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Abstract	  
 
Uppsatsen undersöker hur TV-programmet Melodifestivalen förhåller sig till sin homokulturella 

status genom att studera programmets heteronormativa ramar och porträttering av queerhet. Det 

teoretiska ramverket grundar sig i representationsteori, kulturstudier, gaystudier och queerteori. 

Analysen resulterar i att de heteronormativa ramarna framställer heterosexualitet som en given 

norm i programmet. Detta uppvisas bland annat av en implicit heterosexuell manlig blick som 

sexualiserar kvinnokroppar och ser avklädda män, queerhet och femininitet som något komiskt. 

Detta komplicerar tidigare studiers bild av melodifestivaler som huvudsakligen investerade och 

accepterande av queera subjekt. Den queera representationen består främst av homosexuella 

män. Den homosexuellt manliga identiteten görs inte enhetlig och bryter mot heteronormativa 

ideal i olika grad. Några sätt som den homosexuellt manliga identiteten porträtteras är artificiell, 

feminin, icke-monogam, barnslig och investerad i schlager. Analysen påpekar att programmet har 

queert innehåll trots dess kommersiella framställning och normativa ideal.  

 
 
 
Nyckelord:  Melodifestivalen, schlager, genusvetenskap, homokultur, gaystudier, bögkultur, 
heteronormativitet.
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1.	  En	  älskad	  och	  hatad	  ”homofilfestival”	  
 
Schlager-SM, Mello, Schlagerfestivalen, Melodifestivalen. En kringresande folkfest, sångtävling och ett 

medialt jippo som årligen återkommer och samlar svenskarna framför TV-sändande skärmar. 

Efter veckor av spekulationer, nyintroducerade popdängor, telefonröster, floppar och införlivade 

förväntningar koras en vinnande låt som skickas för att tävla i Melodifestivalens europeiska 

motsvarighet; Eurovision Song Contest. Musiktävlingens kitschiga estetik med klyschiga dansposer, 

intetsägande lyrik och grälla konfettiregn har krönt programmet till den svenska drottningen av 

skräpkultur samtidigt som det ses av miljontals tittare varje år.  

 

En förklaring till Melodifestivalens popularitet är att det finns så många olika tilltalande aspekter i 

programmet. Förutom att vara en musiktävling inkluderar den reality-TV:ns ärlighet särskilt 

under scenerna i artisternas väntrum, green room, där nervositeten även hos de mest tränade 

leendena lyser igenom. Programmet har också sportevenemangens spänningsaspekt och 

nationalistiska nerv då det vinnande bidraget kommer representera Sverige i Eurovision Song 

Contest. Det finns också flertalet estetiska delar att njuta av och diskutera. Förutom själva 

musikbidragen utgörs programmet mycket av de uppseendeväckande utstyrslarna, de 

pyrotekniska scenshowerna och programledarnas ofta humoristiska prestationer. Medievetaren 

Hillevi Ganetz menar att det stora intresset för musiktävlingsprogram ligger i interaktiviteten som 

de möjliggör.1 Publiken till Melodifestivalen tillåts att både sitta och sjunga med i trallvänliga låtar 

samtidigt som de agerar domare och påverkar resultatet. Leif Thorsson skriver i Melodifestivalen 

genom tiderna – De svenska uttagningarna och internationella finalerna: ”Det finns något för alla i alla 

åldrar – det måste vara det som är nyckeln till festivalkonceptets framgång och som gör att den 

går hem […] på såväl storstädernas gayklubbar som i hemmen hos oss grå hetero-Svenssons”.2 

Programmets strävan efter att locka en bred publik visar sig i de musikgenres som representeras i 

bidragen. Svensk folkmusik blandas med pojkbandspop. ”Någonting för alla, för mångfald är 

bäst” som programledaren Sarah Dawn Finer sjunger i en mellanakt första deltävlingen 2012.3 

 

Även om Melodifestivalen är en musiktävling bland många andra differentieras den från liknande 

program på flertalet punkter. Till skillnad från talangtävlingar går inte Melodifestivalen ut på att hitta 

nya artister. Istället är det mestadels etablerade artister eller välkända profiler som tävlar mot 

                                                
1 Ganetz, Hillevi, Talangfabriken – Iscensättningar av genus och sexualitet i svensk talang-reality-TV, Universitetstryckeriet, 
Uppsala, 2008, s. 34. 
2 Thorsson, Leif & Martin Verhage, Melodifestivalen genom tiderna – De svenska uttagningarna och de internationella 
finalerna, 2a upplagan, Premium förlag, Stockholm, 2006, s. 6.  
3 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 04-02-2012, 00:55:30. 
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varandra. Detta skulle kunna tänkas öka programmets anseende som en seriös aktör bland 

musikskapande program. Men attityden till Melodifestivalen är högst ambivalent och det är inte 

ovanligt att programmet refereras till i en nedvärderande ton. Ett exempel på detta är när 

talangtävlingen Idol, 2016, har en ”melodifestivalsvecka” där samtliga deltagare tolkar varsin låt 

som tävlat i Melodifestivalen. När idoldeltagaren Liam Cacatian Thomassens uppträtt med en cover 

på melodifestivalsdeltagaren Anton Ewalds låt ”Begging” kommenterar idoljuryn följande: 

”Liam, asså du är ju inte en mello-artist på nåt sätt, du har ju kvalitet” och ”Ja du Liam, jag vet att 

Mello är inte ditt hemmaplan precis. Du vet, jag förstår den sidan […] Jag hoppas inte att du tar 

det här på fel sätt men jag tror att du kan bli ganska bra på det här […] Jag vill inte messa med 

ditt street cred, du vet, men didn’t look that bad man [sic]”.45 Publiken, som verkar ha Liam som 

favorit, börjar bua när de hör sin idol sammankopplas med Melodifestivalen trots att de, utifrån 

jublet efter sångnumret, verkar ha uppskattat hans tolkning av just en melodifestivalslåt. 

Melodifestivalen konstrueras i denna kontext som ett program som saknar ”kvalitet”, ”messar med 

street cred” och något icke-önskvärt att sammanblandas med. Paradoxalt medvetandegör Idol 

Melodifestivalens centrala ställning genom att ha temat melodifestivalsvecka och kopplingen mellan 

musiktävlingarna går inte att ignorera då flertalet idoldeltagare har tävlat på melodifestivalsscenen. 

Det gör även Liam Cacatian Thomassen som två år senare syns i 2018:s upplaga av Melodifestivalen 

under artistnamnet LIAMOO. Han lyckas ändå klamra sig fast vid sin ”street cred” genom att 

rappa låtens versdelar.  

 

Den dåliga kvaliteten som idoljuryn associerar Melodifestivalen med går att tolka som ett angripande 

mot programmets kitschiga utformning; något som ses som mindre professionellt. Kanske för att 

peka på ett utdaterat programkoncept och därmed kunna positionera sin egna musiktävling som 

ett modernare alternativ. Det jag och denna masteruppsats intresserar mig för är huruvida Liam 

Cacatian Thomassens ”street cred”, vilket jag läser som ett uttryck för maskulinitet, skulle kunna 

ta skada av att delta i Sveriges största TV-program. Min misstanke är att det har med 

programmets rykte av att vara ett fjolligt påfund att göra.  

 

På diskussionsforumet Flashback skriver signaturen ”akehodell” under tråden ”Varför är 

Melodifestivalen/Eurovision Song Contest så jävla populärt i Sverige?”: ”Homofilfestivalen är väl 

ok om man är bög eller under 13 år, alla andra tänkande borde bojkotta skiten och göra något 

                                                
4 Idol Sverige, ”Liam Cacatian Thomassen – Begging | Idol Sverige 2016 (TV4)”, Youtube, 11-11-2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=BiI9eaudbNo, Hämtad: 14-02-2018. 
5 Idoljuryn bestod 2016 av Nikki Amini, Quincy Jones III och Fredrik Kempe, varav Fredrik Kempe var den enda som uttalade 
sig positivt kring Melodifestivalen och schlagergenren. 
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vettigt i stället för att låta sig matas med bröd och skådespel”. 6  Signaturen 

”SmileFORtheWORLD” startar en omröstning på Hamsterpaj under rubriken ”Vad tycker ni om 

melodifestivalen” och skriver att hen själv tycker att Melodifestivalen är det ”bögigaste” som finns. 

Resultatet av omröstningen visar att 52,1% av de som röstat valt alternativet ”[Melodifestivalen] är 

det bögigaste som finns på denna jord” medan endast 2,1% valt ”[Melodifestivalen] är bra”. 

Signaturen ”Pipen” skriver i kommentarsfältet till omröstningen att hen inte valde alternativet 

”[Melodifestivalen] är det bögigaste som finns på denna jord” för hen ”tycker inte det är något 

dåligt”. 7  Det bögiga likställs i dessa diskussionsrum med att vara dåligt och barnsligt. De 

homofoba kommentarerna är däremot inte helt fel ute då det finns vissa band mellan 

Melodifestivalen och svensk bögkultur.  

 

På sin lågkulturella tron har nämligen programmet omfamnats av den svenska bögkulturen som 

på många håll öppenhjärtigt tagit emot tävlingen utan att rynka på näsan. Tiina Rosenberg 

skriver: ”Alla homosexuella intresserar sig inte för schlagermusik, men det finns tillräckligt många 

schlagerentusiaster inom gruppen för att man ska kunna tala om en kulturell specifik 

homoschlagerkultur i Sverige”.8 Homokulturens nära koppling till Melodifestivalen syns bland annat 

i Pride-firandets årliga schlagerkväll, gaytidningen och sajten QX:s frekventa mediabevakning av 

programmet, samt de otaliga fester arrangerade av bögar som jag själv besökt genom åren där 

Melodifestivalen visats och/eller diskuterats flitigt. Från akademiskt håll råder det samstämmighet 

runt olika melodifestivalers reparativa och emancipatoriska funktion för queera subjekt som i 

dessa program, sedan 1980-talet, kunnat njuta av ”queer estetik” och se sig representeras i ett 

populärkulturellt sammanhang utan att porträtteras hånfullt eller nedvärderande. 9  Emellertid 

finns det även queerteoretiska musikvetare som kopplar samman kommersialism med en anti-

queer rörelse och pekar på hur gayklubbar och deras musikscen endast strävar mot assimilation 

och godkännande från det heterosexuella samhället.10  

 

Som ett kommersiellt fenomen med homokulturella konnotationer är musiktävlingen både 

anpassad för en bred heteronormativ publik och ett queert segment. Min fråga är därför hur 

                                                
6 Flashback, ”Varför är Melodifestivalen/Eurovision Song Contest så stort i Sverige?”, ”akehodell”, 04-02-2016, 
https://www.flashback.org/t2682643, Hämtad: 28-04-2018. 
7 Hamsterpaj, ”Vad tycker ni om melodifestivalen”, ”SmileFORtheWORLD”, 07-02-2009, 
http://www.hamsterpaj.net/diskussionsforum/mellan_himmel_och_jord/listor_omroestningar/vad_tycker_ni_om_melodifestiva
len/sida_1.php, Hämtad: 28-04-2018. 
8 Rosenberg, Tiina, ”Om Schlager, Känslor och Svensk Homokultur”, i Kulick, Don (red.), Queersverige, Natur och Kultur, 
Stockholm, 2005, s. 338. 
9 Tuhkanen, Mikko, ”Introduction. Queer Eurovision, post-closet”, SQS Journal of Queer Studies in Finland, 2/2007, 2007. 
10 Taylor, Jodie, Playing It Queer: Popular Music, Identity and Queer World-making, Peter Lang Publishing Group, 2012, s. 
186. 
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queert Melodifestivalen egentligen är? 11 Denna uppsats undersöker på vilka premisser det queera, i 

synnerhet det homosexuella, får ta plats i Sveriges största underhållningsprogram. Då kör vi! 

 

1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  	  
 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka hur TV-programmet Melodifestivalen förhåller sig 

till homosexualitet och queerhet. Detta undersöks med frågeställningarna: 

– Hur porträtteras och förhandlas, en främst manlig, homosexuell identitet? 

– Vilka heteronormativa ramar differentieras den homosexuella positionen mot? 

 
Innan dessa frågeställningar undersöks i analysdelen behöver vi sätta oss in i uppsatsen teoretiska 

ramverk, metodologiska grund och det material som har studerats. Först en genomgång av några 

tidigare studier som berör uppsatsens tema. 

 
1.2	  Queer	  musikvetenskap	  och	  melodifestivaler	  som	  homokulturella	  fenomen	  
 
Detta avsnitt ägnas åt att presentera några tidigare studier som behandlar queer musikvetenskap 

och melodifestivaler kopplade till homokultur. Queer musikvetenskap, som tidigare gått under 

namnet lesbisk och gay musikvetenskap, är ett tvärvetenskapligt ämne som undersöker 

musikfältets både musikaliska och sociala relation till queerhet. Min genomgång fokuserar 

huvudsakligen på samhälleliga perspektiv snarare än på musikteoretiska diskussioner. Fältet är 

intressant för studien då jag huvudsakligen ser Melodifestivalen som en musiktävling och därmed 

som ett medium för musik, även om det också går att se på programmet som ett mer generellt 

mediefenomen.  

 

Trots Melodifestivalens centrala plats i svensk populärkultur är det ett nästan helt outforskat ämne. 

De vetenskapliga texter som finns gällande Melodifestivalen är ett kapitel om schlagerns position i 

svensk homokultur, en genusvetenskaplig kandidatuppsats och en musikvetenskaplig avhandling 

från 1987.12 Jag har valt att också inkludera studier om Eurovision Song Contest och dess koppling 

till queerkultur för att diskutera hur tidigare studier om melodifestivaler med homokulturella 

konnotationer gjorts. Jag anser att studierna gällande Eurovision Song Contest är relevanta eftersom 

Melodifestivalen som programidé är upplagt på liknande sätt och att båda programmen har samma 

homokulturella konnotationer. Programmen är även direkt sammanlänkade till varandra eftersom 

                                                
11	  Begreppet queer används i uppsatsen som paraplybegrepp för sexuella identiteter utanför det heterosexuella spektret 
och som ett ord som beskriver antinormativa uttryck gällande kön och sexualitet.  
12 Den musikvetenskapliga avhandlingen är skriven av Alf Björnberg och behandlar musikstilistiska frågor angående bidrag 
som deltog i Melodifestivalen mellan 1959 och 1983. 
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vinnaren i Melodifestivalen också tävlar i Eurovision Song Contest med samma bidrag. Dessutom är 

flera av de som jobbar med Melodifestivalen även involverade i Eurovision Song Contest, exempelvis 

har Christer Björkman varit tävlingsproducent för båda programmen både 2017 och 2018.13  

 
Queer	  musikvetenskap	  
 

Det finns många kopplingar mellan queerhet och musik som estetiskt uttryck och socialt fält. 

Jodie Taylor beskriver kopplingen som följande: ”Like queerness, music is often constructed as 

dangerous, subversive and deviant – those who make it, play it and intensely participate in its 

gratification and circulation of pleasure are often accused, again like queers, of being weak in 

moral fortitude, for they pose a potential threat to regimes of the normal”.14 Hon syftar här på 

beskrivningen av queerhet som det utstötta, amoraliska och perversa och som en motpol till det 

normativa och socialt accepterade. Musikens koppling till denna förståelse av queerhet 

härstammar från dess affektiva påverkan på människor. Diskussioner om musikens hänförande 

effekter har pågått under årtusenden vilka flera gånger har slutat i förbud mot vissa sorters 

musikaliska uttryck eller toner.15  Musikens okontrollerbara, känslomässiga och manipulerande 

krafter har gjort att den kopplas samman med femininitet. Musik har ett sätt att frammana starka 

känsloflöden och kroppsrörelser. Den tilltalar både kropp och själ och används flitigt i såväl 

religiösa som sexuella ritualer. Dans, kroppslig beröring, eufori, affektiva reaktioner och 

känslouttryck har lika mycket med musik att göra som det har med sex. Att hänge sig till 

musikrelaterade aktiviteter är att hänge sig åt lust.16 Detta ger musiken, likt det queera, en pervers 

funktion.  

 

Essentialistiska myter om feminin musikalisk kreativitet har skapat en förståelse av musikaliska 

män som feminina. Feministiska musikvetare har, på grund av mytbilden angående musik, 

identifierat en stor ansträngning på det musikaliska fältet att förstärka maskulina värden genom 

att till exempel ställa ute kvinnor. Philip Brett skriver hur homofobi och misogyni är nära 

sammanbundet. Han menar på att kvinnors exkludering från det mansdominerande musikfältet 

beror mycket på viljan att visa upp en maskulin fasad; en fasad som suddar ut de feminina 

                                                
13 Frid, Karin, ”Christer Björkman klar som tävlingsproducent för Eurovision – igen”, Sveriges Television Nyheter, 
https://www.svt.se/kultur/musik/christer-bjorkman-klar-som-tavlingsproducent-for-eurovision-igen, 23-02-2018, Hämtat: 04-
04-2018. 
14 Taylor, Jodie, 2012, s. 46. 
15 Brett, Philip, ”Musicality, essentialism and the closet”, Brett, Philip, Wood, Elizabeth & Thomas, Gary C (red), Queering the 
pitch: the new gay and lesbian musicology, Andra upplagan, Routledge, New York, 2006, s. 11. 
16 Taylor, Jodie, ”Queer Temporalities and the Significance of 'Music Scene' Participation in the Social Identities of Middle-
aged Queers”, Sociology, Vol. 44, No. 5, Sage Publications, Ltd, 2010, s. 896. 
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konnotationer som så lätt klistrar fast vid estetiska uttryck.17 Ett sätt att maskulinisera musikfältet 

har varit att rationalisera och disciplinera musikformer så att de mer har kopplats till teknik och 

kunskap snarare än till känsla och kropp. Denna strävan efter maskulinitet har lett till en 

pajkastning inom musikfältet där olika förgreningar av musikgenres, musikutövare och kritiker 

anklagar varandra för att vara för feminina, lågkulturella och därmed dåliga.18 Ett mycket tidigt 

exempel på detta var när brittiska operakritikern John Dennis år 1706 varnade för italiensk opera 

på grund av dess dekadenta och utländska stil. Han menade att denna farliga musikstil hade 

förmågan att transformera brittiska (heterosexuella) män till homosexuella.19 Detta exemplifierar 

hur musik förstås som ett uttryck för identitet särskilt när det kommer till sexuell läggning och 

genusposition. Idag är operagenren som helhet, även brittisk, tätt sammansnärjd med manlig 

homosexualitet, vilket också visar hur uppfattningar om vad som anses maskulint eller feminint 

förändras med tiden. Kulturvetaren Richard Dyer skriver att operagenrens homokulturella 

konnotationer, tillsammans med musikal och balett, har att göra med dess historiska popularitet i 

manliga homosexuella kretsar. 20 Inte olikt schlagergenrens och Melodifestivalens position i Sverige, 

vilket beskrivs mer ingående under nästa rubrik.  

 

Musik som kulturellt intresse och sysselsättning är feminiserande i relation till andra mer 

maskulint kodade områden. Brett skriver: ”All musicians, we must remember, are faggots in the 

parlance of the male locker room”. 21  Detta citat synliggör kulturens binära uppdelning av 

kulturuttryck där det estetiska ses som feminint och kroppslig prestation, som sport, kopplas till 

maskulinitet. Inom musikfältet är däremot de flesta maktpositioner, som dirigent, producent eller 

instrumentalist, manligt kodade. Kvinnligt musicerande roller är mycket få och inkluderar 

instrument med högt tonomfång, som harpospel, stråk och ibland piano, möjligtvis för att spegla 

normen av kvinnorösten som ljusare än mäns. 22 Sång är något som förstås som ett kvinnligt 

instrument. Ganetz skriver att detta beror på att röstens funktion kopplas till den biologiska 

kroppen. Kvinnor reduceras ofta till kroppen, biologi och naturen. Män däremot ses som mer 

kapabla till att tillskansa sig kulturella förmågor, som att spela instrument. 23  I Melodifestivalen 

använder sig artisterna huvudsakligen av rösten som instrument. Flera av de manliga artisterna 

förlorar därmed förmågan att uppvisa en kultiverad maskulin kompetens genom att spela 
                                                
17 Brett, Philip, 2006, s. 22. 
18 Brett, Philip & Wood, Elizabeth, “Lesbian and gay music”, Brett, Philip, Wood, Elizabeth & Thomas, Gary C (red), Queering 
the pitch: the new gay and lesbian musicology, Andra upplagan, Routledge, New York, 2006, s. 353–357. 
19 Thomas, Gary C., “Was George Frideric Handel Gay?”, Brett, Philip, Wood, Elizabeth & Thomas, Gary C (red), Queering 
the pitch: the new gay and lesbian musicology, Andra upplagan, Routledge, New York, 2006, s. 184f. 
20 Dyer, Richard, Culture Of Queers, Routledge, Hoboken, 2002, s. 17–19. 
21 Brett, Philip, 2006, s. 18. 
22 Brett, Philip & Wood, Elizabeth, 2006, s. 365. 
23 Ganetz, Hillevi, 2008, s. 73. 
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instrument och blir likt kvinnorna reducerade till sin kroppsliga funktion. Förutom att bedömas 

efter ett feminint betingat instrument tävlar de också i en lågkulturell musikgenre. Hur detta 

tacklas i programmet behandlas i analysen som diskuterar den heterosexuella inramningen. 

