lite upprymd och glad – det skulle ju 

kunna ju vara det värsta som kan hända i en direktsändning, men jag vet inte 

om jag tyckte det, jag tyckte det var rätt härligt, fast det märktes ju att det var 

rätt kallt i arenan och det var ju lite tråkigt för honom, men jag tror inte det var 

någon jag kände heller, jag försökte titta efter då ordentligt, men jag kunde inte 

se något jag kände igen.227  

Detta citat kan tolkas utifrån att Lena Philipsson inte var riktigt medveten om att det streakern 

gjorde kunde klassificeras som sexuella trakasserier, istället tyckte hon att det var lite trevligt. Då 

Lena Philipsson redan innan skämtat om sex och sin egen sexighet blev detta inte en situation där 

hon tolkades som utsatt genom sin okunskap utan istället var det uppenbart att hennes 

kommentar var ett skämt och att hon genom detta visade på sin öppna syn på sex.  

     2015 deltog Mariette för första gången i Melodifestivalen. Hon tävlade med bidraget ”Don’t Stop 

Believing”. På scenen inledde Mariette sitt framträdande med att stå med händerna utsträckta åt 

varsitt håll vilket gjorde att det svarta tunna tyget som hennes kläder var skapade av syntes tydligt. 

När Mariette började sjunga förflyttades kameravinkeln och filmade henne rakt framifrån. 

Klänningens markerade axlar gjordes synliga och likaså Mariettes dreadlocks. I sitt vänstra öra 

hade hon ett stort örhänge medan de högra var naket. Under numret blåste en stark vind i den 

svarta klänningen och Mariette formades nästan som en fågel. Det var spöklika träd i bakgrunden 

och hon blev en form av skogsväsen.228 Med små rörelser rörde hon sig kontrollerat på scenen 

samtidigt som hon sjöng: 

So when darkness comes just hang on I am here and when we’re two we’ll 

never be alone and no matter what people say from today we’re strong enough 

to smile and walk away. Don’t stop believing; don’t stop believing I am here 

for you. 

																																																								
227 Melodifestivalen, 2006-03-18, 20.00-22.00, SVT1., tid: 0.09.  
228 Melodifestivalen, 2015-03-14, 20.00-22.00, SVT1, tid: 1.02.  
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Temat i låten präglades av att Mariette fungerade som en stöttande och stark pelare för någon. 

Visst går det att se denna form av stöttning som den i kategorin ”moderns/frun” men 

kombinationen av ett icke könsbestämt ”du” i texten och Mariettes offentligt uttalade 

homosexualitet gör tolkningen av texten ambivalent. Till skillnad från Vänskäs analys om Marija 

Serifovics bidrag ”Molitva” går det här inte att diskutera samma form av lesbiska camp gällande 

Mariette som gällande Marija Serifovic. Detta delvis på grund av Mariettes yttre attribut, men 

även i scenframträdandet generellt. Mariette bar i Melodifestivalen 2015 en lång klänning med släp 

och mycket tyg, hon hade långt hår (om än i dreadlocks). Hon bröt inte direkt mot kvinnligt 

kodade kläder och närmade sig inte cross-dressing.  

     Lesbiskhet är ett ovanligt uttryck av femininitet i Melodifestivalen. Under de melodifestivalfinaler 

detta masteruppsatsarbete behandlar är Mariette den enda representationen av denna sexualitet. 

Lesbiskhet är ett explicit eller implicit motstånd mot centreringen på den heterosexuella matrisen. 

Mariettes lesbiskhet var inte implicit utan diskuterades explicit i programmet. I greenroom mötte 

Mariette Filippa Bark som var sidekick till programledarna Sanna Nielsen och Robin Paulsson. 

Filippa Bark sa: ”när vi sågs på deltävling två i Malmö så blev du kär i mig” för att sedan byta 

språk och fortsätta: ”we’re just talking about that we are in love, we’re getting married”.229 Vilket 

både lät Mariette bli sexuellt åtrådd av en annan kvinna men genom det blev hon också, genom 

Filippa Barks blick, en kvinnoidentifierad kvinna vilket senare kommer diskuteras. Den lesbiska 

kvinnan är alltså, utöver Mariette, frånvarande i Melodifestivalens tävlingsbidrag. Att den lesbiska 

kvinnan inte representeras mer ofta kan ligga i hennes brist på respektabilitet. Skeggs skriver att 

den lesbiska kvinnan aldrig kan uppfattas som respektabel utan ses istället som översexuell och 

äcklig.230 Även om andra former av icke-respektabilitet har synts i Melodifestivalen, såsom divan 

eller det kvinnliga subjektet, är den lesbiska kvinnan trots det frånvarande.  