 

Emellertid är det inte de manliga artisterna i programmet som gett Melodifestivalen dess 

homokulturella position. Det är schlagerdivorna, fjäderboorna, kitschen, konfettin och alla bögar 

i publiken. Vad är det då som lockar just bögar med denna estetik? 

 
Melodifestivaler	  som	  homokultur	  
 

Melodifestivalens koppling till bögkultur går såklart att diskutera och ifrågasätta. Att påstå att alla 

bögar skulle ha ett särskilt intresse för Melodifestivalen, schlagergenren eller annan lågkultur enbart 

grundat i sexuella preferenser vore befängt. Men att det finns en homokulturell historia av bögars 

fäbless för kitsch går inte att avstyra. Detta har fått bögar från ett mer högkulturellt håll att höja 

sina röster. Till exempel skriver journalisten Tobias Brandel: ”Onekligen finns mer smakfulla sätt 

att finna identifikation och samhörighet. Varför rusar dagens bögar inte man ur huse för att se, 

säg, tokhyllade stjärnskottet Xavier Dolans filmer eller Angels in America på Stadsteatern istället 

för att sitta klistrade framför Marie Serneholt och Rickard Olsson sex helger i rad?”24 Stefan 

Ingvarsson, en av författarna till Bögjävlar, stämmer in i klagosången och menar att bögars 

vurmande för Melodifestivalen grundar sig i en önskan till assimilering av normsamhället och en 

ignorans för queer historia.25  

 

Författaren Peter Tai Christensen har en annan syn på saken. Han är en av få som undersökt 

melodifestivaler från ett akademiskt håll. I sitt arbete 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 undersöker han relationen mellan 

Eurovision Song Contest och det queera subjektet. Han menar, till skillnad från Brandel och 

Ingvarsson, att melodifestivaler tilltalar homosexuella bland annat på grund av deras koppling till 

queer historia. Han jämför schlagerbögarnas intresse för Eurovision Song Contest med 

operabögarnas stora intresse för divor och operascenens teatrala konstuttryck. Musikfestivalerna 

lockar den queera publiken med samma typ av komponenter som operan stått för. Extravaganta 

scenkläder, överdrivna rörelser, starka okonventionella kvinnoroller, queera läckage i sångtexter 

                                                
24 Brandel, Tobias, “Bögarna kramar sin skräpkultur”, Svenska Dagbladet, 31-01-2011, https://www.svd.se/bogarna-kramar-
sin-skrapkultur, Hämtad: 22-12-2017. 
25 Johannesson, Ika, “Puggor som fått nog av schlager”, Publikt, 18-06-2007, http://www.publikt.se/artikel/puggor-som-fatt-
nog-av-schlager-8172, Hämtad: 22-12-2017. 
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och allmänt campiga manér. 26  Christensen använder sig av Wayne Koestenbaums begrepp 

”mental cross dressing” för att förklara fascinationen för schlagerdivorna, som de homosexuellt 

manliga fansen så ofta flockas kring, och som ett av huvudskälen till musikfestivalernas 

popularitet i homokretsar. ”Mental cross dressing” betyder att den homosexuella mannen iklär sig 

rollen av divan och identifierar sig med henne snarare än med de manliga rollerna/sångarna på 

scenen. Musikfestivalernas återkommande exponering av divor och extravaganta uttryck erbjuder 

tittaren möjligheten att experimentera med olika genuspositioner vilket, enligt Christensen, 

särskilt lockar vissa homosexuella män som inte känner sig bekväma i det dominerande 

maskulinitetsidealet. 27 

 

Christensen ser också populariteten av fenomenet i homokretsar som ett legitimitetssökande från 

den heteronormativa omgivningen. Det queera subjektet utvinner nämligen känslor av acceptans 

exempelvis när det går bra för representanter från det queera paraplyet. Samma legitimerande 

känsla infinner sig när väletablerade artister återvänder till tävlingen och med det visar att de tar 

spektaklet seriöst. Att ta tävlingen på allvar likställs med att ta dess publik, vilket sedan en tid 

tillbaka erkänts bestå av ett queert segment, på allvar.28 

 

”Camp” är ett återkommande begrepp som dyker upp i beskrivningar av musikfestivaler med 

koppling till homokultur. Estetiskt förstås camp som kitschig överdrivenhet och exemplifieras 

ofta med drugors teatrala och ironiska femininitet både till sätt och utseende.29 Kulturteoretikern 

Richard Dyer skriver att ”[c]amp queens are the inevitable image of gayness in art and the media” 

vilket länkar samman begreppet med en manlig homosexualitet och dragkultur.30 Camp kan alltså 

förklaras som ett flamboyant uttryckssätt närliggande en fjollig femininitet. Christensen beskriver 

camp som en kitschig form av estetiskt uttryck utifrån en queer position som ofta synliggör 

performativiteten i genuskategorierna.31 Taylor tar också fasta på den queera potentialen i camp-

begreppet och menar att camp inte enbart är en estetisk form som uttrycker det manligt 

homosexuella utan är ett estetiskt redskap för att kommentera genuskonstruktioner och dess 

                                                
26 Camp är en queer estetik som beskrivs mer ingående senare i kapitlet. 
27 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. 2, 7, 42. 
28 Ibid, s. 36–39 & Tuhkanen, Mikko, 2007, s. 8f. 
29 Drugor, även kända som drag queens, är män som uppträder i kvinnokläder – ofta på nattklubbar.  
30 Dyer, Richard, 2002, s. 51. 
31 Christensen, Peter Tai, 2001, s. 8f. 
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framställning.32 Enligt Christensen ligger det campiga i Eurovision Song Contest mest i dess divatäta 

utbud, i de extravaganta scenkläderna samt i den spektakulärt kitschiga showen.33 

 

Andra som studerat Eurovision Song Contest utifrån ett queert perspektiv, som Ivan Raykoff, Robert 

Deam Tobin och Dafna Lemish, ställer sig bakom Christensens förståelse av fenomenet som ett 

sammanförande och accepterande rum för den queera publiken. Raykoff och Tobin tar fasta på 

musikfestivalens queera estetik, mestadels bestående av kitsch och camp, medan Lemish ser den 

multinationella tävlingen som ett verktyg för queer mobilisering, identitetsformation och även 

aktivism genom telefonröstning.34 Enligt henne har Eurovision Song Contest fungerat som en frizon 

för sexuella minoriteter där de kan känna gemenskap både nationellt och transnationellt.35 

 

Carl F. Stychin ställer sig mer frågande till denna positiva tolkning av Eurovision Song Contests 

enande funktion för den queera publiken. Dels ser han en fara i att överdriva populärkulturens 

roll i politiska frågor. Dessutom motsätter han sig en universaliserande koppling mellan identitet 

och sexualitet. Han anser att camp är ett smalt uttryck som förlitar sig på allt för specifika 

erfarenheter av sexuell identitet för att ses som en allmängiltig homokulturell preferens. 36  I 

kapitlet ”Queer/Euro visions” undersöker Stychin Europas komplexa relation mellan 

universalism och differentiering särskilt när det kommer till den queera identiteten. Han skriver: 

”Like queer, the ESC [Eurovision Song Contest] plays with both universalizing and particulizing 

moments, straddling the boundary between identity and difference. […] this mirrors the way in 

which legal protection against discrimination on the basis of sexual orientation struggles between 

the forces of universalism (human rights) and (cultural, national) specificity”.37 Detta understryker 

den identitetspolitiska diskussionens kretsande kring nationella och queera identiteter som går att 

fånga i melodifestivalen. 

 

Stychin ser programmets, för tillfället, queera vinkling som en potentiellt universaliserande kraft. 

Det queera blir något som alla kan iklä sig utan att det innehar någon vidare mening. Han ser 

även starka normaliserande strömmar som drar tävlingen åt ett mer professionaliserat och polerat 

håll. Detta i slutändan innebär att tävlingen blir allt mer icke-queer. Taktiken Stychin identifierat 
                                                
32 Taylor, Jodie, 2012, s. 67. 
33 Chistensen, Peter Tai, 2001. 
34 Raykoff, Ivan & Tobin, Robert Deam (red.), A Song for Europe: Popular music and politics in the Eurovision Song Contest, 
Ashgate, Aldershot, 2007. 
35Lemish, Dafna, ”’My Kind of Campfire’: The Eurovision Song Contest and Israeli Gay Men”, Popular communication, 2(1), 
Tel Aviv University, Lawrence Erlbaum Associates, 2004. 
36 Stychin, Carl F. ”Queer/Euro visions”, Mireille Rosello & Sudeep Dasgupta (eds): What’s queer about Europe? Productive 
encounters and re-enchanting paradigms, New York: Fordham University Press, 2014, s. 180. 
37 Ibid, s. 182. 
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är att, istället för att utesluta det annorlunda/queera, normaliseras det till den grad att det inte 

längre anses hotande. Det blir alltså det queera som anpassar sig efter normsamhället snarare än 

att det ”normala” blir mer queert. 38 

 

Rosenberg skriver om schlager som ett svenskt homokulturellt fenomen och menar att det är 

sentimentaliteten i genren som är nyckeln till bögarnas hjärtan.39 Schlager som genre kan såklart 

kopplas till musik utanför Melodifestivalen men begreppet är utan tvekan förenat med 

musiktävlingen och används även med den. Exempelvis som i fallen ’Schlagerfestivalen’, 

’schlagerbög’ eller Stockholm Prides ’Schlagerkväll’ vilket är en kväll då välkända artister från 

Melodifestivalen uppträder. Rosenberg ser homoschlagerkulturen som ett intresse sprunget ur den 

estetiska utformningen av schlagergenren och synliggör kopplingen, precis som Christensen, 

Raykoff och Tobin, mellan queerhet och kitsch. Hon skriver: ”Både schlager och kitsch 

definieras ofta som dålig smak. […] Kitsch utgör en egen estetisk kategori där den delar status 

med det queera som det kulturellt icke önskvärda”.40 Rosenberg menar att kitschig konst, trots sin 

kulturellt låga ställning, har emancipatorisk potential eftersom den ofta anspelar på sentimentala 

och allmänmänskliga känslor som att bli bekräftad och älskad. Dessa icke-originella känslor är 

extra betydelsefulla för homosexuella som sällan känner sig önskvärda eller representerade i den 

heteronormativa kulturen. Det sentimentala temat är också feminint kodat då starka 

känslouttryck idag är likställt med svaghet och maktlöshet. Rosenberg tolkar 

homoschlagerkulturen som ”ett försvar för den sentimentala kulturen” och ett begär efter 

känslomässiga och nostalgiska trippar.41 

 
Mycket av den forskning som undersökt relationen mellan homokultur/queerhet och 

musikfestivalerna Eurovision Song Contest och Melodifestivalen har fokuserat på den underliggande 

frågan: hur har det kommit sig att detta program blivit så populärt bland queera kretsar? Frågan 

riktar undersökningen åt ett emancipatoriskt håll där fokus läggs på att utforska positiva känslor 

som frammanas hos den queera schlagerpubliken. Svaren landar i att det som lockar är queer 

estetik såsom camp och kitsch. Något som däremot saknas är studier av hur musikfestivalerna 

själva behandlar och framställer queerhet, exempelvis när det kommer till representation, 

språkliga diskurser eller porträttering av samkönat begär. Detta är vad min läsning av 

Melodifestivalen ämnar undersöka. 

 

                                                
38 Ibid, s. 180, 182f, 184. 
39 Rosenberg, Tiina, 2005. 
40 Ibid, s. 347. 
41 Ibid, s. 346f, 353f. 
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1.3	  Teoretiskt	  ramverk	  
 
Det teoretiska ramverket för denna uppsats grundar sig i representationsteori, kulturstudier, 

queerteori och gaystudier. Ytterligare teorier som berör mer specifika teman tillkommer även 

senare i analysdelen. Dessa innefattar bland annat feministisk medievetenskap och 

maskulinitetsstudier. I detta kapitel presenterar jag först mina metodologiska teorier: 

representationsteori och kulturstudier. Där diskuteras bland annat distinktionen mellan 

”reparativa” och ”paranoida” sätt att utföra kulturstudier på. Vidare förklarar jag queerteorin som 

ett kritiskt perspektiv samt hur homosexualitet konstrueras som en identitet i kulturen och vad 

denna identitet innebär. De metodologiska teorierna kretsar kring hur uppsatsen utförts och 

resterande teorier angår de perspektiv som styr analysen. 

 
Representationsteori	  
 
Representationsteori är ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som utgår från att mening 

produceras genom och via språket. Kulturteoretiken Stuart Hall förklarar representationer som 

språkets byggsten. Alla tecken och ord får mening via representationssystem så att förståelse nås 

gemensamt människor emellan. Språk består av mer än verbal och skriftlig kommunikation. Det 

innehåller allt ifrån bilder, ljud, rörelser, kläder, miner och färger. Samtliga uttryckssätt med andra 

ord. Allting kommuniceras via symboler och tecken som fylls med den mening de representerar. 

Språket är vårt sätt att tänka och sätta ord på objekt, känslor och idéer och styr således hela vårt 

intellektuella och kommunikativa varande.42 

 

Mening skapas också i förhållande till andra objekts betydelser och den sociala kontext som den 

befinner sig i. Betydelserna är däremot föränderliga och skiljer sig åt beroende på tidsliga, 

kulturella och geografiska aspekter. Hall menar att det går att lära mycket av en kultur genom att 

studera deras representationssystem.43 Det finns också maktaspekter att ta i beaktning när en 

studerar representation. Hur ett objekt eller en idé förstås eller behandlas språkligt visar på 

kulturella hierarkier. Hur representationen behandlas i språket påverkar hur människor inom den 

kulturen förhåller sig till det. På så sätt är språk ett starkt maktverktyg.  

 

Detta går bland annat att se i hur olika grupper av människor representeras i kulturer. 

Marginaliserade grupper exkluderas och stereotypiseras medan priviligierade grupper 

                                                
42 Hall, Stuart, “The Work of Representation”, Hall, Stuart, Evans, Jessica & Nixon, Sean (red.), Representation, Sage, 
London, 2013, s. 45. 
43 Ibid, s. 4, 8f. 
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överrepresenteras i kulturen. Kulturvetaren Richard Dyer skriver hur representationer i kulturen 

bestämmer hur grupper identifierar sig själva och hur de blir bemötta av andra. En grupp som 

sällan får ta plats i kulturen porträtteras därav ofta stereotypt eftersom endast ett fåtal enskilda 

representanter från minoritetsgruppen får symbolisera hela den mångfacetterade 

grupptillhörigheten.44  

 

I boken Stars diskuterar Dyer kändisars privilegierade ställning när det kommer till att 

representera grupper eftersom de syns i massmedia och därmed är med och konstruerar bilden av 

sin grupptillhörighet på en större skala.45 Vidare skriver han angående kändisars representation: 

 
Stars are, like characters in stories, representations of people. Thus they relate to ideas about what 

people are (or are supposed to be) like. However, unlike characters in stories, stars are also real people 

[…] This means that they serve to disguise the fact that they are just as much produced images, 

constructed personalities as 'characters' are. Thus the value embodied by a star is as it were harder to 

reject as 'impossible' or 'false', because the star's existence guarantees the existence of the value s/he 

embodies.46  
 

Citatet syftar specifikt på filmstjärnor men synliggör balansgången mellan fiktion och verklighet 

som även gäller andra typer av kändisar. Artisterna och programledarna i Melodifestivalen 

representerar mer än sin musikstil och den fantasibild som visas när de uppträder och showar i 

programmet. I form av kändisar förkroppsligar de olika värden ihopkopplade med sitt 

kändisskap. Kändisarna som medverkar i Melodifestivalen representerar en bild av sig själva som 

skapas inom ramarna för produktionen av programmet. De görs läsningsbara för publiken 

genom att iscensätta en specifik typ av människa. Vilka värden som publiken ålägger artisternas 

medverkan varierar utefter tittarsubjektets situerade position. Subjektets tolkningsförmåga 

influeras nämligen starkt av tidigare erfarenheter vilket gör att representationers betydelser 

skiftar.47  

 

Jag vill poängtera att mina analyser av de kändisar som medverkar i Melodifestivalen behandlar 

deras mediala framställning som representationer av större kulturella processer i samhället. Jag 

undersöker inte kändisarnas personlighet utan tittar på vilka symboliska meningar som finns 

inbyggda i iscensättningen av deras kändisskap.   

                                                
44 Dyer, Richard, The matter of images: essays on representations, Routledge, London, 1993, s. 1f. 
45 Dyer, Richard, Stars, BFI Publikation, London, 1998, s. 8. 
46 Ibid, s. 20. 
47 Dyer, Richard, 1993, s. 2. 
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Kulturstudier	  
 
Att undersöka kulturella fenomen utifrån språkliga diskurser och representationsteori är ett 

traditionellt sätt att göra kulturstudier på. Traditionella kulturstudier grundar sig i ett semiotiskt 

och konstruktivistiskt perspektiv där fokus ligger på att avläsa vilka underliggande betydelser som 

ryms i den kulturella text som undersöks. Text används här i en vid mening och innebär alltså 

samtliga estetiska former och medier. En kulturvetare läser sitt material – oavsett om det är ett 

TV-program eller en bok. 

 

Kulturvetaren Roland Barthes menar att masskulturen och dess språk är fyllt med olika myter. 

Dessa myter naturaliserar kulturella konstruktioner för att förklara samhälleliga tillstånd som 

naturgivna och självklara. Barthes anser det viktigt att avmystifiera masskulturens språk för att 

avslöja de ideologiska mekanismerna bakom texterna och därmed synliggöra kulturens 

konstruktivistiska natur.48 Detta har sedan kommit att användas flitigt av queerteoretiker som 

fokuserat på kulturens naturaliserande av kön och (hetero-)sexualitet. Det queera 

forskningsområdet har utvecklat flera olika läsningsmetoder för att tolka kulturen, såsom 

dekonstruerande queera läsningar. 

 

Det traditionella synssättet inom kulturstudier har kritiserats för att endast fokusera på negativa 

aspekter som sägs gömma sig i kulturen. Eftersom grundinställningen i denna typ av analys är att 

hitta bakomliggande och förtryckande strukturer påverkas forskningen därefter, vilket leder till att 

farhågorna ofta bekräftas i slutsatsen. Kritiker menar att detta liknar paranoia och kallar därför 

semiotiska och konstruktivistiska läsningar för paranoida metoder.49 Kritikerna omfamnar istället 

en emancipatorisk eller reparativ läsningsmetod som, istället för att fokusera på rationella och 

logiska beslutsmekanismer, ser till affektiva värden. Eftersom kultur ofta experimenterar med 

affektiva reaktioner såsom sensoriska, känslomässiga och kroppsliga erfarenheter menar de att 

denna läsningsform är att föredra. 50  Medievetaren Anu Koivunen anser att denna binära 

uppdelning mellan reparativa och paranoida vetenskapsmetoder är problematisk då den sätter 

upp hierarkiska uppdelningar för ”bra” och ”dåliga” kulturstudier. Hon ser inte de två 

                                                
48 Barthes, Roland, Mytologier, Arkiv, Lund, 2007 s. 7, 9. 
49 Koivunen, Anu, ‘Yes We Can? The Promises of Affect for Queer Scholarship’, lambda nordica, Vol. 15, nr. 3–4, 2010. 
50 Hurley, Erin & Sara Warner, Special Section: “Affect/Performance/Politics”, Journal of Dramatic Theory and Criticism, Vol. 
26, nr. 2, 2012. s. 99. 
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läsmetoderna som väsensskilda utan mer som en beskrivning av det queera forskarsubjektets 

situation som ständigt behöver pendla mellan negativ och positiv hermeneutik.51  

 

Analysen för detta arbete är uppdelad i två kapitel. Kapitlet ”Genuspositioner i Melodifestivalen” 

vilar mer på den kritiska, ”paranoida”, läsningstraditionen medan kapitlet ”Queer gestaltning i 

Melodifestivalen” drar mer åt den reparativa läsningsmetoden. Jag delar Koivunens syn och ser inte 

metoderna som separerade utan inkorporerar båda tillvägagångssätten i mina tolkningar av 

materialet. Jag ser det relevant att lyfta det mer kritiska perspektivet mot Melodifestivalen då mycket 

av de tidigare studier som gjorts på melodifestivaler redan belyst programgenrens 

emancipatoriska värden. Samtidigt är det viktigt att inte nonchalera dessa värden utan att 

fortfarande visa hur de tar sig i uttryck i programmet. 

 
Queerteori	  
 

Queerteoretiska studier utgår från ett kritiskt förhållningssätt till kulturens naturaliserande av 

heterosexualitet som norm. Heterosexualiteten som norm, även kallad heteronormen eller den 

heterosexuella matrisen, utgår från en given mall angående faktorerna kön, genus och sexuellt 

begär, vilket påverkar den mänskliga organiseringen på alla plan. Grupper av människor som 

brutit mot den förbestämda matrisen har i historien anklagats för att vara ”queera”, ett ord som 

går att översätta till onormal, avvikande eller pervers. Den queera identiteten har setts och ses 

ännu som något brottsligt, sjukligt, felaktigt och onaturligt.52 Queerteoretiska studier lyfter fram 

de grupper som inkluderas inom det queera paraplyet och belyser deras livssituation. 53  Det 

brukar något förenklat inkludera homo- och bisexuella samt icke-binära och transpersoner. 

Genusvetaren Eve Kosofsky Sedgwick benämner det queera som: ”The open mesh of 

possibilities, gaps, overlaps, dissonances and resonances, lapses and excesses of meaning when 

the constituent elements of anyone’s gender, of anyone’s sexuality aren’t made (or can’t be made) 

to signify monolithically”. 54  Citatet visar på skillnaden mellan queerhet och homosexualitet. 

Homosexualitet har en fixerad betydelse som syftar till samkönat begär medan queerhet är mer 

flytande och därmed mer radikalt då det ifrågasätter hela systemet beträffande kön och sexuellt 

begär. Sedgwick menar dock att det är omöjligt att bryta länken mellan samkönat begär och 

queerhet på grund av de historiska och nutida krafter som motverkar samkönade uttryck.55 

                                                
51 Koivunen, Anu, 2010, s. 64. 
52 Butler, Judith, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, Daidalos, Göteborg, 2007, s. 69. 
53 Warner, Michael, Fear of a queer planet: queer politics and social theory, University of Minnesota Press, Minneapolis, 
1994, s. x. 
54 Sedgwick, Eve Kosofsky, ”Queer and Now”, Tendencies, Routledge, London, 1994, s. 8. 
55 Ibid. 
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Det är svårt att diskutera framställningar av sexuell identitet utan att först förstå hur genus och 

könsidentitet gestaltas i kulturen och samhället. Kön omfattar mer än genitalier och x- och y-

kromosomer. Kön görs i kulturen och utgår oftast från att alla människor kan delas upp i två 

kategorier; kvinnor och män. Genusvetaren Judith Butler menar att dessa binära könskategorier 

görs performativt via repetitiva iscensättningar. Kroppsliga handlingar, såsom gångstil, hållning 

eller minspel, och fysiska attribut, som frisyr, kläder och kroppsform påverkar hur människor 

delas upp efter kön.56 Hur en viss klädstil eller frisyr kopplas till ett visst kön är föränderligt och 

byts ut efter tidslig och kulturell kontext. Vad som anses ”manligt” eller ”kvinnligt” är alltså inte 

biologiskt bestämt utan skapas och förstås inom kulturen. Trots att detta ofta refereras som 

allmän kunskap tas det sällan upp till diskussion – i alla fall inte i lördagsunderhållningen. Den 

heterosexuella matrisens har ett sätt att överdriva skillnader mellan könsidentiteterna kvinnor och 

män (och utradera andra könspositioner) vilket queerteoretiker vill belysa som kulturell 

konstruktion. Sedgwick skriver: ”Women and men are more like each other than chalk is like 

cheese […] The biological, psychological and cognitive attributes of men overlap with those of 

women by vastly more than they differ from them.” 57  Butler instämmer och tillägger: 

”heterosexuality can be said to operate through the regulated production of hyperbolic versions 

of ’man’ and ’woman’”.58  

 

Iscensättningar av kön görs på mer än ett individuellt plan. Butler ser det som att performativa 

akter i sig själva är med och konstruerar verkligheten. Hon skriver: ”Performative acts are forms 

of authoritative speech: most performatives […] are statements which, in the uttering, also 

perform a certain action and exercise a binding power”.59 Detta görs exempelvis i giftermålet när 

prästen frågar paret om de tar varandra som make/maka och de svarar ja. Genom orden kommer 

paret efteråt att behandlas som gifta. På så sätt skapas civilstatus, sexualitet och könsidentiteter 

genom tal. Detta återkopplar till det lingvistiska och socialkonstruktivistiska synsättet som 

presenterades i representationsteorin och som ofta går in i queerteoretiska perspektiv. 

 

Flera feministiska teoretiker har använt sig av queerteoretiska perspektiv för att exempelvis 

synliggöra kvinnors position i samhället. Ganetz beskriver det oreflekterade och vanemässiga 

görandet av genus i medier som genusslentrianer. Genusslentrianer är stereotypa skildringar av 

                                                
56 Butler, Judith, “Performative acts and gender constitution: an essay in phenomenology and feminist theatre, Theatre 
Journal, Vol. 40, No. 4, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1988, s. 519. 
57 Sedgwick, Eve Kosofsky, 1994, s. 7. 
58 Butler, Judith, “Critically Queer”, GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, Vol. 1, nr. 1 1993, s. 26. 
59 Ibid, s. 17. 
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vad som ses som manligt och kvinnligt som görs okommenterade i kulturen och därmed befäster 

föreställningar om kvinnor och män. Detta görs både oavsiktligt och medvetet från de som 

producerar medieinnehåll. Genusslentrianer utmärker sig genom sin osynlighet gentemot mer 

uppseendeväckande sexistiska skildringar. 60  Genusslentrianerna går även att översätta i en 

slentrianmässig attityd angående människors sexuella läggning och hur heterosexualitet alltid 

antas vara normen då det som gestaltas manligt respektive kvinnligt även antas begära varandra. 

Melodifestivalen genomsyras av dessa vanemässiga föreställningar kring kön och sexualitet. Detta 

går att se i programmet som helhet och på multipla plan, vilket kommer synliggöras och 

diskuteras i analysdelen ”Genuspositioner i Melodifestivalen”. 

 

Masteruppsatsen tar avstamp i ett queerteoretiskt perspektiv och använder sig av 

performativitetsteori genomgående för att förklara hur materialet naturaliserar heteronormativa 

föreställningar kring kön. Nedan diskuteras mer ingående studier som berör homosexualitet som 

identitet och i synnerhet den manliga homosexuella identiteten och dess ställning i kulturen. 

 

Homosexualitet	  som	  identitet	  
 

Homosexualitet är inte enbart en fråga om sexuella preferenser utan är idag tätt sammanbundet 

med personlighet och identitet. Homosexuella är däremot en av de mest splittrade av 

minoritetsgrupper, något som Michael Warner diskuterar i inledningen av Fear of a Queer Planet. 

Warner skriver att det krävs praktiska handlingar, så som att ’komma-ut-ur-garderoben’, för att 

signalera ett avvikande från heteronormen. Individer kommer sällan i kontakt med homokultur 

förrän de aktivt söker sig till den. Warner menar, till skillnad från andra sociala grupper, att det är 

avsaknaden av samvaro som formar den homosexuella självförståelsen då människor sällan föds 

in i ett homosexuellt sammanhang.61 När väl subjektet kommit i kontakt med en homosexuell 

miljö finns det dock väletablerade förståelser för vad denna identitet innebär. Sociologen Raewyn 

Connell skriver om den sociala identiteten bög: ”Denna kategori är numera så välformulerad och 

så lättåtkomlig att det är lätt för män att ta till sig denna sociala definition som en upplevelse av 

att ha funnit sanningen om sig själv”.62 Vad innefattar då denna välformulerade identitet? 

 

Dyer skriver om hur homosexualitet skapas i kontrast till heterosexualitet och hur detta formar 

queers som åtskilda från heteronormen även när det gäller andra egenskaper än sexuella 

                                                
60 Ganetz, Hillevi, 2008, s. 72. 
61 Warner, Michael, 1994, s. xiii – xxxi. 
62 Connell, Raewyn, Maskuliniteter, 2. uppl, Daidalos, Göteborg, 2008, s. 183. 
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preferenser. Huvudsakligen gäller detta egenskaper och intressen som på ett eller annat sätt är 

könade. Den mest stereotypa formen av manlig queerhet består av att bete sig ”som en kvinna”. 

Att vara känslosam, feminin, fjompig, vek och fjollig. Könsidentifikation och manlighet (för 

bögar) ifrågasätts så fort samkönat begär erkänns. Manlig queerkultur går därför inte att diskutera 

utan att samtidigt diskutera femininitet. Dyer menar att det inte går att föreställa sig sexuella 

läggningar kategoriserade efter kön, såsom homosexualitet, utan att medvetandegöra de 

könsskillnader som skapats kulturellt och som särskiljer kvinnor och män. 63  Studier om 

homokultur använder därför ofta ett binärt språkbruk vilket både kan göras reproducerande av 

könskategorierna eller på ett konstruktivistiskt sätt. Jag strävar efter att avmystifiera 

könskategoriernas inneburna betydelser men använder likväl kategorier såsom man och kvinna. 

 

Dyer identifierar tre olika huvudströmningar av hur manlig queerhet förstås inom kulturen. Den 

första, och starkaste, associationen är det feminina. Den andra, något mer motsägelsefulla men 

fortfarande existerande, är associationen till överklass och vithet. Här ingår attribut som snobberi, 

dekadens, utseendefixering, ytlighet och flärd. Dessa är alla femininiserande aspekter som även 

går att rikta mot överklassen överlag då de brukar narras för att inte vara ”riktiga män” av 

arbetarklassmän. Dyer skriver hur stereotypen om bögar som vita överklassmän har skapat en 

diskurs om att homosexualitet endast är ett överklassigt påfund: en dekadent lek med lust som 

lett till perversion. Emellertid har vita rasister beskyllt "främmande" kulturer för att ha spridit 

homosexualitet till de vita. Det finns alltså en historik av att olika grupper beskyller varandra för 

att stå närmare homosexualitet i smutskastningssyfte. Detta leder in på den tredje associationen 

gällande manlig queerhet; att det ses som någonting dåligt. Det mest homofoba språket har 

kanske suddats ut från den gängse kulturen men än förknippas det queera med en mängd 

negativa egenskaper. Amoralitet, svaghet, psykisk sjukdom, skam, osedlighet och avvikelse för att 

nämna några.64  

 
Medievetaren Christopher Pullen skriver i Gay Identity, New Storytelling and the Media om nutida 

mediebilder av den homosexuella identiteten. Han menar att den homosexuella identiteten 

tidigare representerats främst i form av myter angående avvikande levnadssätt i relation till det 

normativa, heterosexuella och monogama idealet. Teman såsom perversion, skam och psykisk 

instabilitet har varit dominerande när det kommit till bilder av homosexualitet i kultur och media, 

om det förekommit alls. På senare år, i samband med legalisering av samkönade äktenskap och en 

utökning av medborgliga rättigheter för homosexuellt leverne i olika (främst västerländska) delar 

                                                
63 Dyer, Richard, Culture Of Queers, Routledge, Hoboken, 2002, s. 4f. 
64 Ibid, s. 5–7. 
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av världen, har nya bilder av homosexuella identiteter börjat komma till ytan. Pullen pekar på 

vikten av att lyfta fram homosexuella berättelser ur periferin och hur detta möjliggjorts i allt 

högre representation av homosexuella producenter, artister och åskådare. 65 Han skriver:  
 

It is the personal narrative which forms the foundation of new storytelling for gay and lesbian identity, 

extending and interweaving between written, and various media-based, fictional, factual and largely 

discursive worlds. Also it extends to the iconic narrative potential of individual lives, offering new 

identification potentials for audiences and producers alike.66  

 

Trots denna positiva inställning menar han att de negativa associationerna till den homosexuella 

identiteten fortfarande dominerar i kulturen.67  

 

Pullen menar att de positiva representationerna av homosexualitet som börjat synliggöras i media 

oftast utgår från normativa diskurser där tvåsamhet och monogam sexualitet premieras. Detta 

producerar moralistiska dikotomier mellan den arketypa bilden av homosexuella som 

promiskuösa avarter och den fromma assimilerade homosexuelle som vill leva utifrån 

heteronormativa premisser.68 De två representationerna utgör olika ideologiska utgångspunkter 

beträffande den homosexuella identiteten och dess framtid. Assimilationisterna strävar efter 

assimilering med det heteronormativa, liberala, medelklassamhället medan pluralisterna 

framhäver den mångfaldiga aspekten av icke-heterosexuella identiteter och hur vissa av dem inte 

platsar in i den normativa mallen då den är allt för snäv och utformad efter en privilegierad 

livsstil.69  

 
Den homosexuella identiteten består av, som jag har beskrivit ovan, en heterogen population 

men som ofta stereotypiseras på grund av dess marginaliserade ställning i samhället. På senare tid 

har identiteten allt oftare kommit att präglas av självrepresentation av individer inom gruppen 

men de negativa konnotationerna är långt från utsuddade. Analysen undersöker hur dessa frågor 

ser ut gällande Melodifestivalens hantering av homosexualitet som identitet. Konstrueras 

homosexualitet som en motpol till heterosexualitet? Vilka stereotyper åläggs den homosexuella 

identiteten? Vilken form av självrepresentation inom gruppen homosexuella finns tillgängliga i 

programmet? Innan dessa frågor beaktas introduceras först vilket material från Melodifestivalen 

som undersöks och hur det har gjorts. 

                                                
65 Pullen, Christopher, Gay Identity, New Storytelling an the Media, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2009, s. 17, 74. 
66 Ibid, s. 41. 
67 Ibid, s. 17. 
68 Ibid, s. 18f. 
69 Ibid, s. 78f. 
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1.4	  Melodifestivalen	  som	  material	  
 
Jag går nu över till att presentera det material studien undersöker, hur urvalsprocessen gått till 

och på vilket sätt materialet analyserats. Kapitlet förklarar även hur analysen är disponerad och 

vilka centrala teman som undersöks i analysen. 

 

Då Melodifestivalen är ett program präglat av stor medial exponering finns det mycket material att 

ta itu med. Programmet existerar först och främst som ett TV-medium bestående av olika 

delfinaler och finaler som samtliga sänds i Sveriges Televisions (SVT) ordinarie TV-tablå. Det 

finns även samhörande program såsom eftersnack, försnack och Året med Melodifestivalen, som 

vissa år TV-sänds och andra år finns tillgängliga på SVT:s webbplats. Programmet interagerar 

sedan med ytterligare medier såsom press, internet och fonogram bland annat på SVT:s 

webbplattform där det går att läsa artiklar, se klipp från programmen, lyssna på bidrag och läsa på 

om årets upplaga av tävlingen. Utöver SVT:s officiella sändningar av Melodifestivalen går det att 

finna TV-, radio- och pressintervjuer, fansidor, podcasts, chattforum, spellistor, dansgolv, scener, 

chipsreklam och otaliga fler rum där fenomenet behandlas. Från ett mer homokulturellt 

perspektiv går det exempelvis att läsa om tävlingen i gaytidningen och på hemsidan QX eller att 

dansa till tävlingens låtar på ett schlagergolv. 

 

Denna studie fokuserar däremot endast på den primära texten, alltså det huvudsakliga TV-

programmet så som det visas på TV. Programmen är uppdelade i semifinaler, andra chansen (en 

deltävling där tidigare deltagare från deltävlingarna får en ytterligare chans att ta sig till finalen) 

och finaler. Varje program innehåller öppningsnummer, sketcher, mellanakter, tävlingsbidrag 

som i sig består av manus, koreografier, kläder, kameravinklar, publikreaktioner, scenografi och 

lyrik. Samtliga aspekter är något som jag huvudsakligen undersöker utifrån ett queerteoretiskt 

perspektiv. Valet att rikta blicken mot den primära texten beror delvis på att tidigare studier 

huvudsakligen fokuserat på den sociala aspekten av schlagergenrens roll samtidigt som 

forskningsfältet helt saknar kulturanalyser av ett program som utgör en så pass central roll för 

svensk populärkultur.  

 

Att noggrant undersöka en kulturell text, vilket i mitt fall är Melodifestivalen, kallas för att göra en 

närläsning. Jag gör en närläsning med ett kontextualiserande perspektiv där jag tittar på 

materialets intratextuella, intertextuella och vissa extratextuella delar. Det intratextuella inbegriper 

textens själva innehåll, det vill säga hela den audiovisuella upplevelsen av Melodifestivalen. På grund 
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av studiens genusvetenskapliga perspektiv läggs fokusering på hur det intratextuella innehållet av 

programmet skildrar kön och sexualitet. Intertextuella komponenter är något som primärtexten 

refererar och förhåller sig till. Detta kan exempelvis vara hänvisningar i programmet till andra 

närliggande populärkulturella fenomen. Den extratextuella nivån behandlar komponenter utanför 

den kulturella texten som kommit att påverka dess utformning. Samhälleliga aspekter som 

sociokulturella förändringar och produktionsförhållanden räknas in här.70 Denna studie lägger 

inte något större fokus på produktionen av Melodifestivalen på grund av studiens begränsade 

omfång. Det hade dock varit givande att titta närmare på av den anledning att flertalet 

makthavande positioner, som manusförfattare, låtskrivare och programgeneralen, just innehafts 

av högprofilerade homosexuella män eftersom det sannolikt har påverkat programmets 

utformning. Denna studie behandlar istället den extratextuella nivån utifrån kulturella förståelser 

av sexuell identitet. 

 

Mitt urval består av program från den moderna versionen av Melodifestivalen vilket jag räknar från 

2002 då delfinaler introducerades och programmet fick den turnerande och långdragna form det 

än idag har. Detta ger studien ett spann på program från 2002 fram till 2018års upplaga. Under 

denna period har Melodifestivalen även haft samma programgeneral ansvarande för festivalen; 

Christer Björkman. För att avgränsa mitt material ytterligare utgår studien huvudsakligen från åtta 

finaler. Dessa utgörs av de jämna åren från 2004 fram till 2016. Finalen från 2003 har också 

kommit att inkluderats då det året programleds av Mark Levengood och Jonas Gardell som är ett 

av Sveriges mest högprofilerade bögpar. Utöver de ovannämnda finalerna har även ett fåtal 

välkända scenframträdanden och klipp som är direkt kopplade till syftet adderats till 

analysmaterialet. Finalerna fungerar som en ram för hur Melodifestivalen generellt förhåller sig till 

queera element medan det handplockade materialet har adderats för specifika frågor som 

diskuteras i analysen.  