     Mariette blev ett kvinnligt subjekt genom just en implicit kritik mot den heterosexuella 

matrisen och den förväntade sexualiteten bland annat genom att hon åtrås av kvinnan Filippa 

Bark. Inom feministisk historia har den lesbiska kvinnan setts som en möjlighet att avstå mannen 

totalt och genom det även avstå den manliga blicken, den manliga centreringen och i slutändan 

den heterosexuella matrisen. Bland annat skriver genus- och litteraturvetaren Hanna Hallgren om 

den kvinnoidentifierade kvinnan, ett begrepp hon hämtat från Radicallesbians. Radicallesbians 

var en aktivistgrupp som skrev manifestet ”The Woman-Identified Woman” utifrån att kvinnor 

skulle identifiera sig med varandra istället för med män för att uppnå kvinnlig frigörelse.231 Den 

																																																								
229 ibid, tid: 1.16.  
230 Skeggs, s.196.  
231 RadicalLesbians, “The Women Identified Woman Hoagland” i Sarah Lucia & Penelope, Julia (red.), For lesbians only: a 
separatist anthology, Onlywomen, London, 1988. 
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kvinnoidentifierade kvinnan var vanlig under andra vågens feminism, alltså under 1970-talet.232 

Hallgren menar att denna form av kvinnoidentifierad kvinna också skapade en kvinnoidentifierad 

kropp för att göra motstånd mot patriarkatets (och då mäns) förtryck av kvinnokroppen.233 Hon 

menar att den kvinnoidentifierade kvinnan omförhandlar erkända betydelser av och 

föreställningar om identitet, kropp, kön och sexualitet.234 Hon bryter upp mot förväntan på 

henne att hitta en man och väljer istället at identifiera sig med andra kvinnor och älskas av andra 

kvinnor. Genom det blir hennes subjektivitet oberoende av män. 

     Madonna undviker att framställa sig utifrån en patriarkal femininitet utan ger istället alternativ 

till detta genom andra former av kvinnlig representation. Detta görs samtidigt som Madonna 

problematiserar illusionen om en ”riktig” person.235 Hon har sedan början av sin karriär ofta 

hamnat i trubbel då hon gått emot det som anses vara en respektabel och acceptabel femininitet 

samtidigt som medier och samhället ofta missförstått hennes intentioner och missat hennes 

ironiska framställningar av exempelvis tonårsgraviditeter i ”Papa Don’t Preach” och materiell 

lycka i ”Material Girl”. 236  Denna kombination av normativ femininitet, subjektivitet och 

ironisering skapar ett uttryck av femininitet som kan vara både reproducerande och subversivt 

samtidigt. Uttrycket blir en lek och en ironisering av femininitet vilket även kan direkt 

sammankopplas med drag där klassisk femininitet överdrivs och ironiseras. Detta går även att se i 

Lena Philipssons programledarskap och persona. På samma sätt som Madonna håller sin 

femininitet och sexighet under kontroll genom att själv visa upp den, benämna och även ironisera 

över den gör Lena Philipsson det. Istället för att endast bära en klänning med hög slits, vilket 

Lena Philipsson gör, benämner hon den vilket visar att hon vet om vad den kan läsas som. 

Genom att benämna sin sexighet medvetandegör hon sig själv och publiken.  

     Nour El Refai var precis som Lena Philipsson programledare, men för Melodifestivalen 2014, 

och tillsammans med Anders Jansson. Redan 2008 gjorde dock Nour El Refai sin debut i 

Melodifestivalen som Kristian Luuks sidekick. I Melodifestivalen 2008 gavs hon inte särskilt mycket 

utrymme utan fungerade framför allt som en intervjuare av artisterna precis när de gått av scenen.  

Hennes uppgift var att göra dessa väldigt korta intervjuer och ge små presenter till artisterna. 

Charlotte Perrelli fick exempelvis en kruka fylld med godiset Polly, en gurka med geléhallon i 

vilket gjorde att den såg ut som en kaktus, Linda Bengtzing fick en deodorant och Nordman en 
																																																								
232 Hallgren, Hanna, ”’Vi ska skapa den nya kvinnan som är stolt över vad hon är!’: om figurationen "den kvinnoidentifierade 
kvinnan":s betydelse för lesbiska feminister under 1970- och 1980-talen i Sverige”, Lambda nordica., 2013(18):1, s. 87-125, 
2013. 
233 ibid, s.108.  
234 ibid, s.89. 
235 Kaplan, E. Ann. ”Madonna Politics: Perversion, Repression, or Subversion? OR Masks and/as Master-y” i Schwichten-
berg, Cathy (red.), The Madonna Connection: Representational Politics, Subcultural Identities and Cultural Theory, Westview 
P., U. S., Boulder, 1993, s.150.  
236 ibid, s.151. 
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receptbok fylld med recept på vegetarisk meze. Utöver det pussade hon sin barndomsvän, 

artisten Frida, som tävlade med låten ”Upp och hoppa” tillsammans med Headline, vilket redan 

diskuterats i kategorin ”väninnan”.237   

     2014 ledde som sagt Nour El Refai hela melodifestivalturnén tillsammans med en annan 