 

Samtliga finaler har undersökts i sin helhet och analyseras tematiskt. Analysen är därmed inte 

jämnt fördelad efter år utan disponerad efter det innehåll som berör vissa centrala teman. Dessa 

teman har utkristalliserats under materialets bearbetning och sedan kommit att dela upp analysen 

i två kapitel.  Kapitlen är kallade ”Genuspositioner i Melodifestivalen” och ”Queer gestaltning i 

Melodifestivalen” 

 

                                                
70 Ganetz, Hillevi, 2008, s. 55f. 
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Kapitlet ”Genuspositioner i Melodifestivalen” undersöker hur kön gestaltas i programmet. Detta är 

essentiellt för en vidare diskussion om hur homosexualitet och queerhet porträtteras. Kapitlet tar 

bland annat upp hur en kan identifiera en implicit heterosexuellt manlig blick i programmet, 

vilken funktion de många sportreferenserna har, hur programmet förhåller sig till den nakna 

och/eller sexualiserade manskroppen samt den slentrianmässiga användningen av 

heteronormativa konstellationer. Kapitlet analyserar hur kön görs, främst utifrån sexualiserande 

aspekter, och hur programmet riktas mot en bred publik som antas vara heterosexuell. Detta 

undersöks genom att se vilka kroppar som sexualiseras visuellt, vilka kulturella, könade, 

intresseområden som belyses som viktiga och hur heteronormen ständigt gör sig påmind via olika 

strategier. 

 

Det andra kapitlet ”Queer gestaltning i Melodifestivalen” ser till hur queer representation görs i 

programmet. Detta inbegriper vilka estetiska uttryckssätt som används av representanter från den 

queera familjen, hur samkönat begär tillåts framträda och vilka samtal som förs runt queerhet, i 

synnerhet manlig homosexualitet. Kapitlet undersöker också användningen av queerhet som 

komiskt inslag, vilka övergripande diskurser om queerhet som går att identifiera samt 

programmets förändring från schlager till mer maskulint kodade popgenres såsom Electronic 

Dance Music (EDM). 

 

En melodifestivalsfinal består av en rad olika delar. Programmet utspelar sig i en stor konsertlokal 

med livepublik. Programmet börjar med ett öppningsnummer som ofta är utfört av finalens 

programledare. Ibland introduceras även finalisterna som tävlar för kvällen i detta nummer. 

Programledarna agerar efter öppningsnumret som konferencierer och förklarar väsentligheter 

som hur röstningen går till, vilken artist som står näst på tur att framföra sitt tävlingsbidrag och 

när röstningen är avslutad. Tävlingsbidragen börjar framföras tätt inpå öppningsnumret. Innan 

bidraget framförs görs en presentation av artisten/artisterna muntligt av programledarna, av en 

speaker samt i ett förinspelat videoklipp som ser olika ut från år till år. Denna del går under 

benämningen artistporträtt. Själva tävlingsbidragen är individuella scenframträdanden som skiljer 

sig från varandra och programmets övergripande utformning. Bidragen varvas ofta med 

humoristiska inslag som sketcher och förinspelade klipp. Programledarna eller mindre 

programledarroller, såsom sidekicks, interagerar regelbundet med publiken och/eller artisterna 

som sitter i green room när de inte uppträder. När samtliga tävlingsbidrag uppträtt och en 

snabbrepetition av låtarna spelats upp framförs en mellanakt. Mellanakten skiftar i utformning. 

Ibland är det utomstående artister som uppträder, ibland är det tidigare melodifestivalstävlande 
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som gästar eller programledarna som showar på olika sätt. När detta gjorts presenteras juryns 

röster. Jurygrupperna har bland annat representerats av olika svenska län och Eurovision Song 

Contest-deltagande länder. Juryns röster framförs oftast på länk men har också presenterats i 

konsertlokalen. De som delar ut jurypoängen är ibland delaktiga jurymedlemmar för det län/land 

som de representerar men kan också vara andra såsom komiker eller en sidekick till programmet. 

När juryns poäng presenterats följer ofta en intervju i green room med några artister samt 

ytterligare en mellanakt. Slutligen delas publikens telefonröster ut och en vinnare koras som får 

framföra sitt bidrag ytterligare en gång.  

 

Materialinsamlingen av finalerna har gjorts tillsammans med min masterkollega Sofia Holmdahl 

som undersökt femininitetsuttryck i Melodifestivalen. Samtliga finaler har studerats gemensamt, i 

viss mån diskuterats, och därmed bearbetats under insamlingen. Samarbetet har suggererat fram 

flera viktiga diskussionsämnen som annars gått förlorade. Anteckningarna som förts under 

materialinsamlingen utgör grunden för analysen. 

 

Nu när materialet är presenterat, de teoretiska perspektiven förklarade och ämnet introducerat 

har det äntligen blivit dags för analysdelen. 
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2.	  Genuspositioner	  i	  Melodifestivalen	  
 
För att diskutera hur queera uttryck gestaltas och behandlas kulturellt krävs först att vi riktar 

blicken mot hur genuspositioner konstrueras. I en kultur navigerad efter heteronormativitet blir 

det extra viktigt att framhäva en binär könsuppdelning som består av kategorierna kvinnor och 

män. Dessa kategorier behöver särhållas för att det heterosexuella ramverket som styr kulturen 

ska hålla samman. 71  Detta första analyskapitel undersöker vilka genuspositioner som är 

tillgängliga i Melodifestivalen och hur de görs. Kapitlet ifrågasätter melodifestivalernas påtalade 

queervänliga utformning och har huvudsakligen ett kritiskt perspektiv.  

 
2.1	  Melodifestivalen	  från	  ett	  heterosexuellt	  manligt	  perspektiv	  
 

Feminister har länge diskuterat huruvida kulturen är skapad med mannen som norm, med ett 

manligt perspektiv och för en manlig publik. Laura Mulvey introducerade begreppet ’the male 

gaze’ som utgår från att visuella och audiovisuella medier styrs efter en patriarkal blickhierarki där 

kvinnans enda roll är att beskådas som ett åtråvärt objekt medan män förstås som subjekt med 

egen agens. Detta syns bland annat i vilka kroppar som tillåts stå framför kameran och vems 

perspektiv som åskådaren får följa. Mulvey menar att kvinnor förpassas till en ’to-be-looked-at-

ness’ position genom ’the male gaze’. Detta betyder att kvinnans roll i kulturen endast blir att 

spela bikaraktärer och snygga statister i manligt navigerade historier, vilket leder till att 

patriarkatets makt legitimeras och reproduceras i samhället via kulturen.72 Rosalind Gill skriver att 

mansidentiteten också kommit att inkluderats i en ”to-be-looked-at-ness” position de senaste 

årtiondena. Bland annat på grund av feministiska diskurser, kapitalismens konsumtionsprojekt 

och homorörelsen som synliggjort homosexuella män som en köpstark målgrupp intresserad av 

män som sexualiserade objekt.73 Alltså görs även kultur navigerad efter heterosexuellt kvinnliga- 

och homosexuellt manliga blickar. Genom att titta på vilka kroppar som sexualiseras och på 

vilket sätt detta görs går det att identifiera vilka implicita blickar som styr medietexten.  

 

I Melodifestivalen är det först och främst den kvinnliga kroppen som sexualiseras, vilket antyder att 

det är en heterosexuell manlig blick som i högst grad styr programmets perspektiv. Jag grundar 

detta till störst del på min analys av de visuella aspekterna i programmet. Särskilt tydligt är det i 

valet av scenklädsel och i exponeringen av sexualiserade kroppsdelar hos kvinnligt kodade 

                                                
71 Butler, Judith, 2007, s. 185. 
72 Mulvey, Laura, “Visual pleasure and narrative cinema”, Film theory and criticism: introductory readings, 2. pr., New York, 
1975, s. 809, 815. 
73 Gill, Rosalind, Henwood, Karen, McLean, Carl, ”A genealogical approach to idealised male body imagery”, Paragraph, Vol. 
26, Nummer 1-2, 2003, s. 190, 192f. 
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personer. Bara en sådan sak som att det endast förekommer ett fåtal exempel där barbenta 

mansben visas upp samtidigt som oräkneligt många nakna kvinnoben exponeras indikerar vilket 

kön som porträtteras som sexuellt tillgängligt. Hur barbentheten tar sig uttryck understryker 

ytterligare min tes eftersom artister som Alexander Bard i shorts eller Sean Banan i blöja varken 

visas av sexualiserande skäl eller exponerar lika mycket hud som de trosor flertalet av de kvinnliga 

bakgrundsdansarna iklätts eller de kortkorta kjolar och klänningar de kvinnliga artisterna har på 

sig.74 

 

Det finns några tillfällen när den sexualiserade kvinnokroppen porträtteras rent ut sexistiskt. 

Exempelvis i mellanakten 2003 när GES uppträder med sin låt ”Den Andra Kvinnan”. 

Medlemmarna i GES, Anders Glenmark, Thomas ”Orup” Eriksson och Niklas Strömstedt, står i 

numret upphöjda på ett cirkelformat podium, iförda kavaj och kostymbyxor, medan sex stycken 

kvinnliga dansare utför en slags avancerad poledance med röda rep som hänger från taket 

ovanför GES. Dansarna är klädda i genomskinliga svarta kortklänningar, synliga underkläder och 

stilettklackar och rör sig runt podiet samtidigt som de håller i varsitt rep. Koreografin är 

imponerande men det går inte att skaka av den patriarkala stämningen som framkommer när 

kvinnorna galopperar i ring runt GES samtidigt som de klamrar sig fast vid de fallosformade 

lianerna som drar dem mot de upphöjda männen. I lyriken går det att höra textrader som ”hon 

var het som en dag i juli och jag var full och arg” och ”när jag kom ut till min bil i garaget […] en 

hand på växelspaken”. När repen viras runt kvinnornas kroppar dras tanken till en bondage-akt 

och den kvinnliga undergivelsen görs ännu mer tydlig. Numret exemplifierar hur kvinnan 

konstrueras som sexobjekt såväl visuellt som språkligt för att blidka en heterosexuellt manlig 

blick.75 

 

Inte ens när öppet homosexuella män uppträder skiftar fokusen från den sexualiserade 

kvinnokroppen. Andrés Esteche har på sig en blommig kavaj över en orange tröja och ett par 

vida bruna byxor till bidraget ’Olé Olé’ år 2004. Hans manliga bakgrundsdansare bär liknande 

kläder som täcker båda armar och ben, medan de kvinnliga har djupt urringade röda klänningar 

utan ärmar och med hög slits.76 Magnus Carlsson är propert klädd i glittrig slips, vit skjorta och 

svart kostym till ’Lev Livet’ 2006 samtidigt som hans körsångerskor tillika dansare är iklädda 

urringade toppar, korsetter, knähöga stövlar, sidenhandskar, franskjolar och genomskinliga 

                                                
74 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 18-03-2006, 00:55:30. 
75 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 15-03-2003, 01:17:00. 
76 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 20-03-2004, 00:21:00. 
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nylonstrumpor.77 Numret verkar dessutom vara inspirerat av GES då vita band är fästa i taket 

som kvinnorna än en gång virar tight runt sina kroppar. När dansarna flockas runt Magnus 

Carlsson, som sjunger om att ”leva livet” i sin dyra kostym, är det svårt att veta att Magnus 

Carlsson inte drömmer om att leva livet omgiven av en skock lättklädda kvinnor. 

 

Jag avläser den markant mer avklädda kvinnokroppen som en genusslentrian som motiveras med 

att detta är normen för hur den västerländska genusstrukturen är uppbyggd idag.78 Det är inte 

något ögonbrynshöjande att en man med heltäckande jeans och skjorta har kvinnliga 

bakgrundsdansare endast iförda trosor och korsett bakom sig. Att detta görs obemärkt visar hur 

starkt ingrodda könsnormerna är och att det inte verkar bli någon förändring av detta den 

närmaste tiden, särskilt med tanke på att denna typ av genusslentrian förekommer återkommande 

genom hela mitt material. Melodifestivalens slentrianmässiga inställning till den sexualiserade 

kvinnokroppen pekar på att programmet använder sig av sexualiserade kvinnokroppar mest som 

en krydda, möjligtvis för att bemöta en implicit heterosexuell manlig blick, precis som Mulvey 

identifierade i kulturen på 1970-talet.79 

 

Exponeringen av sexualiserade kvinnokroppar är inte det enda sättet jag identifierat som en 

strategi från Melodifestivalen för att tillfredsställa en heterosexuell manlig publik. Vad finns det mer 

än avklädda kvinnor som heterosexuella män sägs intressera sig för? Jo: sport.  

 

2.2	  Sport	  som	  maskuliniserande	  element	  
 

Många av mina bekanta har förvånats när jag nämnt hur sport verkar vara ett ständigt närvarande 

tema i Melodifestivalen. Det var en upptäckt i materialet som jag själv inte hade förväntat mig men 

som ständigt gjorde sig påmind genom olika men alltjämt återkommande referenser till sport. 

Sportreferenserna görs både i tal, i vilka som syns i programmet och ibland även i själva 

utformningen av programmet. Nedanför nämns några av de mest tydliga exemplen från mitt 

material. 

 

I Melodifestivalen 2006 sitter sportkommentatorerna Peter Jihde och Niklas Wikegård i en 

kommentatorstudio som kallas ’Sporthyllan’. Peter Jihde och Niklas Wikegård är kända 

sportkommentatorer utanför Melodifestivalen och i Sporthyllan pratar de om 
                                                
77 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 18-03-2006, 00:30:45. 
78 Davis, Kathy, ”Beauty and the Female Body”, Marshall, P. David (red.), The Celebrity Culture Reader, Routledge, London, 
2006.	  
79 Mulvey, Laura, 1975. 
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melodifestivalsbidragen med hjälp av diverse sportreferenser. Sporthyllan är med i alla program 

2006 och beskriver finalen som ”fullt i klass med OS-finalen i Turin” och ojar sig över att ”vi 

[Sverige] bara har en ’landslagsplats’ öppen”.80 I tid och otid dyker Sporthyllan upp i programmet 

och ger sina sportrelaterade expertutlåtanden. När hälften av bidragen uppträtt presenterar 

Sporthyllan Melodifestivalens huskör som dansar och sjunger i bakgrunden till de flesta av bidragen. 

Peter Jihde kallar dem för ”back–kedjan” och Niklas Wikergård presenterar dessa vid namn och 

spexar till det genom att visa klipp från deras tidigare prestationer i tävlingen samtidigt som han 

kommenterar saker som: ”Johan Röhr offside i det här läget men annars alltid rätt, Britta 

Bergström jobbar bra på kanten och håller sargen och sin position” och ”Martin Kagermark, det 

är en kille som kan ta en smäll och även ge ett riktigt ’evil eye’ om det behövs”.81 Huskörens 

musikaliska prestationer uppvärderas med hjälp av sportreferenser, så att de görs förstådda för en 

publik som är mer van vid att underhålla sig med sport än att ägna sig åt körsång och dans. 

Sporthyllans tolkning av Melodifestivalen som ett sportevent och deras missplacerade 

sportreferenser skapar en humoristisk klang i deras inslag. Samtidigt förväntas det att publiken 

har en förförståelse för sport-slangen som Sporthyllan slänger sig med. Sociologerna Shari L. 

Dworkin och Faye Linda Wachs påpekar hur ”[s]port is promoted by the mass media as a means 

for targeting the hard-to-reach male middle-class market aged 18 to 45 years.” 82  De understryker 

däremot att det inte gäller alla typer av sport då vissa sporter är mer maskulint kodade än andra. 

Sporthyllan är ett tydligt exempel på hur sport används i Melodifestivalen för att tillfredsställa en 

manlig publik som är investerad i maskulint kodad kultur. 

 

Sport har historiskt sätt varit en domän av och för män och därmed huvudsakligen anknutits till 

maskulinitet. Kritisk maskulinitetsforskning har visat på hur sport som kulturellt fenomen till stor 

del styrts av maskuliniserande praktiker, vilket fungerat legitimerande för en patriarkal hierarki 

såväl inom som utanför idrotten. 83 Den atletiska manliga kroppen har länge stått som kroppsideal 

och setts som en symbol för fysisk och psykisk makt.84 De sporter som enligt studier tolkas som 

mest maskulina har ofta aggressiva element i sig, såsom boxning eller amerikansk fotboll, 

                                                
80 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 18-03-2006, 00:15:25. 
81 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 18-03-2006, 00:36:00. 
82 Dworkin, Shari L. & Wachs, Faye Linda, ”The Morality/Manhood Paradox: Masculinity, Sport and the Media, McKay, Jim, 
Messner, Michael A. & Sabo, Donald F. (red.), Masculinities, Gender Relations, and Sport, SAGE Publications, Thousand 
Oaks, 2000, s. 52. 
83 Messner, Michael A., Power at play: Sports and the problem of masculinity, MA: Beacon Press, Boston, 1992. 
84 Dworkin, Shari L. & Wachs, Faye Linda, 2000, s. 49. 
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samtidigt som de mest feminint kodade sporterna består av mer akrobatiska element, exempelvis 

gymnastik eller cheerleading.85 

 

2010 är öppningsnumret ett framförande av Survivors ’Eye of the Tiger’ (1982) utfört av 

programledarna som det året består av komikern Christine Meltzer, artisten Måns Zelmerlöw och 

skådespelaren Dolph Lundgren. Alla tre programledarna är iförda boxningsrockar som om de är i 

färd att gå in i en boxningsring för en boxningsmatch. För att öka sportkänslan i öppningsnumret 

springer ett kvinnligt cheerleadinglag in i mitten av låten som dansar och gör mänskliga 

pyramider. Cheerleadinglagets sekvens avslutas med att Dolph Lundgren bär upp två av dansarna 

på sina axlar.86 Vidare i öppningsnumret på:ar Dolph Lundgren kvällens tävlande artister med 

orden: ”I kvällens match tävlar” varav artisterna springer in i tur och ordning, även de iklädda i 

boxningsrock samt knogskydd. 87  Öppningsnumrets utformning är en tydlig tribut till Dolph 

Lundgren då ’Eye of the Tiger’ var soundtracket till filmserien Rocky vilket programledaren 

medverkade i den fjärde upplagan av 1985. Melodifestivalen lyckas här pricka in en av de mest 

maskulint respektive feminint kodade idrotter under ett och samma framträdande. Bilden av 

maskulinitet, som kanaliseras via Dolph Lundgrens muskulösa kropp och styrka, kontrasteras till 

cheerleadinglaget som är lätta, viga och klädda i kjolar som ständigt åker upp för att blotta en 

baddräktsliknande underdel. Förutom att röra sig inom en sportgenre konnoterar inslaget till 

ytterligare en maskulint kodad genre: actionfilm. Återigen uppvisas Melodifestivalens vilja att nå en 

publik som intresserar sig för sport, lättklädda kvinnor och våld vilket jag avläser krasst som 

heterosexuella män. 

 

Förutom de något större exemplen som styrt utformningen av själva programmet närvarar 

sporten också i mindre bemärkelse. 2004 presenteras juryrösterna med deltagare från realityserien 

Robinson. När Martin Melin, den första robinsonvinnaren, ska presentera Stockholmjuryns röster 

utbrister han: ”jag har inte haft såhär roligt se’n hösten 98 när AIK blev svenska mästare i 

fotboll!” varav publiken svarar med ett högt buande som signalerar att de tydligen inte gladdes åt 

påminnelsen av den händelsen. 88  Boxningsrockar används också i öppningsnumret 2008 då 

samtliga finalister går in i arenan iklädda blå rockar.89 2010 presenterar Måns Zelmerlöw den 

ryska jurygruppens representant Antonina Ordina som den ”svensk-ryske skiddrottningen med 

                                                
85 Sobal, Jeffery & Milgrim, Michelle, ”Gendertyping sports: social representations of masculine, feminine, and neither-
gendered sports among US university students”, Journal of Gender Studies, Routledge, 2017, s. 3. 
86 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 13-03-2010, 00:02:55. 
87 Ibid, 00:06:00. 
88 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 20-03-2004, 01:26:20. 
89 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 15-03-2008, 00:03:15. 
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22 individuella SM-guld i fickan”.90 Varför en skidåkare anses representativ för ett expertutlåtande 

från en jurygrupp, vars expertis bör ligga i musik, förklaras inte närmare. Samma år 

medvetandegör Måns Zelmerlöw även Norges ”dubbelt så många medaljer i OS [som Sverige]” 

och Christine Meltzer beskriver bandmedlemmen Mats Rubarth i Casablanca som ”Allsvenskans 

mest utvisade fotbollsspelare”.91 Det är heller inte ovanligt att artisters sportintressen tas upp i 

artistporträtten. 

 

Sportens påfallande närvaro i Melodifestivalen synliggör hur maskulint kodade ämnen tas för givet 

som allmänna intressen och hur de tillåts ta plats även i forum de egentligen inte har någon 

koppling till. Det är däremot svårare att tänka sig ett idrottssammanhang kommenteras av ett par 

schlagerexperter med hjälp av melodifestivalsreferenser. De idrottsintresserade skonas från 

feminint betingad kultur medan melodifestivalsåskådare påtvingas se avdankade idrottare och 

höra på sportkommentatorer och deras referenser till fotboll.  