skånsk komiker, Anders Jansson. Redan inledningsvis tydliggjorde Nour El Refai kontrasterna i 

sin persona genom att ha en klassisk look med lagt hår, en lång röd klänning som inte visade för 

mycket hud samtidigt som hon aggressivt använde sin röst och skrek: ”är ni med oss?!”.238 Hon 

gick direkt vidare för att presentera årets första artist vilket var Anton Ewald som skulle framföra 

bidraget ”Natural” genom att nämna hans skrev.239 

     Nour El Refai var redan innan en av Sveriges kanske mest kända feminister. Då hon redan 

innan var välkänd för sin politiska ideologi var det inte förvånande att hon valde, på finaldagen 

som råkade vara den åttonde mars,240 att tala om de orättvisor som drabbar kvinnor. Som jag 

citerade inledningsvis i detta masteruppsatsarbete sa hon: ”Det är ju internationella kvinnodan 

idag åttonde mars och förra året var det ju bara en kvinna i finalen, men i år så är det så rätt så 

jämt fördelat, det är ju nästan lika och det är ju väldigt kul så att jag tänkte passa på att lyfta tre 

uppfinningar som kvinnor har kommit på – materialet kevlar, cirkelsågen och empati – det tackar 

vi för”.241 Hennes position som kvinnligt subjekt och dessutom feminist var inte subtilt uttryckt 

utan hon visade tydligt att hon var medveten om existerande förtryck.  

     Nour El Refai fortsatte att fungera som en feministisk upplysare även senare i programmet. 

Detta går emot det förväntade respektabla sättet för kvinnor att agera. Det innebär ett fokus på 

hjärnan istället för ett fokus på kroppen. Ett fokus på kvinnor och deras kroppar är en vanlig 

genusslentrian som även tidigare diskuterats. Men att inte finna sig i sin förtryckta position utan 

istället diskutera en ny möjlighet och skaka på ordningen är inget som följer den respektabla 

positionen för kvinnan. Utöver det återkommande politiska i Nour El Refais framställning av sig 

själv och sitt libanesiska ursprung, som är ett brott mot den normativa vitheten, använde sig 

Nour El Refai av traditionella respektabla yttre attribut såsom propra kläder. Hennes röda långa 

klänning och lagda hår påminde om gamla hollywoodstjärnors stil. Hon visade inte för mycket 

hud och var inte för sminkad – hennes utseende var respektabelt. Hon var elegant utan att vara 

för mycket, bar kläder som kan konnoteras till hög klass utan att vara vräkiga vilket särskilde 

henne från sin låga klassbakgrund och gjorde henne mer respektabel.242 Därför blev också 

																																																								
237 Melodifestivalen, 2008-03-15, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.56.  
238 Melodifestivalen, 2014-03-08, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.10.  
239 ibid, tid: 0.10.  
240 Även känd som Internationella kvinnodagen.  
241 Melodifestivalen, 2014-03-08, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.20.  
242 Skeggs, s.137.  
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kontrasten mot hennes ”görande” mycket större: hon var redan då öppen feminist, drog skämt 

om andra och sig själv och lät sig inte underordnas sin manliga programledarpartner. 

     Sveriges enda kvinnliga Eurovision Song Contest-vinnare under 2000-talet; Loreen tävlade med 

bidraget ”Euphoria” 2012, låten vann sedan Eurovision Song Contest i Baku. Gina Dirawi var 

programledare 2012 och berättade om Loreens bidrag: ”det är liksom klassisk lördagskväll i 

Sundsvall, det är kallt ute, det är mörkt, man går där, Bengts Danspalats har precis stängt, man 

går där ensam och fryser, det börjar plötsligt snöa, så börjar man dansa i snön, för att hålla 

värmen och plötsligt kommer en främmande man bakifrån och kastar upp en i luften […] det är 

alltid samma sak varje lördag, det är jättejobbigt”.243 Det Gina Dirawi beskrev var ett överfall som 

kanske ledde till våld eller en våldtäkt. Loreens bidrag till ”Euphoria” påminde om Gina Dirawis 

förklaring med en stor skillnad; nämligen att i slutet av Loreens framförande lyfte den manliga 

dansaren upp henne ovanför sig själv, därefter tryckte Loreen ned honom mot marken. Hon 

avslutade bidraget, stirrande rakt fram, i en bestämd position ensam på scenen. Han hade slagits 

ned och syntes inte längre. Loreens nedtryckande av mannen i marken blev ett tydligt motstånd 

mot honom särskilt i relation till Gina Dirawis liknelse. Loreen frigjorde sig genom det från 

honom. Loreen var på scenen iklädd en svart byxdress med en skogsgrön kaftan fladdrandes i 

vinden. Hennes hår var mörkt och den långa luggen dolde nästan hennes ögon. Hon var 

dessutom barfota och trots att kaftanen fladdrade i vinden var hennes kläder ganska diskreta och 

kunde associeras med naturen. Det var inget glitter och glamour utan istället blev hon nästan ett 

naturväsen genom sin skogsgröna kaftan och sina barfota fötter. Att hennes byxdress var djupt 

urringad gjorde inte kläderna särskilt avslöjande då hennes bröst, trots det, knappt syntes. Hon 

skapade sig själv som något annat än den förväntade Eurovision Song Contest-vinnaren som tidigare 

i detta masteruppsatsarbete har representeras av divan. Även om Loreen var smal och hade tyg 

som fladdrade i vinden likt Carola i bidraget ”Evighet” var Loreen inte glamourös och inte heller 