 

Hur hanterar då Melodifestivalen ämnen som inte traditionellt sätt är kopplat till heterosexuella 

mäns intressen? Låt oss undersöka hur den avklädda manskroppen, som möjligtvis läses som ett 

heterosexuellt kvinnligt eller homosexuellt manligt intresse, porträtteras i programmet. 

 

2.3	  Den	  avklädda	  manskroppen	  
 

Manskroppen undviker inte helt en ”to-be-looked-at-ness” position och det finns tillfällen då 

även den manliga kroppen exponeras objektifierande. Detta görs dock på ett annorlunda sätt än 

den slentrianmässiga sexualiseringen av kvinnorna. Dels uppmärksammas det som något utöver 

det vanliga, som i öppningsnumret till finalen 2006 då programledaren Lena Philipsson sjunger 

om hur Alexander ”Bard visar banorna än en gång”.92 Hon nämner däremot inte något om hur 

Alexander Bards medtävlande Linda Bengtzing visar upp sina ben som definitivt avslöjar mer än 

Bards shorts. Exponerad manshud är följaktligen något uppseendeväckande till och med när det 

görs i en liten skala.  

 

I Melodifestivalen används den avklädda manskroppen till störst del som komiskt inslag. Ganska 

tätt inpå Lena Philipssons öppningsnummer 2006, när telefonröstningen förklaras, dyker en 

manlig streakare upp på scenen. Han springer snabbt fram bakom Lena, ropandes och vinkandes, 

                                                
90 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 13-03-2010, 01:19:00. 
91 Ibid, 01:42:45. 
92 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 18-03-2006, 00:03:15. 
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för att sedan springa vidare längs scengången ut ur bild. Inslaget bemöts med jubel från publiken. 

Kameran rör sig oroligt för att betona livekänslan i inslaget men illusionen bryts i nästa klipp när 

Lena Philipsson sitter i en studio och kommenterar händelsen i retrospektiv. Hon berättar då om 

streakarincidenten som att ”det var rätt härligt. Fast det märktes ju att det var rätt kallt i arenan 

och det var ju lite tråkigt för honom”.93 Den nakna mannen, som egentligen inte är naken utan 

verkar ha på sig någon slags hudfärgad stringkalsong om en tittar noggrant, skapas inte som 

sexuellt objekt – varken med ord eller visuellt. Eftersom streakaren bryter mot sociala koder, som 

att inte ha på sig kläder och att ”avbryta” en livesändning, framställs han som avvikande snarare 

än sexig. Vetskapen om att det dessutom var ”kallt i arenan” förminskar också hans manlighet, 

bokstavligt talat. En galenpanna med liten snopp förvandlar nakenchocken till ett roligt inslag, 

vilket det inte hade varit om streakaren varit kvinna. Den kvinnliga kroppen är nämligen mer 

sexuellt kodad än den manliga. Detta tydliggörs med nästa exempel.  

 

Under mellansnacket i green room, den andra deltävlingen i Melodifestivalen 2018, intervjuar 

programledaren David Lindgren tävlingsdeltagaren Ida Redig. Han säger då att han i sin nya 

singel inspirerats av Ida Redigs låt och singelomslag för ’Förlåt För Alla Sånger Som Jag Sjungit 

Om Dig’. Han håller hennes omslag bland sina talkort vilket visar en svartvit bild på Ida Redig 

som syns i profil liggandes på mage, naken, blickandes över axeln in i kameran. Bilden är däremot 

beskuren så att bakdelen inte syns. David Lindgren visar sedan sitt egna singelomslag där han 

själv syns i samma pose som Ida Redig fast med texten ”Förlåt för alla nakenchocker jag gjort i 

TV”. Titeln refererar till de gånger då David Lindgren stått i bara kalsongerna och skojfriskt visat 

upp sin ”pappakropp” både i Melodifestivalen 2017 och 2018.94 David Lindgrens singelomslag är 

däremot inte beskuret vid svanken. Hela rumpan är fullt synlig på bilden och den drar till sig 

extra mycket uppmärksamhet på grund av David Lindgrens svankande position. Bilden, som 

också visas uppförstorat på ett plakat i publiken, tas emot med skratt både från Ida Redig och 

publik.95  

 

Exemplet tydliggör hur de nakna kropparna fyller olika funktioner. Ida Redigs kropp censureras, 

för att inte verka oanständig, samtidigt som David Lindgrens bild skrattas åt. Den feminina 

positionen som exponerar David Lindgrens skinkor blir löjlig eftersom det är otänkbart att David 

                                                
93 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 18-03-2006, 00:09:45. 
94 Lindqvist, Anton, ”Melodifestivalen 2017: David Lindgrens ’pappakropps’-nakenchock och show får genrepets högsta 
jubel”, Sveriges Television, 10-02-2017, https://www.svt.se/melodifestivalen/melodifestivalen-2017-david-lindgrens-
pappakropps-nakenchock-och-show-fick-genrepets-hogsta-jubel/, Hämtad 20-04-2018 & Thomsen, Dante, ”David Lindgrens 
oväntade nakenchocker i sändning”, Expressen Nöje, 10-02-2018, https://www.expressen.se/noje/david-lindgrens-ovantade-
nakenchock-i-sandning/, Hämtad: 20-04-2018. 
95 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 10-02-2018, 1:13:10. 
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Lindgren skulle sexualiseras på samma sätt som Ida Redig. I den heteronormativa kulturen är den 

manliga rumpan inte en sexuell kroppsdel och för att avsexualisera den skrattar vi åt den. Detta är 

för att säkerställa könsskillnaderna. Penetration, vaginal, anal som oral, är tillskriven kvinnor. Om 

män också är penetrerbara ruckas genuspositionerna som heteronormativiteten kämpar så hårt 

för att fastställa. Därför är mansstjärtar tabu och behöver skämtas bort.96  

 

För att nämna några andra roliga, dock påklädda, mansrumpor så ser vi sångaren i Rolandz, 

spelad av Robert Gustafsson, vifta baken mot kameran på ett humoristiskt sätt i tävlingsbidraget 

’Fuldans’.97 Henrik Dorsin, från komikergruppen Grotesco, i rollen av låtskrivaren Rolf Pihlman, 

skakar sin ända i finalen 2009 till mellanaktsnumret ’Tingaliin’. Han gör detta iklädd i en silvrig 

overall sjungandes textrader som ”Tingeling, tingeling, come on baby shake that thing” och 

”Tingeling, tingeling, let me see your booty swing”. Hans roliga rumprörelser sätts i relation till 

de ”ryska” dansarna som karaktäriserar nidbilden av översexualiserade öststatsbrudar, iförda 

tighta neongula kortkort-shorts och svarta knästrumpor fästa med strumpeband, vilket 

accentuerar deras bakdelar på ett helt annat sätt än Rolf Philmans rumpa. Ett frekvent använt 

danssteg för dem är exempelvis att med särade ben stå framåtlutade med rumpan mot publiken 

och smeka handen längst mellangården.98 

 

En annan rolig rumpman är Sean Banan som bland annat deltar i Melodifestivalen 2012 med sin låt 

’Sean den förste Banan’. Redan i artistpresentationen märks Sean Banans speciella relation till 

rumpor av då Helena Bergström berättar hur ”Sean Banan […] förgyllt det svenska språket med 

ett, eh, ja ett antal uttryck som ’rompa’” och refererar då till ett klipp från när Sean Banan var 

med i realityserien och danstävlingen Floor Filler 2006.99 När Sean Banan sedan börjar gå upp 

mot scenen till Reel 2 Reals låt ’I Like To Move It’ börjar han dansa med rumpan åt en man i 

publiken. Mannen applåderar skrattandes och Sean Banan stojar vidare mot scenen.  

 

Själva scenframträdandet av ’Sean den förste Banan’ spelar på Sean Banans identitet som svensk 

immigrant och börjar med att Sean Banan glider in på en flygande matta till scenen. Lyriken går 

som följer: 

 
Jag kom från ett land 

                                                
96 Gindt, Dirk, ”’Your asshole is hanging outside of your body?’: excess, AIDS, and shame in the theatre of Sky Gilbert”, 
Skelly, Julia, ed., The uses of excess in visual and material culture, 1600–2010, Burlington, Aldershot, Ashgate, 2014. 
97 Rolandz, ”Fuldans”, Melodifestivalen 2018, 1:09:20. 
98 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 14-03-2009, 01:18:00. 
99 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 04-02-2012, 0:07:00. 
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Bestod av skägg och sand […] 

Nu är jag här 

Tjejor till höger, tjejor till vänster 

Togs emot, öppen arm 

Tullen tömde hela tarm 

 

Hemma fanns ingenting 

Nu ser jag bara string 

Blir glad i min ding-ding 

Här vill jag vara king100 

 

Texten skapar en dikotomi mellan nationer där Sverige framställs som attraktivt då det enligt 

Sean Banan är fyllt av ”tjejor” [sic] med string medan det outsagda landet som Sean Banan sägs 

komma från görs oattraktivt på grund av dess överflöd av skägg och sand. Texten delar även upp 

rumpans funktion mellan män och kvinnor. Sean Banans egen rumpa påtalas genom berättelsen 

om tullen som tömde hans tarm, vilket för tanken till fekalier. Kvinnorna, eller ”tjejorna”, visar 

sin string, ett plagg som främst exponerar rumpor då skinkorna inte skyls, vilket gör Sean Banan 

glad i hans ”ding-ding”. Refrängen går sedan ”Diggi-diggi-diggi-ding-ding-ding, här glider kingen 

in”. Omskrivningen av Sean Banans penis till ”ding-ding” som blir ”glad” av string för att sedan 

”glida in” antyder om ett intresse hos Sean Banan för analsex. Kvinnornas stringbeklädda rumpor 

förstås som sexuellt attraktiva i kontrast mot Sean Banans rumpa som kopplas samman med 

tarmtömning. 

 

I deltävlingens mellanakt ’Hela Sveriges Fest’ uppmärksammas Sean Banans bakdel återigen då 

Gina Dirawi sjunger ”Det sitter där ändå några homos och är arga […] misströsta inte, häll upp 

ett glas med skumpa, ni får också en present: här är Sean Banans rumpa”.101 Samtidigt visas Sean 

Banan, i green room, skaka på rumpan mot kameran för att sedan vända sig om med ett brett 

leende och vicka retsamt med pekfingret för att understryka att hans bakdel inte är sexuellt 

tillgänglig för några homos. 

 

Även om Sean Banan gör en nekande handgest, när hans rumpa föreslås som present för en gay 

publik, och lyriken till ’Sean den förste Banan’ försöker betona hur det är kvinnors rumpor som 

är sexiga, inte mäns, får vi som publik fortfarande se Sean Banans skakande rumpa i en kontext 

där den kan förstås som sexuellt intressant. I koreografin till ’Sean den förste Banan’ så får vi 

                                                
100 Ibid, 0:08:25. 
101 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 04-02-2012, 00:58:10. 
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också se rumpskak både från Sean Banan och hans manliga bakgrundsdansare. Även om 

dansrörelsen ska framstå som rolig för en heterosexuell blick så finns där en öppning för att 

inkludera mansrumpan som sexuellt laddad kroppsdel eller åtminstone tillåta den vara lika 

kompatibel till att skakas som en kvinnas. De manliga bakgrundsdansarna är dessutom mer 

avklädda än vad de vanligtvis brukar vara, de har nämligen bara armar.  

 

Bara, muskulösa, armar, eller en helt avklädd överkropp har jag identifierat som det vanligaste 

sättet att sexualisera manskroppen i Melodifestivalen. Några fler scenframträdanden som mer 

explicit visar avklädda manskroppar på detta sätt är bland annat ett orientaliskt ABBA-medley 

från 2004, Charlotte Perrellis öppningsnummer 2014 ’Beautiful Copenhagen’ och Samir och 

Viktors bidrag 2016 ’Bada Nakna’.102  

 

ABBA-medleyt 2004 är ett dansnummer med orientaliskt tema inspirerat av en berättelse ur Tusen 

och en natt. Dansarna är klädda i haremsbyxor, västar och tighta linnen. Kläderna visar mycket hud 

både på de kvinnliga och manliga dansarna. Numret börjar med att en pojke i pyjamas ligger på 

det stora scengolvet och läser en bok, vilket skapar förståelse för att dansnumret porträtterar en 

saga. Sagan kretsar kring ett heterosexuellt par som visar sin kärlek via lyft och akrobatiska 

dansrörelser. Paret skiljs åt i dansen då ett gäng manliga dansare hoppar in med sablar i händerna. 

De hotfulla männen rövar bort kvinnan genom att lyfta bort henne från scenen och dansar sedan 

med aggressiva rörelser mot mannen. Rövardansarna har helt bara överkroppar och långa svarta 

kjolar. De har muskulösa kroppar och dansar i blått ljus eller i skugga vilket gör att de uppfattas 

som att de har en mörkare hudton. Rövardansarna jagas bort med sparkande dansrörelser som 

utförs av ett gäng andra manliga dansare iklädda i byxor.103  

 

Dansnumret visar hur den avklädda manskroppen används som ett hotfullt element. Connell 

skriver hur manlig muskelstyrka är en symbol för patriarkal makt och att den ofta ses som 

essentiellt kopplad till manskroppen.104 Rövardansarna konstrueras som farliga i sin avkläddhet, 

som visar upp deras spänstiga och muskulösa kroppar, i kombination med att de bär vapen. De 

särskiljs också från protagonisten genom den mörka belysningen och att de bär kjolar. Även om 

numret i sin helhet spelar på en orientalisk estetik främmandegörs rövardansarna mer än de andra 

dansarna, bland annat för att de bryter mot klädmässiga könsnormer. Samma klädmässiga 

                                                
102 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 20-03-2004, 1:40:00, Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 08-03-2014,  
00:05:00 & Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 12-03-2016, 01:09:45. 
103 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 20-03-2004, 01:40:00. 
104 Connell, Raewyn, 2008, s. 83. 
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normbrott görs i öppningsnumret ’Beautiful Copenhagen’ där de manliga dansarna efter halva 

numret byter om till korta togadräkter och exponerar såväl bara armar som ben. 105  Det 

scenframträdandet är inspirerat av ett antikgrekiskt tema, vilket visar hur den avklädda 

manskroppen verkar mer vanligt förekommande i nummer som anspelar på icke-svensk kultur.  

 

Dyer diskuterar hur fans tenderar att favorisera de kändisar som de ser sig själva i. Detta 

innefattar att publiken i högre grad identifierar sig med en kändis som de delar erfarenheter med 

än en kändis som de finner sexuellt attraktiva. 106  Jag kopplar detta till den queera strategin 

”mental cross dressing” som Christensen identifierar som ett sätt för homosexuella män att 

identifiera sig med de kvinnliga artisterna i Eurovision Song Contest. Samma könsöverskridande 

läsningsstrategi går att använda i Melodifestivalen. Exempelvis i Jill Johnssons bidrag ’Crazy in 

Love’. Scenframträdandet spelar på en sexuell spänning mellan Jill Johnsson och hennes manliga 

bakgrundsdansare. Bakgrundsdansarna hänger i grupp, som ett gäng skolpojkar, och sneglar på 

Jill Johnsson som är klädd i en djupt urringad röd topp och en kort, rutig, kjol. 

Bakgrundsdansarna är klädda i svart med en punkig stil som accentueras med mössor, 

nyckelkedjor, långt hår och bara ärmar. Även om deras sneglande visar på en manlig blick så är 

det Jill Johnssons egna perspektiv och röst som styr framträdandet. Hon konstruerar sig själv 

som attraktiv och ger sig själv sexuell agens genom att vara medveten om männens begär efter 

henne. Detta går att se i låtens lyrik när hon bland annat sjunger: ”All of the attention you give 

me makes me feel so fine […] My body's shaking when I think of the things that you do” och 

”The girl is shaking like a leaf, you give the right affection”.107 Fokuseringen på det kvinnliga 

subjektet som ett åtråvärt objekt förstår jag som en grund till den mentala könsöverskridning som 

Christensen identifierat som viktig för den queera njutningen när det kommer till 

musikfestivalerna. 108  Då män sällan porträtteras som sexuellt åtråvärda, i en kultur som 

huvudsakligen sexualiserar kvinnor, ligger berättelser från ett heterosexuellt kvinnligt perspektiv, 

gällande åtrå, nära den homosexuella mannen. Det mentala könsöverskridandet inkluderar alltså 

en önskan om att få njuta av heterosexuella, manliga, åtråfyllda, blickar. 

 

Kapitlet har synliggjort hur den avklädda manskroppen, när den väl uppvisas, gestaltas på andra 

sätt än den sexualiserade kvinnokroppen. Den beskrivs som något uppseendeväckande och oftast 

som någonting roligt. Den avklädda manskroppen behandlas utifrån heteronormativa 

                                                
105	  Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 08-03-2014, 00:05:00. 
106 Dyer, Richard, 1998, s. 17. 
107 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 15-03-2003, 0:19:00. 
108 Christensen, Peter Tai, 2001. 
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förväntningar som åtskiljer sexualiserade kroppsdelar utefter kön. Exempelvis förlöjligas manliga 

rumpor istället för att sexualiseras. De avklädda manskropparna, som inte skojas bort, är 

muskulösa och kan därmed tolkas som ett uppvisande av fysisk makt. De har också en tendens 

att främmandegöras genom att kopplas till utländsk kultur. Detta visar på hur flera intersektioner 

har stor betydelse i samhällets genusstrukturer. Genom ”mental cross dressing” går det att hitta 

queer njutning i bidrag trots en heterosexuell inramning. 

 

Förutom att uppvisa en binär könsuppdelning strävar den heterosexuella matrisen efter att 

naturalisera hur dessa två könskategorier hör samman som en tvåsam enhet som kompletterar 

varandra.109 Detta undersöks vidare i kommande kapitel. 

 

2.4	  Heterosexuella	  konstellationer	  som	  norm	  
 

Jag har redan delvis berört den heterosexuella spänningen i ABBA-medleyt från 2004 som ett 

exempel på avklädda manskroppar. Numret visar också på homosociala normer och 

heterosexuell sexualitet. Mellanakten belyser kärleken mellan en man och en kvinna genom en 

historia som iscensätter det ikonografiska narrativet av en kvinna som blir bortrövad och sedan 

räddad av en man. Förutom att hela historien kretsar runt heterosexuell kärlek visar den också på 

heterosexuell lust, särskilt i en sekvens då kvinnan förför mannen och hans killgäng. Kvinnan 

utför en magdans som inkluderar mycket höftrörelser samtidigt som hon beskådas av mannen 

och hans gäng som reagerar genom att besvara kvinnans dans med minst lika vågade höftrörelser 

samtidigt som de stirrar trånande mot hennes kropp. I slutet av numret, när paret är återförenade 

och rövargänget besegrat, är mannen och kvinnan helt klädda i vitt. De utför då en gemensam 

dans till ABBA:s ’Kisses of Fire’ (1979) som bland annat inbegriper dansrörelser där paret 

bensaxar varandras liv, som vid penetration, samtidigt som de vrider bak sina huvuden i vällust. 

Andra dansare i heterosexuella konstellationer utför samma rörelse i bakgrunden.110 

 

Detta är inte en isolerad företeelse då heterosexuella iscensättningar görs genomgående i 

Melodifestivalen om än något mindre sexuellt än i ABBA-medleyt. De heterosexuella 

iscensättningarna går att se på multipla plan. Exempelvis i pardanser, som alltid görs 

heterosexuellt, i vilka som sjunger duett med varandra, vad dessa duetter tillåts handla om, i lyrik 

där män ständigt sjunger om kvinnor som kärleksobjekt samt slentrianmässigt i programledarnas 

manus. Som när programledaren Dolph Lundgren presenterar bidraget ’Manboy’ 2010 och 

                                                
109 Butler, Judith, 2007, s. 74f. 
110 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 20-03-2004, 01:40:00. 
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beskriver sångaren Eric Saade som ”alla tjejers våta dröm”. Han ignorerar därmed möjligheten att 

andra än tjejer kan tråna efter Eric Saade och att alla tjejer inte trånar efter killar.111 Det är inte så 

att homosexuella parkonstellationer eller homosexuella begär helt ignoreras, detta diskuteras mer 

ingående i kapitlet ”Queer gestaltning i Melodifestivalen”, men den heterosexuella normen 

genomsyrar programmet ständigt och opåtalat vilket naturaliserar den som norm och gör den 

självklar.    