överdriven. Istället gick hon emot det som förväntades av henne genom att knappt synas på 

scenen och genom att hon dolde sitt ansikte med en lång lugg. Loreen såg till att hennes utseende 

och kropp inte hamnade i fokus utan istället hamnade bidraget och hon som artist i centrum 

vilket ruckade på förväntningen på att kvinnan endast associeras ihop med sin kropp.  

 

2.3 Från divan till popkillen  

Det är 14 år och många festivaler mellan Melodifestivalen 2002 och Melodifestivalen 2016. Under 

perioden har historiska händelser skett, regeringar har bytts ut och samhället förändrats. 

Melodifestivalens utformning har däremot fungerat på ungefär samma sätt under de 14 åren. 

																																																								
243 Melodifestivalen, 2012-03-10, 20.00-22.00, SVT1, tid: 1.12.  
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Tävlingsmomentet Andra chansen har adderats till programmet, först som en del av TV-

programmet Söndagsöppet för att sedan bli lika stor som en vanlig delfinal. Utöver det har 

Melodifestivalens upplägg sett ungefär likadant ut. Något som heller inte har ändrats markant är 

vilka som tittar. Majoriteten av kvinnor som tittare består, förutom 2015 då barn dominerade, 

och det är kvinnor över 40 som är i majoritet.244 

     2002 vanns Melodifestivalen av Afro-Dite med ”Never Let it Go” som var en klassisk discolåt. 

2003 vanns Melodifestivalen av Fame med ”Give Me Your Love” som var en schlagerlåt. 2004 

vanns Melodifestivalen av Lena Philipsson med ”Det gör ont”, 2006 vanns Melodifestivalen av Carola 

med ”Evighet” och 2008 vanns Melodifestivalen av Charlotte Perrellis med ”Hero”, även dessa låtar 

klassiska schlagerlåtar. 2010 vanns Melodifestivalen av Anna Bergendahl med ”This is My Life” som 

var en enkel ballad och 2012 vanns Melodifestivalen av Loreen med ”Euphoria” som senare komma 

att vinna Eurovision Song Contest. 2014 vanns Melodifestivalen av Sanna Nielsen med ”Undo”, en 

storslagen ballad. 2015 vanns Melodifestivalen av Måns Zelmerlöw med ”Heroes” som var en 

poplåt som senare kom att vinna Eurovision Song Contest. 2016 vanns Melodifestivalen av Frans med 

”If I Were Sorry” som var en reggae-poplåt.  

     Utöver mitt masteruppsatsarbetes material har även andra vunnit Melodifestivalen vilket är 

viktigt att nämna för följande diskussion. 2005 vann Martin Stenmarck med ”Las Vegas”, 2007 

vann The Ark med ”The Worrying Kind”, båda ganska spexiga poplåtar. 2009 vann Malena 

Ernman med operapoplåten ”La Voix”. 2011 vann Eric Saade med poplåten ”Popular” och 2013 

vann Robin Stjernberg med poplåten ”You”. 2017 vann Robin Bengtsson med ”I Can’t Go On” 

och 2018 vann Benjamin Ingrosso med ”Dance You Off” vilka var klassiska radiohits.  

     Ovanstående korta beskrivningar visar att början av den moderna Melodifestivalens historia 

präglades av medelålders kvinnor som vinnare medan de senaste fyra vinnarna av Melodifestivalen 

är unga män med radiohits. Melodifestivalen, som tidigare även kallats för Schlagerfestivalen, har också 

melodiskt gått från mer schlagerliknande låtar till mer mainstream radiomusik. 2006 var Carolas 

odds för att vinna med bidraget ”Evighet” så pass låga att en i princip inte gjorde någon vinst 

genom att satsa pengar på henne. Oddsen var nere på 1,01 gånger pengarna.245 2018 var det 

endast manliga popartister i finalens topp fyra.  

     Divan tävlar inte längre och när hon tävlar går hon inte längre till final vilket går att se genom 

exempelvis Charlotte Perrellis deltagande i Melodifestivalen 2017 med bidraget ”Mitt liv” eller Kikki 

Danielssons deltagande i Melodifestivalen 2018 med ”Osby Tennessee” där ingen av dem gick till 

final. Detta skiljer sig från Carolas självklara vinst och låga odds i Melodifestivalen 2006. Något har 

																																																								
244 Alla siffror jag använder mig av gällande tittarsiffror och vem som tittar är hämtade från www.mms.se.  
245 Solfors, Björn, ” Vilka odds, Carola!”, Aftonbladet, 11 mars 2006, finnes:  
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article10778271.ab (hämtad 2018-04-27, 15.58).  
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ändrats under materialets tidsperiod. Melodifestivalen har gått från att vara camp och överdriven 

femininitet till att istället premiera flickidoler och maskulinitet. Både Charlotte Perrelli och Kikki 

Danielsson har tidigare i detta masteruppsatsarbete diskuterats som icke-respektabla, Charlotte 

Perrelli på grund av sin position som diva och Kikki Danielsson i relation till sin kropp. Att inte 

vara respektabel visar sig bli svårare och svårare i Melodifestivalen.  

     Divan har inte längre samma möjligheter att vinna utan istället är de kvinnorna som når 

framgång under 2010-talet artister som utstrålar en tillbakadragenhet eller står för något annat. 

Den förstnämnda kategorin kan innefatta artister såsom vinnarna Anna Bergendahl och Sanna 

Nielsen. Båda artisterna sjöng ballader och hade inga uppseendeväckande kläder på sig. Anna 

Bergendahl var klädd i en prinsessklänning och täckte sina ben med strumpbyxor och hade en 

(akustisk) gitarr i sitt deltagande i Melodifestivalen 2010 med ”This is My Life”.246 En fick känslan av 

att hon skulle kunna ha haft samma stil och kläder om hon uppträdde på en studentmottagning. 

När hon vann blev hon väldigt chockad och hade svårt att komma upp på scenen. Därefter sa 

programledaren för Melodifestivalen 2010 Christine Meltzer: ”det är ni som ligger bakom det här” 

till låtskrivarna.247  

     Sanna Nielsen hade kort och rufsigt hår, var svartklädd och stack inte ut särskilt när hon 

tävlade i Melodifestivalen 2014 med ”Undo”.248 Hennes kläder skulle lika väl kunna bäras på en 

tjejmiddag. När Sanna Nielsen vann tävlingen och skulle framföra bidraget igen sa hon blygsamt: 

”jag kan inte ens texten”.249 Denna typ av femininitet är klassiskt respektabel. Deras kroppar var 

kontrollerade, de hade inte överdådiga kläder, de utstrålade inte sex, inte rikedom men heller inte 

fattigdom. Låtarna var klassiskt söta med ballader och de rörde sig ganska lite på scenen, var lätt 

sminkade och blev respektabla representationer av flickan (Anna Bergendahl) och kvinnan 

(Sanna Nielsen). Denna typ av ideal bygger på att kvinnor inte förväntas fokusera på sig själva.  

     Genom att överdriva med stora hår eller dylikt visas hennes självcentrering upp vilket strider 

mot respektabiliteten.250 Varken Anna Bergendahl eller Sanna Nielsen visade för mycket hud, 

istället var de är påklädda, vilket även det representerar en klassisk respektabilitet.251 Anna 

Bergendahl och Sanna Nielsen lyckades nå framgång i en tidsperiod som var fylld av manliga 

popartister som stod ensamma på scenen. Denna form av respektabel femininitet har med andra 

ord fortsatt att lyckas även då divan verkar ha förlorat i betydelse. Det är därför symptomatiskt 

att exempelvis Charlotte Perrelli och Kikki Danielsson inte lyckades. Ganetz skriver: ”om de 

																																																								
246 Melodifestivalen, 2010-03-13, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.51.  
247 ibid, tid: 1.51.  
248 Melodifestivalen, 2014-03-08, 20.00-22.00, SVT1, tid: 0.47.  
249 ibid, tid: 1.55.  
250 Skeggs, s.114.  
251 ibid, s.136.  
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unga kvinnliga artisterna […] avviker från det ”normalt” kvinnliga, det vill säga är aktiva, löper de 

risken att inte uppfattas som respektabla kvinnor, det vill säga inte vara ’riktiga kvinnor’” vilket 

skulle kunna vara en förklaring till att just denna form av femininitet fortfarande kan lyckas 

medan divan inte längre gör det.252 Divan tar för mycket plats.  

     Den andra formen av femininitet som fortfarande återkommer går emot tanken om att den 

aktiva kvinnan inte lyckas, nämligen det kvinnliga subjektet. Loreen vann Melodifestivalen 2012 med 

bidraget ”Euphoria” som har fler inslag från en modern poplåt än en schlager. Som tidigare 

diskuterats visade Loreen på egen subjektivitet genom sitt agerande mot den manliga dansaren 

och genom den mörka ljussättningen på scenen där hennes kropp inte syntes. ”Euphoria” var ett 

bidrag som inte var en direkt schlager eller en ballad utan var ny i Melodifestivalen. Loreens starka 

subjektivitet var självklart även en del i framgången. Dessa starka kvinnosubjekt har även varit 

programledare efter 2010 och getts möjlighet att synas. Detta exemplifieras inte minst med Nour 

El Refai programledarskap 2014. Utöver Loreens vinst i Melodifestivalen 2012 har inte det kvinnliga 

subjektet vunnit, hon representeras främst av andra än deltagare – oftast av programledare.   