 

När bidrag nummer sex i finalen 2004 ska presenteras intervjuas en ”melodifestivalsexpert” av 

programledaren Ola Lindholm. Experten visar sig vara en lillgammal pojke iklädd i blå kavaj och 

med en allvarlig uppsyn. Efter att ha ställt några lite för svåra frågor till experten undrar Ola 

Lindholm om han gillar artisten Charlotte Perrelli. Pojken reagerar inte något speciellt på denna 

tillfrågan men svarar tillslut jakande efter att Ola Lindholm upprepat, nästan något hetsigt: ”Du 

gillar henne va?” Barnexperten leds då fram till Charlotte Perrelli som står brett leende, med kort 

klänning och upp-pushade bröst och får av henne i tillåtelse att presentera det sjätte bidraget. 112 

Barnet antas vara mer intresserad av Charlotte Perrelli än de andra programledarna, antagligen på 

grund av hennes roll som schlagerprofil och vinnare både av Melodifestivalen och Eurovision Song 

Contest år 1999. Till Ola Lindholms förtret så verkar inte barnet reagera med den entusiasm som 

han hoppats på. Det går inte att undgå den sexualiserande implikationen i bilden när Ola 

Lindholm leder pojken fram mot Charlotte Perrelli samtidigt som han försöker övertyga barnet 

om att han gillar henne. Charlotte Perrelli utgör i den stunden sinnebilden för kvinnlighet med 

sina stora bröst, sitt långa hår, långa ögonfransar och bara ben. Det ligger ett antagande i att 

pojkbarnet ska finna sig intresserad av Charlotte Perrelli i mer än hennes funktion som 

programledare och sångare. De heteronormativa förväntningarna åläggs således inte endast vuxna 

utan också på barn som förutspås en heterosexuell framtid. 

 

Ett mer explicit exempel där heterosexualiteten verkligen lyfts fram är i bidraget ’Mirakel’ 

framfört av författaren Björn Ranelid och artisten Sara Li från finalen 2012. Lyriken är proppad 

med textrader som ”kärleken är ett mirakel som besegrar allt” och ”världens första och största 

atombomb är kärleken”. Senare tydliggörs det att det inte är vilken kärlek som helst som åsyftas 

utan mer specifikt en heterosexuell sådan, bland annat genom strofen: ”om kvinnan säger nej till 

mannens säd i mer än 60 år så dör hela mänskligheten ut”. 113  I ’Mirakel’ kopplas kärlek 

automatiskt ihop med mänsklig reproduktion, något som verkar gå till genom att kvinnor säger ja 

                                                
111 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 13-03-2010, 00:54:25. 
112 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 20-03-2004, 01:25:50. 
113 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 10-03-2012, 00:48:00. 
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till mäns säd. Det var alltså inte kärlek som beskrivs som mirakulöst i låten utan det 

heterosexuella samlagets kraft att producera nya människor.  

 

Både exemplet med barnet och låtbidraget ’Mirakel’ visar heterosexualitetens dominerande 

ställning i samhället som diskursivt fungerar som en förbestämd väg och som grundpelare för 

hela mänsklighetens existens. Queerteoretiker som Jack Halberstam har pekat på hur queera 

subjekt organiserar sina liv utanför detta förutbestämda heteronormativa livsmanus. Den queera 

livsvägen, utan heterosexuell familjebildning eller reproduktion överhuvudtaget, främmandegörs 

genom kulturens ständiga idealiserande av den heterosexuella familjen.114 Exemplen visar återigen 

hur Melodifestivalen påvisar heterosexualitet som en given livsväg.  

 

Jag har i kapitlet identifierat olika aspekter i Melodifestivalen som visar på att det till stora delar 

håller sig inom ett heterosexuellt ramverk när det kommer till porträtteringen av kön. 

Genuspositionerna är uppdelade i kvinnor och män som särhålls genom att fylla olika kroppsliga 

funktioner. Parodierandet av den avklädda manskroppen, den slentrianmässiga användningen av 

sexualiserade kvinnokroppar och den återkommande användningen av sportreferenser i 

programmet tyder på att programmet förhåller sig till en implicit heterosexuell manlig blick och 

publik. Genuspositionerna sammanförs genomgående i heterosexuella parkonstellationer som 

antas vara förgivettagna, för såväl barn som vuxna. Detta är några av de heterosexualiserande 

ramar som det queera har att differentiera sig emot i Melodifestivalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
114 Halberstam, Jack, In a queer time and place: transgender bodies, subcultural lives, New York University Press, New 
York, 2005.	  
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3.	  Queer	  gestaltning	  i	  Melodifestivalen	  
 

Där föregående analyskapitel undersöker hur Melodifestivalen påvisar heterosexualitet som norm 

tittar denna del närmare på hur det queera behandlas när det väl visas eller kommer på tal i 

programmet. Kapitlet undersöker bland annat hur representation av queerhet gestaltas, vilken 

estetik som kopplas till queera inslag, användningen av queerhet som komiskt inslag och vilka 

språkliga och visuella diskurser som används angående en homosexuell identitet. Eftersom denna 

del fokuserar på hur queerhet tillåts framträda i Melodifestivalen är analysen något mer av det 

reparativa slaget som visar hur programmet fungerar accepterande av queera subjekt. 

 

3.1	  Representation	  av	  queerhet	  
 

Som jag tidigare nämnt i detta arbete finns det en hög närvaro av queer representation i 

Melodifestivalen åtminstone gällande gruppen homosexuella män. På produktionssidan syns 

exempelvis tävlingsproducenten Christer Björkman, manusförfattarna Edward af Sillén, Calle 

Norlén och Daniel Réhn samt låtskrivaren Fredrick Kempe som haft otaligt många tävlingsbidrag 

under den senaste perioden av programmet. På programledarfronten har vi bland annat det 

kända bögparet Mark Levengood och Jonas Gardell, sidekicken Fab Freddie, Pekka Heinonen 

som agerat kommentator och Calle Norlén som medverkat i sketchsammanhang. För att nämna 

några som närvarat i programmet som artister så har vi exempelvis Richard Engfors framförande 

’Ready For Me’ (2005), Richard Wolf med ’En förlorad sommar’ (2013), Mathias Holmgren i 

Barbados med ’Bye Bye’ (2003), Peter Jöback med ’Hollow’ (2010), Andreas Lundstedt som 

soloartist med ’Move’ (2007) och ’Aldrig aldrig’ (2012). Andreas Lundstedt har också deltagit i 

tävlingen med gruppen Alcazar med bland annat låtarna ’Not a Sinner Nor a Saint’ (2003), 

’Alcastar’ (2005) och ’Blame it on the Disco’ (2014). Magnus Carlsson har även han deltagit i 

Alcazars bidrag ’Not a Sinner Nor a Saint’ samt i dansbandet Barbados med låten ’Världen 

utanför’ (2002) och som soloartist med låtar som ’Live Forever’ (2007) och ’Lev livet’ (2006).  

 

Melodifestivalen har dessutom bjudit på dragnummer med After Darks tävlingsbidrag ’La Dolce 

Vita’ (2004), ’(Åh) När ni tar saken i egna händer’ (2007) och ’Kom ut som en stjärna’ (2016). 

Andra dragartister har också deltagit såsom draggruppen Pink Pistols med ’I Am Somebody’ 

(2014), dragartisten Babsan med ’Ge mig en spanjor’ (2011) och Eurovisionvinnaren Conchita 

Wurst som öppnade finalen 2015 med sitt vinnande bidrag från Eurovision Song Contest ’Rise Like a 

Phoenix’ (2014). Andra representationer från det queera spektret som deltagit är bland annat 

duon Samir & Viktor där medlemmen Viktor Frisk öppet identifierar sig som bisexuell. Duon har 
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tävlat med bidragen ’Groupie’ (2015), ’Bada nakna’ (2016) och ’Shuffla’ (2018). Mer 

queerprofilerade artister som deltagit i musiktävlingen är exempelvis den androgyna Yohio med 

’Heartbreak Hotel’ (2013) och ’To the End’ (2014), det queerprofilerade bandet Army of Lovers 

med ’Rocking the Ride’ (2013), popbandet The Ark, med den bisexuellt identifierade Ola Salo, 

med ’The Worrying Kind’ (2007) och punkbandet Dismissed med ’Hearts Align’ (2017). Den 

enda profilerade lesbiska artisten som deltagit under perioden som jag undersökt har varit 

Mariette med bidragen ’Don’t Stop Believing’ (2015), ’A Million Years’ (2017) och ’For You’ 

(2018).  

 

Denna lista med artister och profiler är inte på något sätt en heltäckande kartläggning av den 

queera representationen i Melodifestivalen men ger ändå en uppfattning om hur den sett ut. 

Uppdelningen indikerar att programmet främst är ett manligt homokulturellt fenomen snarare än 

allomfattande queert. Jag ser detta som ett uttryck för hur musik och lågkultur är kopplat till 

femininitet, vilket gör det till en domän som står närmare heterosexuella kvinnor och 

homosexuella män. Det går också att se som uttryck för hur män har närmare tillgång till 

maktpositioner i samhället, särskilt de produktionsknutna rollerna. 

 

Representation handlar inte enbart om i vilken utsträckning olika grupper får exponering utan 

också hur dessa grupper porträtteras när de väl tar plats. Vidare kommer jag att diskutera några 

fall som explicit visar på queer representation i Melodifestivalen.   

 

2003 är Mark Levengood programledare för Melodifestivalen och i finalen delade han 

programledarrollen tillsammans med sin partner, idag make, Jonas Gardell. Jonas Gardell startar 

finalen med ett pampigt öppningsnummer fyllt med fjäderplymer, extravaganta huvudbonader, 

paljettbeklädda tyger, högt sparkande jazzdansare och en sångtext fullspäckad med 

schlagerreferenser. Framträdandet avslutas med att Mark Levengood hissas upp ur scengolvet, 

klädd i en vit brudklänning, hållandes i en blombukett i ena handen och Jonas Gardell i den 

andra. Paret går sedan igenom ett valv av fjäderplymer, som bakgrundsdansarna håller upp, till 

tonerna av den välkända Mendelssohns bröllopsmarsch och publikens applåder. Jonas Gardell 

frågar därefter publiken: ”Tager publiken dessa Mark och Jonas till era äkta programledare att 

älska i nöd och lust?” varav publiken jublar ”JA!” och applåderar. Skrattandes svarar Jonas 

Gardell med följdfrågan ”Ska jag kyssa bruden?” vilket bemöts med busvisslingar och ytterligare 

applåder.115 Framträdandet leker uppenbarligen med tanken på att Mark Levengood och Jonas 

                                                
115 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 15-03-2003, 00:03:00. 
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Gardell gifter sig vilket vid tidpunkten var oåtkomligt för samkönade par. Händelsen och 

publikens positiva respons på ”vigseln” uppmärksammades även medialt.116  

 

Samma år som Mark Levengood och Jonas Gardell programleder finalen deltar popgruppen 

Alcazar med tävlingsbidraget ’Not a Sinner nor a Saint’. I låten går det att höra följande lyrik: 

 
This is a game with no rules. I won't commit to ’I do’ […] 

In days of joy and lack of sorrow, I live my life the way I planned 

 

I am not a sinner nor a saint, not that I would lose my head and faint 

Every time we touch, no, am I forgiven? Living and loving my way 

You never gonna break my heart, I ain’t gonna let it happen, no! 

Am I forgiven? Confessions I make in the name of myself 

 

Am I a badboy maybe? Am I a sadboy, let’s see 

I can’t remember crying since I was a child117 

 

Till skillnad från öppningsnumret så tar ’Not a Sinner Nor a Saint’ avstånd från giftermålet som 

institutionellt ramverk för kärlek. Det går exempelvis tydligt att se i versraderna ”I won’t commit 

to ’I do’” och ”in days of joy and lack of sorrow” som spelar på de fraser som förs i samband 

med kyrkliga giftermål. Fraserna utbyts under vigselgudstjänsten när de två parterna svär varandra 

trohet (i glädje och sorg, i ljusa och mörka dagar) och svarar ja på löftena gentemot varandra som 

äkta makar. Alcazar vill däremot inte ta på sig dessa förpliktelser. Gruppen Alcazar är direkt 

kopplade till homosexualitet, dels via gruppmedlemmarna Magnus Carlsson och Andreas 

Lundstedt samt bandets användning av disco-genren som är känd för att ha varit särskilt populär 

på gayklubbar. 118 Bidraget gör upp med religion utifrån ett queert perspektiv då lyriken tar upp 

den queera positionen att ses som en syndare, som något dåligt, sorgligt och i behov av att bikta 

sig. Alcazar gör motstånd mot denna bild och avsäger sig det heterosexuella, religiösa och 

moralistiska idealet. De har bestämt sig för att leva och älska på sitt sätt.  

 

Förutom lyriken visar den visuella showen också på ett uppror mot konservativa ideal. Samtliga 

gruppmedlemmar är klädda i illröda kläder från topp till tå. Magnus Carlsson har en generös 

urringning och bara armar, Annikafiore och Tess Merkel är iklädda korta klänningar och Andreas 

                                                
116 Panas, Dan, ”Hela Globen sa ja till bröllopsparet”, Aftonbladet, 16-03-2003, 
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article10350173.ab, Hämtad: 07-05-2018. 
117 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 15-03-2003, 00:58:00. 
118 Brett, Philip & Wood, Elizabeth, 2006, s. 370. 
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Lundstedt visar också upp sina biceps i en ärmlös tröja. Bakgrunden är ljussatt i blålila staplar 

som skiftar vid scennivån till stark magenta. Staplarna för tankarna till skyskrapor och billjus som 

far förbi medan det rosa ljuset påminner om en solnedgång. Settingen ger intrycket av en 

stadsmiljö i skymningen, eller möjligtvis gryningen, där Alcazar dansar fram. Dansrörelserna görs 

synkroniserat och vid ett tillfälle i dansen gör samtliga i gruppen mjuka höftrörelser samtidigt 

som alla blickar inbjudande in mot kameran. Samtliga porträtteras åtråvärda på liknande termer 

oberoende av kön. Den röda klädseln spelar på en ikonografi länkat till prostitution vilket 

ytterligare visar på Alcazars oberördhet över att verka icke-respektabla och amoraliska. I 

jämförelse med Mark Levengoods och Jonas Gardells öppningsnummer verkar ’Not a Sinner 

Nor a Saint’ vara mer av ett avståndstagande från heterosamhället och dess giftasnormer medan 

Jonas Gardell uttryckligen ber om publikens acceptans. Innebär detta då att Alcazars nummer är 

mer queert? 

 

Äktenskapet har gått från att diskuteras som ett heterosexuellt privilegium, som negligerat 

samkönad kärlek, till att bli ett tecken på homonormativitet och queer assimilering till det 

heterosexuella samhället inom queerforskningen. Queerteoretikerna David L. Eng, Jack 

Halberstam och José Esteban Muños uppmärksammar detta i artikeln ”What’s Queer About 

Queer Studies Now?” där de ställer sig frågan: ”If mainstream media attention to queer lives and 

issues has helped to establish the social and legal foundation for the emergence of gay marriage, 

family, and domesticity, what are the social costs of this new visibility?”.119 Frågan i sig själv pekar 

på ett kritiskt förhållningssätt till de nytillkomna rättigheterna gällande queert leverne. De kopplar 

samman strävan efter samkönat äktenskap med neoliberala och individualistiska värderingar 

vilket något hårdraget gör frågan om samkönat äktenskap till ett uttryck för det kapitalistiska 

maskineriet. De utgår från sociologen Lisa Duggans definition av homonormativitet och 

beskriver den som: 

 
[T]he gay and lesbian liberal platform advocating for gay marriage while rhetorically remapping and 

recoding freedom and liberation in narrow terms of privacy, domesticity, and the unfettered ability to 

consume in the "free" market, collaborates with a mainstreamed nationalist politics of identity, 

entitlement, inclusion, and personal responsibility, while abandoning a more global critique of 

capitalist exploitation and domination, state violence and expansion, and religious fundamentalisms 

and hate.120 

 

                                                
119 Eng, David, L., Halberstam, Jack & Muños, José Esteban, ”What’s Queer About Queer Studies Now?”, Social Text, Vol. 
23, Nr 3–4, Fall–Winter, Duke University Press, 2005, s. 2. 
120 Ibid, s. 11. 
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Även om jag håller med om att legaliseringen av samkönade äktenskap, som trädde i kraft 2009 i 

Sverige, går att se som en assimileringsprocess i riktning mot en heterosexuell levnadsmall 

betraktar jag Duggans definition av homonormativitet, som många amerikanska queerteoretiker 

tagit efter, som en något kantig och statisk beskrivning för den normaliseringsprocess för 

homosexuellt leverne som pågår runt om i världen. Ideologiska värderingar är inte så hårt 

sammankopplade till varandra som Duggan vill påstå. Någon som ställer sig bakom den liberala 

tanken att införa samkönat äktenskap kan samtidigt vara emot fri marknad. Dessutom är ett 

homosexuellt giftermål i sig själv en akt emot religiösa fundamentalister. Som David Halperin 

och Valerie Traub påpekar är den riktiga fienden för homosexuella och queera förtryckande 

religion och konservatism. 121  Att dra in kapitalism som ett anti-queert uttryck och att 

sammanbinda de som ställer sig bakom samkönade äktenskap med neoliberalism är för mig en 

alltför hårdragen slutledning. Jag ser dessa frågor mer som en ideologisk diskussion mellan vad 

Pullen skulle kalla för assimilationister och pluralister.122 Samtidigt är det samkönade äktenskapet 

en intressant brännpunkt där sexuell reglering och konservativa värderingar möter det liberala 

och den homosexuella frigörelse’.123 Jag analyserar det fiktiva giftermålet mellan Mark Levengood 

och Jonas Gardell i Melodifestivalen som en queer akt som ruckade på giftermålet som 

heterosexuell institution och som mycket möjligt till någon grad var med och påverkade 

attitydförändringen gällande äktenskapet vilket på sikt ledde fram till lagändringen.  

 

En del av homonormativiteten, som samkönat äktenskap sägs vara ett tecken på, hänger ihop 

med applicerandet av det heterosexuella samlevnadsidealet, bestående av monogami och 

respektabilitet, överfört på homosexuella relationer.124 Öppningsnumret 2003 går trots giftermål 

emot denna del av homonormativiteten. Samtidigt som Jonas Gardell sjunger ”varje gång jag tar 

min hand i din, min skatt” lutar han sig nämligen bakåt och låter sig tas emot av två manliga 

dansare som med sina huvuden vridna mot Jonas Gardell får det att se ut som att de båda kysser 

honom. Jonas Gardells tokroliga min, när han åter kommer på fötter, förstärker bilden av att han 

just blivit kysst av de snygga dansarna.125 Den respektabla monogamin som giftermålet påvisar 

blir således omförhandlad. Kanske behöver det samkönade äktenskapet inte åläggas samma 

tvåsamma ideal som det heterosexuella? 

                                                
121 Halperin, David & Traub, Valerie, “Beyond Gay Pride”, Gay Shame, (red.), David Halperin & Traub, Valerie, Chicago 
University Press, Chicago, 2009, s. 31. 
122 Pullen, Christopher, 2009, s. 78f. 
123 Ibid, s. 14. 
124 Ambjörnsson, Fanny & Janne, Bromseth, ”När du gifter dig och får barn… Om ålder, heteronormativitet och genus”, 
Ambjörnsson, Fanny & Jönsson, Maria (red.), Livslinjer: berättelser om ålder, genus och sexualitet, Makadam, Göteborg, 
2010, s. 208. 
125 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 15-03-2003, 00:05:20. 
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Exemplet visar på ett tillfälle då samkönat begär, i form av en kyss, får ta plats i Melodifestivalen. 