     Den respektabla femininiteten samt den som går emot den respektabla femininiteten och tar 

kontroll över sitt eget uttryckssätt är de som fortfarande lever kvar och som fortfarande når 

finalen av Melodifestivalen. Den överdrivna femininiteten (divan) är däremot frånvarande. De som 

istället nått framgång på senare tid har varit unga män: Eric Saade, Robin Stjernberg, Måns 

Zelmerlöw, Frans, Robin Bengtsson och Benjamin Ingrosso är alla unga och snygga män. Tre av 

dem, Robin Stjernberg, Måns Zelmerlöw och Robin Bengtsson gjorde sina genombrott i 

talangprogrammet Idol, både Frans och Benjamin Ingrosso har kommit fram som barnkändisar 

medan Eric Saade kommit fram på ett mer traditionellt sätt. Det var alltså unga artister som 

publiken redan innan Melodifestivalen hade haft en relation till, sett dem växa till artister. De hade 

alla potential för att bli flickidoler men framför allt framförde de traditionell popmusik.  

     Melodifestivalens skifte från divan till popkillen är tydligt både i framgång och mer generellt. 

Tävlingen har kanske delvis moderniserats och schlager är inte är lika populärt hos tittarna som 

modernare pop vilket kan vara en orsak till förändringen. I skiftet från den storslagna divan till 

popkillen skapas dock en öppning för kritik. På grund av kvinnans icke-vinster i Melodifestivalen 

under 2010-talet har ett rum för kritisera detta både explicit och implicit uppstått. Detta görs inte 

minst tydligt med Sigrids kommentar till Nour El Refai som också inledde detta 

masteruppsatsarbete och gett namn till det: ”ja men du Nour, seriöst, det känns som att du glömt 

bort genusanalysen?”. 253  Att uppmärksamma den skeva fördelningen och bristen på stora 

kvinnliga artister i final görs vilket också skapar en kritik mot de kvinnliga representationerna och 
																																																								
252 Ganetz, s.133.  
253 Melodifestivalen, 2014-02-08, 20.00-22.00, SVT1, tid: 1.04.  
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positionerna generellt, även utanför Melodifestivalen. Då kvinnan tidigare kunnat vara på olika sätt 

(om än snygg) begränsas hennes utrymme mer under 2010-talet än tidigare. Hon begränsas senare 

till två roller, som respektabel eller som kritisk mot respektabiliteten. Några mellanting eller andra 

former av femininitet får inte plats.  

  

3 Slutsatser och avslutning   

3.1 Slutsatser  

Kvinnan i Melodifestivalen förväntas vara på specifika sätt. Kvinnan sexualiseras genomgående, inte 

bara genom att hon bär korta klänningar, urringade toppar och tydligt är tillgänglig för män, utan 

hon objektifieras och sexualiseras även genom genusslentrianer där hon placeras in i olika fack. 

Av rutinmässiga upprepningar isoleras hon ofta till att vara sitt utseende, sin kropp och sina 

traditionella roller istället för att aktivt göra motstånd mot sin positionering och sin roll. Trots 

detta finns det viss plats för kvinnan att göra motstånd mot detta, även om hon fortfarande 

förväntas vara attraktiv.  

     Detta masteruppsatsarbete har identifierat fyra olika kategorier av femininiteter som 

återkommande präglar Melodifestivalen under 2000-talet. Dessa kategorier är ”modern/frun”, 

”väninnan”, ”divan” samt ”det kvinnliga subjektet”. Dessa kategorier förhåller sig på olika sätt till 

den traditionella genusslentrianen gällande kvinnans nära sammankoppling till sin kropp.  

     Kortfattat kan kategorin ”modern/frun” utmärks av samtal om barn, samordning och 

kontroll. Väninnan kännetecknas av glädje och uttryck av intima relationer kvinnor emellan. 

Divan karakteriseras bland annat genom en ”larger than life”-persona vilket kommer till uttryck 

genom långa hår och vindmaskin. Det kvinnliga subjektet utmärks av humor, ironiseringar samt 

motstånd mot klassiska femininitets- och respektabilitetsnormer. Dessa kategorier kommer nu 

utvecklas ytterligare.  

     ”Modern/frun” är den kategori som tydligast bygger på traditionella syner på kvinnan och 

kvinnans roll i samhället. Istället för att endast vara artist i tävlingen kopplas kvinnorna till sin 

position som någons moder och som någons fru. Detta görs på olika sätt i Melodifestivalen. Hon 

placeras ofta som en samordnande moder bredvid män som inte helt kan göra sina jobb, men 

representeras även som den som åtrår mannen på scenen och som ansvarig för reproduktionen. 