Annars är detta en högst ovanlig företeelse. Som jag diskuterade i kapitlet ”Genuspositioner i 

Melodifestivalen” har programmet en vana att sexualisera kvinnokroppen och att visa på 

heterosexuella parkonstellationer vilket också appliceras på scenframträdanden med 

homosexuella artister. Magnus Carlsson är ett exempel på detta. Han omges ofta av kvinnliga, 

lättklädda, bakgrundsdansare i sina scenframträdanden. Hans homosexuella läggning påkallas 

däremot i ord. Exempelvis när Lena Philipsson sjunger om samtliga deltagare i öppningsnumret 

till finalen 2006 och Magnus Carlsson beskrivs, med tonerna till Lill-Babs ’Tuff brud i 

lyxförpackning’ (1956), som: ”en tuff bög, i straight förpackning, en färgklick i grå kostym. Han 

är en glittrig, schlager, sockerbit – maskerad till expedit. Och han har övat sitt sug i blicken och 

sitt sväng med sin fasta stjärt…”. 126  Beskrivningen som belyser Magnus Carlsson, och den 

manliga homosexuella identiteten, som glittrig, schlager och sockersöt fungerar i viss mån 

infantiliserande då samtliga ord hör till barnslig estetik. Åt andra hållet gör den suggestiva 

melodin och orden ”sug” och ”fasta stjärt” att Magnus Carlsson framställs som ett sexuellt 

objekt. Det sexuella bryter dessutom med traditionell, maskulin, sexualitet som brukar fokuserar 

på att penetrera, inte att bli penetrerad, vilket fasta stjärtar och sugande munnar i sexuella 

sammanhang har en tendens att bli. 

 
I själva tävlingsbidraget 'Lev livet' samma år sjunger Magnus Carlsson: 
 

Jag ska samla stunder, nya under 

Älska och andas, alla sekunder 

Lev livet! Nätter och dar 

Lev livet! Livet jag har 

Låt det hända och låt det komma 

Åh, jag vill, jag vill, jag vill […] 

 

Jag vill lyfta och landa 

Jag vill leka med andra 

Åh, det kittlar i mig 

Och det viskar i mig 

Och det ropar i mig127 

 

Lyriken omfamnar ett sinnligt, lustfullt leverne som mycket väl går att koppla till den kulturella 

förståelsen av bögar som översexuella och inkapabla till att stadga sig. Tyvärr, suddas de 

                                                
126 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 18-03-2006, 00:06:20. 
127 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 18-03-2006, 00:30:45. 
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homosexuella konnotationerna ut av de kvinnliga dansarna som flockas runt Magnus Carlsson. 

Precis som Lena Philipsson sjunger så blir han inpaketerad i en straight förpackning med sin gråa 

kostym och de lättklädda kvinnokropparna runt om sig. Samma sak sker igen, sex år senare, när 

Magnus Carlsson tävlar med låten ’Möt mig i gamla stan’. Denna gång är de kvinnliga 

bakgrundsdansarna åtminstone mer påklädda och det har även adderats ett par manliga dansare. 

Magnus Carlsson är återigen klädd i en respektabel kostym – värd en Dressman-reklam. Han 

interagerar inte med dansarna utan riktar allt sitt fokus mot kameran. Lyriken berör, precis som 

’Lev livet’, kroppsliga begär: 

 
Smaken av kyssar som dröjer kvar 

Luften vibrerar av du och jag […] 

Föll sen hårt ner, vill ha mer […] 

 

Möt mig i Gamla stan 

Nu ikväll nu ikväll 

Jag väntar i Gamla stan 

Behöver dig hos mig ikväll […] 

 

Ljusen har slocknat men jag är glödhet128 

 

Även om varken lyriken eller den visuella upplevelsen av bidraget påtalar ett samkönat begär gör 

den sig påmind för de som känner till Magnus Carlssons uttalade sexuella läggning. Detta har lett 

till diskussioner, i homosexuella miljöer, om vad texten till ’Möt mig i gamla stan’ egentligen 

syftar på. På QX:s schlagerblogg diskuteras det exempelvis om texten handlar om att möta upp 

en dejt via den populära mobilapplikationen Grindr, som används bland män som har sex med 

män för att hitta sexpartners. Låttexten skulle då symbolisera en vanlig hälsningsfras via appen, 

där två män skulle först mötas upp på någon av gaybarerna vid Gamla stan för att sedan 

förslagsvis göra följe hem för sex.129 I och med denna tolkning blir låten en bärande symbol för 

hur qruising går till i vårt teknologiska samhälle. Desperationen i texten som ”vill ha mer” och 

”behöver dig hos mig ikväll” blir uttryck för ren kroppslig lust. För de som är ovetandes om 

qruisingtaktiker hos bögar blir texten bara en av alla andra låtar med temat på tvåsam kärlek. På 

så sätt får ’Möt mig i gamla stan’ en särskild betydelse från ett queert perspektiv samtidigt som 

det går obemärkt förbi den oupplysta heterosexuella massan.  

 
                                                
128 Magnus Carlsson, ”Möt Mig i Gamla Stan”, Melodifestivalen 2015, 00:52:27. 
129 Larsson, Ronny, ”Magnus Carlsson första repetitionen”, QX, 12-02-2012, 
https://blog.qx.se/schlagerprofilerna/2015/02/12/magnus-carlsson-forsta-repetitionen/, Hämtad: 09-04-2018. 
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Queerhet representeras, som jag visat, både explicit och implicit i Melodifestivalen. Bidrag med 

representanter från det queera paraplyet försäkrar inte att avbrott mot heteronormen görs i 

numret, likväl fylls de med potential att förstås som uttryck av samkönat begär och sexuella 

praktiker exempelvis som i ’Lev livet’ och ’Möt mig i gamla stan’. Spänningen mellan den 

homosexuella identiteten och rätten till samkönat äktenskap tar sig i uttryck i ’Not a Sinner Nor a 

Saint’ och i öppningsnumret av finalen 2003. Scenframträdandena tar varsin sida i debatten där 

Alcazars nummer tar avstånd från de religiösa förpliktelserna medan Mark Levengood och Jonas 

Gardell ber om publikens godkännande till att ses som äkta makar. Jag analyserar båda 

framträdandena som queera uttryck som ruckar på heteronormens ideal på olika sätt. 

 

I Lena Philipssons beskrivning av Magnus Carlsson nämnde hon ”glittrig, schlager, sockerbit” 

vilket inte bara påtalar schlagergenren i Magnus Carlssons bidrag utan också sammanbinder vissa 

estetiska komponenter som ofta dyker upp gällande den manliga homosexuella identiteten. Detta 

undersöks vidare under nästa rubrik. 

 

3.2	  Gay	  estetik	  i	  form	  av	  schlager	  och	  divor	  
 
Att binda samman vissa estetiska genres med queerhet ses på många håll som problematiskt 

bland queerforskare. Taylor menar att det queera saknar en fast estetik och att all musik har queer 

potential. Om den väl skulle behöva definieras skriver hon att överdrivenhet är språket för den 

queera logiken och att det sexuella behöver ligga i fokus. Detta kan exempelvis vara estetiska 

uttryck som explicit signalerar sexuella lustar och kriminella intimiteter. 130 Enligt Brett och Wood 

är disco och divor det som närmast går att förklara som en gay estetik på det musikaliska fältet. 

Samtidigt menar de att dessa föredragna musikgenres bland homosexuella är starkt 

kontextbaserade och skiftar beroende på tidsliga, rumsliga och kulturella faktorer. 131  I 

Melodifestivalen görs det tydligt vilken estetik som behandlas som gay och de är inte rädda för att 

belysa sin egna närstående relation till den.  

 

I finalen 2012 kommer Helena Bergström ut på en scenplatå, ute bland publiken, i rollen som 

Marianne som genom programserien setts sittandes i sin soffa klagandes på Melodifestivalens 

bristande kvalitet. Med popcorn i munnen förklarar Marianne hur det var barnbarnen som gett 

henne och hennes make, Bobbo, biljetterna till finalen. Hon förklarar vistelsen ”som att vara på 

ett barnkalas från helvetet” och att de blivit placerade jämte ett ”gäng högljudda, trevliga killar i 

                                                
130 Taylor, Jodie, 2012, s. 49, 62f. 
131 Brett, Philip & Wood, Elizabeth, 2006, s. 370, 372. 
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rosa fjäderboor”. Vidare förklarar hon hur detta gäng av killar ”envisas med att kalla sig själva för, 

ja, jag hörde ’schlagerbög’”. Marianne förvånas över ordvalet som de homosexuella männen 

använder för att referera till sig själva. ”homosexuellas ja det e ju verkligen ett märkligt uttryck 

’schlagerbög’ jamen det är ju självklart. Det är ju som att säga ’kort dvärg’.” 132 Poängen i skämtet 

ligger i självklarheten att bögar gillar schlager, precis som att småvuxenhet innebär kort längd, 

och att det därmed skulle vara överflödigt med ordet schlagerbög. Schlager och bögar är 

sammankopplade, det ena innefattar det andra. 

 

Schlager kommer från tyskans ”schlager” vilket betyder ”något som slår” och syftar helt enkelt på 

en hitlåt eller folklig musik. Rosenberg skriver följande om genren: ”Schlager är en folklig genre 

som inte genererar något finkulturellt kapital. Schlager är inte progressivt, utan står för en 

sentimentalitet som luktar dansbana och spruckna drömmar. Schlager är storslagenhet och 

banalitet i ett”.133 Termen har inkorporerats i melodifestivalsammanhang till den grad att samtliga 

bidrag, oavsett genre, passerar som en schlager bara genom sitt deltagande i Melodifestivalen. På 

senare år har det däremot dykt upp en diskussion huruvida schlagergenren börjar försvinna från 

Melodifestivalen. Detta aktualiseras bland annat i mellanaktsnumret ’Här står jag’, vilket är en svensk 

cover på den tyska artisten Helene Fischers låt ’Atemlos durch die Nacht’ (2013), framförd av 

Charlotte Perrelli i Melodifestivalen 2016. I uppträdandet sjunger Charlotte Perrelli bland annat: 

 
Tiden har förändrats, ingenting är sig likt […] 

Förr så fort vi tävla' gick vi jämt till final 

Nu är schlagerdivorna ett andrahandsval […] 

 

Jag vill ha konfetti, jag vill ha korsetter 

Jag vill känna fläkten i mitt hår 

Jag vill ha briljanter, jag vill ha stiletter 

Nu ska det bli schlagerdivans år […] 

 

Popens killar kan gå hem 

När ni har lekt av er, när ni blivit mätta 

När ni har fått nog av hippt och ungt […] 

 

Här står jag – Schlagerns räddare är här134 

 

                                                
132 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 10-03-2012, 01:36:15. 
133 Rosenberg, Tiina, 2005, s. 338. 
134 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 13-02-2016, 00:55:00 
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Schlagergenren kopplas i låten samman med schlagerdivan, i detta fall Charlotte Perrelli, som 

kräver konfetti, fläktar, korsetter och briljanter. Rosenberg definierar divor som ”extraordinary, 

tragic, comic, angry, nasty, glamorous, provocative, sentimental, and intelligent”. 135 Vidare skriver 

hon hur divan är heterosexuell men sällan heteronormativ.136 Kulturvetaren Craig Jennex ser 

divafandom inom bögkulturen som ett uttryck för queer nostalgi. Jennex menar att operadivan 

fungerar som ett queernostalgiskt kulturintresse som idag går att översätta till divafandom av 

kvinnliga popartister.137 Han menar att könsöverskridande identifikation av divaikoner har varit 

och är än idag en betydande del av nutida bögkultur.138 ’Här står jag’ bygger upp ett narrativ där 

schlagerdivan framställs som mindre framgångsrik i Melodifestivalen än hon tidigare varit och att 

”popens killar” verkar vara de nya regenterna. Detta skulle innebära att tävlingen tar avsteg från 

de aspekter som sammanfört programmet med en queer estetik. 

 

Kopplingen mellan schlagerdivor och homosexualitet syns även i mellanakten ’Hela Sveriges fest’ 

från deltävling ett i Melodifestivalen 2012 där Sarah Dawn Finer, Gina Dirawi och Helena 

Bergström sjunger: 

 
Om du saknar den fjolliga tiden  

Med fläktar som blåste i siden  

Och Lindarw som ville ”la dolce vita” leva 

Vi har också män i klänning. Vi har Thomas Di Leva […] 

 

Det sitter där ändå några homos och är arga 

”Finns det ingenting för oss? Var är Kikki, var är Arja?” […] 

 

Det är inte bara straight, inte bara gay 

Det är inte bara om Charlotte Perrelli är din grej139 

 
Schagerdivorna i numret personifieras med dragartisten Christer Lindarw, schlagerveteranerna 

Kikki Danielsson, Arja Saijonmaa och Charlotte Perrelli. Enligt skaparna, Edward af Sillén och 

Daniel Réhn, handlar numret ’Hela Sveriges fest’ om Melodifestivalens utveckling från att endas ses 

                                                
135 Rosenberg, Tiina, Don't be quiet, start a riot!: Essays on Feminism and Performance, Stockholm University Press, 
Stockholm, 2016, s. 82. 
136 Ibid. 
137 Jennex, Craig. ”Diva Worship and the Sonic Search for Queer Utopia”. Popular Music and Society. Vol. 36, No. 3. 
Routledge Taylor & Francis Group. 2013. s. 343f, 357. 
138 Ibid. s. 345, 347. 
139 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 04-02-2012, 00:55:30. 
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av bögar till att älskas av hela svenska folket.140 Med detta går det att förstå hur programmet har 

utvecklats i en riktning där de försöker ta avstånd från sitt namn som schlagerfestival och istället 

inkludera genrers utan sentimentala och lågkulturella associationer. 

 

Rosenberg skriver om schlagern som en sentimental musikgenre förknippat med kitschig 

skräpkultur och det går att se på flera håll hur schlagergenren och dess divor ses ned på, även i 

Melodifestivalen. I bryggan till ’Sean den Första Banan’ rabblar Sean Banan en lista över svenska 

saker han tycker om och ogillar. Bland upprabblingen nämner han: ”Ikea – jävla bra, Carola – 

inte så bra. Annars är det jävla bra!”141 Divor blir ofta uthängda för att vara något utöver det 

vanliga, inte minst Carola som är minst lika folklig att hata som att älska.142 Hon är inte en foglig 

blondin som välvilligt visar sin string för Sean Banan, som han sjöng om i sitt bidrag, utan en 

diva med pondus och röst, något som skrämmer och som väcker förargelse. 

 

I ett ytterligare utklipp från ’Hela Sveriges fest’ går det att se hur schlagergenren balanseras upp 

med en annan musikgenre: 

 
Ja, mycket har förändrats och linjer suddas ut […] 

Schlager och hårdrock tillsammans hand i hand 

Det här är inte bara fjollornas land!143 

 
Hårdrocken som byggs upp som schlagerns antites, vilket är en musikgenre med starka maskulina 

konnotationer. 144  Detta indikerar på att det är det klibbiga, sentimentala, känslomässiga och 

feminina som gör schlagern oattraktiv och att detta går att kompensera med att inkorporera mer 

maskulina musikgenres i Melodifestivalen. Det är däremot inte hårdrocksgenren som dominerar i 

tävlingen nuförtiden, möjligtvis Electronic dance music-genren (EDM) en genre som 

karaktäriseras av teknik vilket traditionellt ses som ett maskulint kodat intresse. 

Socialantropologen Anna Gavanas skriver om hur EDM-genrens och DJ:andets teknologiska 

fascination ofta genusifieras som manligt och att detta exempelvis exkluderar kvinnor från 

DJ:scener. 145  Maskuliniserandet av denna tekniskt influerade genre uppvärderar också den 

                                                
140 Sveriges Television, “Melodifestivalen 2012 är inte bara bögarnas fest”, Sveriges Television, 03-02-2012, 
https://www.svt.se/articles/20120203212102_melodifestivalen_2012_ar_inte_bara_bogarnas_fest/, Hämtad: 03-04-2018. 
141 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 04-02-2012, 0:08:25. 
142 Holmdahl, Sofia, Fångad av en medievind – En diskursanalys av könade mediala konstruktioner av duon Johnson & 
Häggkvist i Melodifestivalen 2008, Stockholms Universitet, 2016. 
143 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 04-02-2012, 00:55:30. 
144 Ganetz, Hillevi, 2008, s. 62. 
145 Gavanas, Anna, ”’You Better Be Listening To My Fucking Music You Bastard’: Teknologi, genusifiering och andlighet 
bland DJ:ar på elektroniska dansmusikscener i Berlin, London och Stockholm”, Ganetz, Hillevi (red.), Rundgång: genus och 
populärmusik, Makadam, Göteborg, 2009. 
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hierarkiskt gentemot andra musikgenres, exempelvis ”kommersiella” sådana, fastän EDM idag 

dominerar populärmusikutbudet och därmed är minst lika kommersiell som all annan popmusik. 

 
Stychin skriver hur han identifierat en strävan efter professionalisering i utformningen av 

Eurovision Song Contest.146  Jag menar att samma professionaliserande aspekter även går att finna i 

utvecklingen av Melodifestivalen. Stychin går inte in på detalj hur denna professionalisering ser ut 

men jag avläser det som att professionaliseringen tar sig uttryck genom att programmet gör 

anspråk på att vara en seriös aktör på det västerländska popkulturella musikfältet. Melodifestivalen 

är i sig själv redan en aktör att ta seriöst på det svenska musikfältet. Hur påvisas då en 

professionell utformning och vad differentierar den sig emot? Eftersom västerländsk kultur är 

strukturerad efter dikotoma tankesystem så går det enkelt att rada upp vad professionalism består 

av samtidigt som det belyser vad som anses oprofessionellt.147  Det professionella är ordnat, 

strukturerat, lönsamt, seriöst, rationellt, beräkneligt och modernt. Det oprofessionella blir av 

detta irrationellt, känslostyrt och omodernt. Det oprofessionella blir en omskrivning för det 

sentimentala, nostalgiska, emotionella och kitschiga som tidigare beskrivit melodifestivalernas 

estetiska utformning.148 Genom att röra mot ett professionellt ideal suddas de lågkulturella, dåliga 

och feminina konnotationerna bort från programmet. Jag kopplar detta till Bretts resonerande 

om den musikvetenskapliga diskussionen kring maskuliniserande taktiker av musikfältet.149 

 

Att schlagergenren ses som lågt värderad och något som behöver bytas ut mot mer moderna, 

maskulina, musikgenres samtidigt som den är nära sammanbunden med en manlig 

homosexualitet synliggör hur den homosexuella identiteten, åtminstone den feminina, fortfarande 

ses som något oönskat i kulturen. Detta framgår ännu tydligare vid de tillfällen där samkönat 

begär och queerhet förlöjligas. 

 
 
3.3	  Queerhet	  som	  komiskt	  inslag	  
 

I presentationen av Markus Bäcklunds bidrag 2006, ’In the Name of Love’, diskuterar 

sporthyllan, med Peter Jihde och Niklas Wikegård, huruvida Markus Bäcklund ska uppträda med 

ett par omtalade skinnbyxor som han hade på sig i sin delfinal. Niklas Wikegård säger då att han 

med säkerhet vet att Markus Bäcklund inte kommer uppträda med byxorna varav han gör ljudet 

”toodeloo” och visar upp de tighta byxorna i sina händer. Peter Jihde svarar då: ”mhm, ska bli 
                                                
146 Stychin, Carl F, 2014, s. 184. 
147 Gemzöe, Lena, Feminism, Bilda Förlag, Falun, 2012, s. 83. 
148 Rosenberg, Tiina, 2005. 
149 Brett, Philip, 2006, s. 22. 
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spännande. Jag tänker inte ens fråga hur du har fått tag på de där men det ska bli mycket 

spännande och om han överhuvudtaget kommer att ha någonting på sig på underkroppen”.150 

Detta bemöts av skratt från publiken. Senare i programmet dyker karaktären Jürgen ”den tyske 

tornadon”, spelad av Krister Lindgren, upp i sporthyllan. Jürgen hälsar, på tysk brytning, på Peter 

Jihde och Niklas Wikegård genom att säga: ”Hallå, hallå Petter-Niklas”. Förutom att skapa 

humor kring Jürgens ovetskap om att ’Petter-Niklas’ används som omskrivning för penis hänger 

tanken på könsorgan kvar när Peter Jihde frågar Jürgen om vad han ska göra efter programmet. 

Jürgen svarar något omtumlad av frågan: ”Inget särskilt, hurså? Jag slutar klockan tio, jag kan 

vänta vid scenutgången om det är så… Med Niklas också eller?” 151  När Jürgen väl lämnar 

sporthyllan, kommenterar Peter Jihde under skratt: ”Vilken lirare”.  