Hon skapas och skapar sig själv som en person som är låst till hemmet och låst till den privata 

sfären istället för att skapa sig själv som artist eller potentiell vinnare av Melodifestivalen. Hon gör 

sig själv mer respektabel genom den traditionella positionen som moder/fru istället för att sticka 

ut mycket och glänsa i sitt arbete visar hon att hon också har kvaliteter som moder och fru.  
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     Väninnan skildras som en intim vän som finns där både för att locka röster och för att finna 

stöd och styrka. Denna kategori kan både vara en plats där kvinnan befinner sig innan hon träffar 

sin stora manliga kärlek: det är väninnorna som hon festar med och drömmer om män med, men 

i den kvinnliga vänskapen finns det också rum för annan typ av kärlek. I den kvinnliga vänskapen 

finns en intimitet och en öppenhet för att uttrycka sig på sätt som kvinnan inte ges möjlighet att 

uttrycka sig på i närheten av män. Detta kan exemplifieras med att kvinnor i situationer där de är 

med sina väninnor kan vara roliga och får ömhet genom kramar och pussar. Den kvinnliga 

vänskapen är en plats där kvinnan får uppleva stark och intim kärlek utan romantisk kärlek och 

utan män, samtidigt som den kvinnliga vänskapen används för att locka röster. I sin position som 

väninna uppfyller hon traditionella normer för kvinnan såsom ömhet och närhet som delvis 

ligger nära kategorin ”modern/frun” då hon genom dessa egenskaper finns till för andra. Men 

hon ges samtidigt utrymme att, i vänskapen, göra vad hon vill. I den kvinnliga vänskapen finns 

bland annat möjligheten att vara rolig då män är frånvarande istället för att endast kopplas till sin 

kropp. 

     Ofta kopplas Melodifestivalen samman med sina stora schlagerdivor. Divan är ”larger than life”, 

ofta elegant men överdriven samt har tenderat att lyckas bra när hon ställt upp i tävlingen. Ett 

kriterium för att vara en stjärna eller en diva är dock att de är unikum, det finns därför inte många 

divor i Melodifestivalen. Divan tar plats och har vunnit tävlingen och utmärks av glitter, glamour 

och vind i håret. Hon når framgång och klär sig inte, beter sig inte och är inte som en i mängden 

och är inte heller en respektabel kvinna. Hon har en kontrollerad, smal kropp och är traditionellt 

vacker vilket gör att hon inte blir för icke-respektabel men utöver det bryter hon mot allt som har 

med måttfullhet att göra. Hon glittrar och glimmar, har stort och tuperat hår på scenen ofta med 

storslagna nummer där hon tar plats och är i centrum för skeendet.   

     Det kvinnliga subjektet skiljer sig från de tidigare kategorierna. Även om väninnan och divan 

gör vissa motstånd mot traditionella normer gör de det implicit. Istället är hon uttalat kritisk mot 

dessa normer och accepterar inte en traditionell respektabilitet. Det kvinnliga subjektet använder 

inte traditionella normer för att locka röster eller för att verka mer respektabel istället gör hon 

uttalat motstånd mot mannens blick och bekräftelse och pratar istället om feminism, drar grova 

skämt eller bokstavligt talat trycker ned en man i marken.  

     De fyra olika formerna av femininitet går alla att använda som aktiva subversiva uttryck, även 

om modern/frun och väninnan är mer traditionella. Modern/frun och väninnan lever delvis upp 

till klassiska respektabilitetsförväntningar samtidigt som det finns, i dessa positioner, en möjlighet 

att rucka på dem. Detta tydliggörs genom hur både moderskapet och vänskapen används för de 

kvinnliga artisternas egen framgång. De kan användas för att locka röster eller för att skapa en 
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stämning som publiken kan känna igen sig i, trots att de representerar intima och privata 

relationer. I den kvinnliga vänskapen ges även möjlighet för kvinnor att i den intima relationen 

agera på andra sätt än hon traditionellt förväntas göra. De klassiska genusslentrianerna där 

kvinnan inte är smart eller rolig finns inte där utan istället ges hon och tar plats vilket bryter mot 

könsnormerna. Även de mer icke-respektabla och icke-normativa uttrycken av femininitet, divan 

och det kvinnliga subjektet, uttrycker en kombination av förväntade femininitetsnormer och mer 

subversiva sådana, fastän det subversiva här kanske är mer synliga än i de två tidigare 

kategorierna. Detta sker på olika sätt – genom att överdriva den respektabla femininiteten eller 

genom att aktivt motarbeta respektabiliteten generellt. Hon kan fortfarande vara söt, vacker, 

påklädd och delvis kontrollerad och genom det pricka av vissa punkter på en respektabilitetslista 

men antingen överdriver hon det (divan) eller så använder hon dessa respektabilitetsuttryck för 

att också kunna kritiserar de nuvarande strukturerna (det kvinnliga subjektet). En 

femininitetskategori är alltså inte entydig, varken i sin form, i sin roll som subversiv eller i sin roll 

som reproducerande.  

     Traditionella normer kring kön och kring kvinnan märks genomgående i Melodifestivalen. Hon 

förväntas framför allt alltid vara snygg, smal och tillgänglig för den manliga blicken. Männen kan 

däremot vara smarta, roliga eller prata om helt andra saker – de kan vara individer. 

Genusslentrianen kring att kvinnan representeras av kroppen och det hon är medan mannen 

representeras av hjärnan och det han gör är återkommande i hela detta masteruppsatsarbete. 

     Kvinnans sexualitet förväntas vara riktad mot en man eller inte existera. I både kategorin 

”modern/frun” samt i kategorin ”väninnan” är det manliga kärleksintresset och den 

heterosexuella matrisen som en del av ett heteronormativt projekt ett fokus. Hon förväntas 

mödra, se upp till och begära mannen. Detta gör hon explicit i kategorin ”modern/frun” medan 

rollen som väninna delvis innebär att lära sig vara intim och vänta på den slutgiltiga kärleken – 

mannen. Även om hon i vänskapen faktiskt främst begär sin väninna. Kärleken till väninnan är 

stark och intim, det enda den saknar är potentiella sexuella element.  

     Den heteronormativa förväntningen på kvinnan är tydlig i Melodifestivalens oavsett publik. Men 

kvinnan kan även avvisa att placeras in i denna heterosexuella matris. Divan kan ha extravaganta 

och urringade kläder samt visa mycket ben vilket ofta kan ses som en objektifiering av kvinnan, 

men divan flörtar inte med en man som ska rädda henne utan istället med sin publik och hon 

flörtar med hela publiken. Hennes attraktionskraft är inte begränsad till en man. Det kvinnliga 

subjektet å andra sidan är inte tillgänglig för alla utan istället tar hon makten över sin sexualitet 

och sin sexighet, hon skämtar om den och parodierar den. Det kvinnliga subjektet kan även bryta 

mot den heterosexuella matrisen genom att även begära kvinnor. Den enda representationen av 
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en kvinna som sexuellt begär andra än män i Melodifestivalen är det kvinnliga subjektet, men både 

väninnan och divan begär delvis andra än mannen – men inte sexuellt.   

     Trots att väninnan, divan och det kvinnliga subjektet delvis begär andra än den heterosexuella 

mannen är kvinnans sexighet och vackra utseende alltid där och den heterosexuella mannen kan 

alltid begära henne. Kategorin ”modern/frun” representerar den åtrådda kvinnan och i detta 

masteruppsatsarbete representerar hon den traditionella respektabla kvinnan främst även om de 

andra kategorierna också är tillgängliga för män att objektifiera då hon oftast är snygg.   

     Den största förändringen över tid som skett är att en fokusering på den stora schlagerdivan 

har minskat och istället bytts ut mot popkillen. De kvinnliga kategorier som överlevt är inte de 

som dominerade tävlingen de tidiga åren av mitt material utan istället de som då inte var så 

framträdande. Divan, som under en tid dominerade tävlingen och vann när hon ställde upp, går 

inte längre till final och vinner absolut inte. Istället är det en mer tillbakadragen femininitet som 

lyckas, dock med förbehållet att inte heller hon är vanlig. Men det är inte bara en tillbakahållen 

femininitet som lyckas utan även det kvinnliga subjektet tar mer plats som en kontrast till de 

alltfler popkillarna i tävlingen. Diskussionen kring att kvinnor inte går till final och att de inte 

lyckas gör att de strukturella skillnaderna blir tydligare. Då divan förr lyckades fanns inget större 

behov för det kvinnliga subjektet att säga ifrån och kritisera. Idag när popkillarna istället lyckas 

finns ett större behov och utrymme för kritik.  

 

3.2 Avslutning  

Melodifestivalen är inte en tävling som numerärt domineras av kvinnor men har traditionellt 

diskuterats som att så vore fallet. I Melodifestivalen under 2000- och 2010-talen har det skett en 

förändring där kvinnor gått från centralfigurer till att de inte går till final. Melodifestivalen präglas av 

klassiska normativa könsnormer samtidigt som dessa både används för att kritisera och rucka på 

nuvarande strukturer. Detta görs genom att agera utifrån eller mot en respektabel femininitet. 

Denna respektabla femininitet skapar möjlighet för att locka röster men begränsar henne också 

från att vara den yrkessamma person hon faktiskt är när hon deltar i eller programleder 

Melodifestivalen. Kvinnan i Melodifestivalen agerar både subversivt och reproducerande, använder sin 

femininitet för att locka röster och för att kritisera, hon gör medvetna val kring sin femininitet 

men hamnar även i klassiska genusslentrianer där hon representeras som passiv och utan 

intelligens. Trots att de stora kvinnliga artisterna på senare tid till stor del har försvunnit ur 

finalernas startfält har det skapats ett utrymme där kvinnor kan kritisera de interna problemen 

som finns i Melodifestivalen likväl i övriga samhället. 
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