 

I exemplet gör sig Sporthyllan roliga på bekostnad av vad som är förknippat med manlig 

homosexualitet. Niklas Wikegårds fjolliga manér med uttrycket ”toodeloo” och antagandet att 

han fått tag i artisten Markus Bäcklunds byxor, på ett suggestivt sätt, gör att Peter Jihde tar 

avstånd och inte vill höra hur byxorna hamnade i Niklas Wikegårds ägo. När sedan Jürgen 

besöker Sporthyllan, och misstolkar Peter Jihdes artighetsfras som en invit, ligger det lustiga i det 

faktum att en man skulle vara sexuellt intresserad av andra män. Jürgen visar sig dessutom vara så 

frigjord att han till och med verkar intresserad av en trekant. Skämtet är däremot tillräckligt 

lågmält för att även kunna tolkas som att Jürgen bara blir nervös över att få hänga med Peter 

Jihde och Niklas Wikegård. Maskulinitetsforskaren Peter Lyman menar på att homofoba skämt 

görs för att dra emotionella linjer mellan homosociala manliga relationer och homosexualitet. 

Skämten tillåter uppvisandet av intima homosociala relationer utan att kompromissa en 

heterosexuell status. Homofobin har därav inte endast en heterosexistisk funktion utan fungerar 

sammanförande för en bredare heterosexuell grupptillhörighet.152 Det kan anses lite väl hårt att 

stämpla Sporthyllans lågmälda hintar om homosexualitet som homofoba skämt. Likväl görs det 

roliga på bekostnad av samkönat begär som i exemplet framstår som roligt på grund av dess 

otänkbarhet, inte skulle väl Peter Jihde eller Niklas Wikegård kunna tänkas vara bögar. Niklas 

Wikegårds "toodeloo" är också ett förlöjligande av femininitet vilket i sin tur förlöjligar den 

homosexuella identiteten eftersom de är tätt sammankopplade. Utefter Lymans logik går det att 

förstå användandet av denna typ av skämt som ett förstärkande av heterosexualitet som norm 

genom att distansera sig från homosexuella begär. 

                                                
150 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 18-03-2006, 00:44:50. 
151 Ibid, 01:06:40. 
152 Lyman, Peter, ”The fraternal bond as a joking relationship: a case study of the role of sexist jokes in male group bonding”, 
Kimmel, Martin (red.) Changing Men: New directions in research on men and masculinity, Sage, London, 1987, s. 156. 
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Ytterligare exempel på skämt om icke-heterosexualitet hittas under juryröstingen 2014 när 

Fredrik Lindström presenterar samtliga poäng från de olika jurydistrikten. Jurydristrikten är 

uppdelade efter städer och när de kommer till Luleå säger Fredrik Lindström på efterliknad 

lulemål: ”Hallå fjollträsk! Hörrö du, vad satan vad mycket löst folk och schlagerfjollor och 

silmjölke ni har dragit ihop där! Det var jäklar vad imponerande föreställning! Vi är int’ så lätt 

imponerade av sörlänningar, klänningar och folk med paljetter som åmar och kråmar sig och 

köper köpsprit och byter kön titt som tätt”. 153  När Fredrik Lindström sedan ska dela ut 

Malmöjuryns röster försöker han erinra vad en kallar en person som älskar schlager: 

”Schlagerhoppa? Räv? Schlagerfjo–” varav han avbryter sig själv.154 Återigen ligger det roliga i den 

feminina och löjliga fjolligheten som i och med att Fredrik Lindström avbryter sig själv framstår 

som känsligt att tala om. Fredrik Lindström distanserar sig från den homofoba positionen genom 

att förvränga sin röst på dialekt och därmed iklä sig rollen som en stereotyp invånare från staden 

han representerar. Detta tar inte bort det faktum att skämtet görs på bögars eller mer specifikt 

fjollors bekostnad. Skämtet konstruerar också en dikotomi mellan storstad och landsbygd. 

Stockholm, eller som Fredrik Lindström kallar det ”fjollträsk”, kopplas samman med femininitet 

och queerhet medan Luleå konstrueras som dess motsats. I Luleå vet de hur en särhåller kön, hur 

en brygger sin egna sprit och en tycker att paljetter och klänningar är löjligt storstadsdravel. Det 

fjolliga, med dess hyperfeminina genusuttryck, konstrueras i detta fall som ett artificiellt och 

dekadent storstadspåhitt som riktigt folk inte behöver bry sig om. Denna diskurs, om 

homosexualitet som ett storstadsfenomen, återkommer på sina håll i Melodifestivalen och diskuteras 

vidare under rubriken ”Rätten att få vara ’glittrig’”. 

 

Samkönat begär och icke-konventionella könsuttryck skämtas inte bara om genom tal utan också 

visuellt. 2004 görs artistporträtten i finalen av humorgruppen R.E.A. Medlemmarna i 

humorgruppen turas om att imitera artisterna i de olika artistporträtten. Flertalet gånger spelar 

männen i humorgruppen kvinnliga artister. Exempelvis spelar Nils Andreas Nilsson Petra 

Nielsen i hennes artistporträtt. Han parodierar då på hennes låtbidrag ’Tango Tango!’ genom att 

sjunga: ”Tanga-tanga, jag har ett snöre där bak” samtidigt som han är klädd i en svart, 

genomskinlig, klänning.155 Det roliga ligger i att manskroppen sexualiseras på samma sätt som 

kvinnors kroppar vilket har diskuterats tidigare under rubriken ”Den avklädda manskroppen”. 

Exemplet visar hur Melodifestivalen ser avbrott från könsnormer som något roligt i sig själv.  

                                                
153 Ibid, 01:13:00. 
154 Ibid, 01:27:20. 
155 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 20-03-2004, 00:57:20. 
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2014 säger sig Gina Dirawi ha hittat en efterfestbild på Oscar Zia som det året är med och tävlar 

med låten ’Yes We Can’. Bilden föreställer ett montage på Oscar Zia och låtskrivaren Fredrik 

Kempe som är inklippta på två muskulösa manskroppar i rosa kalsonger, fjärilsvingar och 

halsband. Bilden tas emot med skratt både från publik och Oscar Zia.156 Montaget spelar på 

textraden ”show how we care when we party in our underwear, let the people stare” som Oscar 

Zia sjunger i sticket av ’Yes We Can’. Bilden konnoterar till de kroppar som oftast visas i 

samband med Pridefiranden världen över.  Det är vita, muskulösa och lättklädda manskroppar 

gärna pyntade med feminint betingade accessoarer som starka färger, glitter eller, som i detta fall, 

fjärilsvingar. Denna Pridefirande bögkropp ägnar sig åt fest och lust och konkurrerar ut många 

andra representanter från det queera paraplyet genom att uppfylla ett erotiskt ideal som 

dominerar kulturen.157 I Melodifestivalen tas dock inte bilden emot som ett sexuellt laddat inslag 

utan som någonting roligt. Oscar Zias och Fredrik Kempes inklippta huvuden på de 

homosexuellt attraktivt kodade kropparna görs till ett skämt på grund av den samkönade 

spänningen i bilden. När flickidolen Oscar Zia några år senare kommer ut som homosexuell i 

samband med Melodifestivalen 2016 hanteras hans läggning inte på samma skojfriska sätt. Då 

diskuteras hans sexualitet inom mer seriösa termer. Den mer seriösa diskussionen kring den 

homosexuella identiteten undersöks vidare under nästa, och kapitlets sista, rubrik. 

 

3.4	  Rätten	  att	  få	  vara	  ”glittrig”	  
 

Senare på 2010-talet finns det tillfällen där det påvisas hur homosexualitet behandlas orättvist i 

relation till heterosexualitet. Orättvisan belyses som något dåligt med hänvisning till alla 

människors rätt till ”att vara sig själva” och allmänmänskliga rättigheter. Detta synliggörs bland 

annat i artistporträttet av chilensksvenska artisten Mendez som 2018 tävlar med låten ’Everyday’. 

Videon består av snabba klipp på Mendez i olika situationer. Dels befinner han sig i en 

intervjustudio, där artisterna från samma år vanligtvis pratar om ett valfritt ämne som är 

sammankopplat till deras bidrag. Mendez har valt att istället berätta om sin son. 

Intervjusituationen blandas med klipp från när Mendez umgås med sonen.  

 

Far och son-klippen visar bland annat när Mendez och hans son gör iordning sig i en spegel 

vända mot kameran. Deras olikheter görs tydliga då en ser båda deras ansikten i närbild placerade 

bredvid varandra. Sonen har blonderat hår uppsatt i en tofs mitt på huvudet, välformade 

                                                
156 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 08-03-2014, 01:41:20. 
157 Halperin, David & Traub, Valerie, 2009, s. 12. 
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ögonbryn och ett örhänge i vänster öra. Han verkar vara i sextonårsåldern och mån om sitt yttre. 

Mendez har å andra sidan snaggat hår och buskiga ögonbryn. Sonen tar på sig foundation i 

klippet medan Mendez drar händerna genom sitt snaggade hår. Både far och son har tatueringar 

över armar och hals, vilket ger en känsla av ”bad boy”. Mendez tar dock priset då han även har 

tatueringar i ansiktet, något som konnoterar till machokultur bland fängelseinterner. I andra 

klippet med Mendez och hans son tar de selfies i, vad som ser ut som, en festlokal. Festlokalen är 

utsmyckad med neonljus, ljusslingor och discokula. I festlokalen uppträder Mendez för sin son 

som jublar och dansar. I ett senare klipp pussar Mendez sin son på kinden.158  

 

Samtidigt som klippen rullar hörs Mendez röst berätta om sin sonens sexuella läggning i ett 

bekymrat tonfall: ”…min son flyttade [från Chile] tillbaks till Sverige för ett år sen, då har han 

bott där. Min son är gay och det, tyvärr, så ser man inte på som jag ser det, eh, i Chile” [sic].159 I 

uttalandet går det att se hur Mendez ser på Chiles behandling av homosexuella som problematisk 

då den frångår hans egen syn på sexuell läggning, som också verkar korrelera med Sveriges 

inställning eftersom det var hit sonen flyttade. Hur Mendez ser på sin sons homosexualitet 

utvecklas något i påföljande citat: ”Den stunden min son öppnade sina ögon, då han föddes, så 

har jag älskat honom. Han är så ren i sin ’soul’ så han förtjänar inte, liksom, bli kallad nånting alls. 

Förlåt – men vem fan bryr sig?”160 Han älskar alltså sin son oavsett sexuella preferenser. En ”ren 

soul” smutsas inte ner av sexualitet men det är också en privat angelägenhet som ingen borde 

lägga sig i eller bry sig om. Detta tolkar jag som ett allmänmänskligt argument gällande 

homosexualitet. Argumentet utgår från människors likheter och menar att det inte är nån skillnad 

på hetero- och homosexuella, även om det erkänner kategorierna som olika sexuella preferenser. 

Argumentet tystar ner vikten av sexualitet som identitet och fokuserar istället på människors 

homogenitet. Eftersom normen utgår från heterosexualitet betyder detta i praktiken att allt 

avvikande från den normen enkelt kan tystas ner och endast finnas till i det privata.  

 

Det Mendez försvarar sin son emot får en läsa mellan raderna. Det som framkommer är att hans 

son har blivit kallad för någonting nedvärderande. Vad han har blivit kallad för skulle möjligtvis 

kunna vara någonting sammankopplat med att han inte har en ren själ på grund av sina sexuella 

preferenser eftersom Mendez påstår motsatsen. 

 

                                                
158 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 17-02-2018, 00:46:20. 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
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Samtidigt som Mendez proklamerar människors likhet, trots olika sexualitet, skapas skillnader 

mellan honom och hans son på grund av sexualiteten, främst i artistporträttets visuella 

gestaltning. Mendez son femininiseras i sitt sminkanvändande och platinafärgade hår, vilket läses 

som artificiellt i kontrast till faderns ”naturliga” buskiga ögonbryn och obrytt snaggade hår. 

Halberstam menar att den heterosexuella och vita maskuliniteten positioneras sig som autentisk 

gentemot bland annat homosexuell maskulinitet som istället ses som artificiell och konstruerad.161  

 

Mendez är inte rädd för det bögiga. Han vilar på en trygg heterosexualitet både till det yttre och 

till vad han säger. Han har ett machoutseende som skulle kunna förstås som icke-respektabelt 

och farligt men som tonas ned med hans omsorgsfulla fadersroll och väna inställning till alla 

människors lika värde. Mendez kan diskutera sin sons sexualitet och leker med homokulturella 

konnotationer med hjälp av den festliga stämningen i artistporträttet och ordvalen i slutet av 

klippet: ”Min låt ’cada día’, ’Every Day’, det är romantik, det är liksom färg, det är glatt. I’m a 

happy dude *skratt* Glad. Jävla glad kille!”162 Han kan alltså vara ”gay” i den vida betydelsen utan 

att utmana sin heterosexualitet. För att radera minsta tvivel om annat ackompanjeras Mendez 

med en flock sexiga tjejer som dansar runt honom i hans scenframträdande till ’Everyday’.   

 

Diskussionen kring manlig homosexualitet som position påtalas även i Oscar Zias bidrag 

’Human’ från 2016. Det var i samband med Oscar Zias deltagande i Melodifestivalen som han valde 

att komma ut som homosexuell för offentligheten och ’Human’ var, enligt honom själv, en del av 

hans ’komma-ut-process’.163 Detta medvetandegörs också i programmet, som när programledaren 

Gina Dirawi öppnar finalen med att summera vad som hänt under delfinalerna och nämner att: 

”Oscar Zia kom ut som en stjärna, Christer Lindarw åkte ut som en stjärna”.164 Detta utvecklas i 

introduktionen av Oscar Zias tävlingsbidrag ’Human’ då programledaren William Spetz berättar 

att Oscar själv varit med och skrivit ’Human’ och att den handlar om ”vikten om att vara sig själv 

fullt ut och att våga leva öppet, nånting som Oscar också gör efter att han ju kom ut i början av 

året, ett stort steg som belönades med kärlek och ännu mera kärlek”.165 Oscar Zias komma-ut 

historia berättas således ur ett positivt perspektiv. Denna positiva anda ruckas något i själva 

framträdandet som är något av det mörkare slaget.  

 

                                                
161 Halberstam, Jack, Female masculinity, Duke University Press, Durham, 1998, s, 234f. 
162 Ibid. 
163Elle, ”#93 Oscar Zia”, Under huden med Kakan Hermansson, 23-02-2018, https://www.acast.com/underhuden/-
93oscarzia, Hämtad: 19-03-2018. 
164 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 12-03-2016, 00:03:40. 
165 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 12-03-2016, 00:28:10. 
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Kravet på att Oscar Zia behöver tillkännage sin sexualitet är intressant i flera aspekter. Dels visar 

det på hur homosexualitet behöver skapas aktivt i någon slags komma-ut process, till skillnad från 

heterosexualitet som tas för givet om inget annat anges. Exempelvis slipper Oscar Zias 

medtävlanden berätta om sina sexuella preferenser. Valet att komma-ut görs därmed medvetet 

och kan därför ses som en strategi för att vinna röster eftersom det görs i samband med en 

tävling. Genom att vara ärlig med ”vem han är”, och sjunga om det, gör verket anspråk på att 

handla om Oscar Zias identitet och självupplevda erfarenheter. Utifrån detta blir sexualitet en 

viktig komponent i avgörandet av tävlingen. Tillfället visar på hur homosexualiteten används som 

en strategi för att väcka uppmärksamhet och möjligtvis locka fler telefonröster i Melodifestivalen. 

Oscar Zias komma-ut historia visar också på hur Melodifestivalen är en tillåtande plats för denna 

typ av tillkännagivande. 

 

Scenframträdandet av ’Human’ har en ödesdiger stämning runt sig. Oscar Zia står ensam på scen 

med ett mickstativ. Han är klädd i svarta jeans och t-shirt. Bakom honom visas en orolig himmel 

med virvlande mörka moln samtidigt som ljusrör blinkar som blixtrar. I första versen sjunger han 

följande ord: 

 
I know exactly how you feel 

You can hear what they think 

Like a shadow in the dark 

Are you even real? 

 

They will bring you down 

But weakness makes them win 

You have to realize 

You're stronger than you think 

 

Cause once that you've seen 

What's on the other side 

You have to believe you can win this fight166 

 

Med bakgrundsinformationen om Oscar Zias komma-ut-process får texten en särskild innebörd 

för den homosexuella lyssnaren. Lyriken tilltalar någon som inte tillkännagivit sin icke-

heterosexuella läggning för omgivningen. Texten förmedlar att livet blir bättre när en väl vågar 

komma ut på ”the other side” men att det krävs styrka och mod för att göra det. Återigen 

                                                
166 Ibid, 00:29:25. 
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beskrivs den homosexuella situationen som en svårighet men istället för en extern lösning, som i 

fallet med Mendez son där han flyttade från ett land för att förbättra sin situation, läggs fokus på 

en intern och individuell hantering av problemet. Genom att tro på sig själv och på sin egen 

styrka finns lyckan inom räckhåll.  

 

Hotet presenteras i lyriken som några som försöker ”bring you down”. Dessa ”andra” ifrågasätter 

om den homosexuella identiteten ens är verklig genom orden: ”Are you even real?”. Oscar Zia 

bemöter detta ifrågasättande av att vara verklig med hjälp av en seriös och naturinspirerad 

scenshow. Bidraget är inte ett artificiellt regnbågsspektakel med glitter och flamboyanta 

scenkläder. Det är en helt vanlig kille med svarta kläder som står och sjunger i en iscensatt storm 

om mänsklighet. Det är det allmänmänskliga idealet som förmedlas. Sången kritiserar omvärlden 

för att sakna medmänsklig värme i textrader som ”If you think we’re human, take a look once 

again […] Look at us, it’s time to make a change”. Själva förändringen verkar starta i individens 

egna styrka. 

 

’Human’ är inte Oscar Zias första låtbidrag i Melodifestivalen om att känna sig missförstådd av 

omvärlden och att förlita sig på sin egen styrka. Oscar Zia har även 2014 tävlat med låten ’Yes 

We Can’ som är en något gladare poplåt. Även den låten går att läsa utifrån en homosexuell 

position.  

 
No one's gonna tell us what's right 

No one's gonna tell us what's wrong 

We're just gonna be who we are  

 

Baby we kiss, baby we smile 

And go: Sha-la-la-la, cause we can 

Yes we can […] 

Gods and Kings has made this plan 

To the no, we go: Yes we can!167 

 

Texten till ’Yes We Can’ går lättare att koppla till temat förbjuden kärlek och har därmed starka 

samband med en homosexuell identitet. Det är istället omständigheterna runt omkring som skalar 

av numrets homosexuella potential. Shownumret går i en pojkbandsstil med manliga 

bakgrundsdansare som dansar street dance. Scenen är mörk och strålkastarna går i kalla toner 

som blått och grönt. Männen på scenen har jeans och t-shirt samt mörka bomberjackor på sig. 
                                                
167 Melodifestivalen, SVT1, 20.00-22.00, 08-03-2014, 00:27:50. 
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Oscar Zia interagerar inte med dansarna utan riktar sina blickar distinkt till kameran. Det aktiva 

valet att undvika homosocial interaktion på scenen läser jag som en rädsla i att betona den 

homosexuella potentialen i bidraget.  

 

Ett ytterligare exempel på manlig homosexualitet i Melodifestivalen är när sidekicken Fab Freddie 

svarar på var hans fascination för glitter kommer ifrån. Fab Freddie, som ackompanjerat David 

Lindgrens programledarskap genom samtliga deltävlingar i Melodifestivalen 2018, får under Andra 

chansen en hyllning i form av ett collage med alla samlade klipp på när han interagerar med 

publiken oftast i samband med glittrande konfettiregn. Efter klippen förklarar Fab Freddie på ett 

innerligt sätt var intresset för glitter började för honom: ”Ah, men jag har verkligen älskat glitter 

enda sen jag var liten. Egentligen så länge jag kan minnas. Och jag växte upp i Påryd, som ligger i 

Småland som är, det är ett lite mindre ställe. Och ibland kunde jag känna där att jag inte riktigt 

vågade vara mig själv…”168 Här länkas hotet – att inte få vara sig själv – till en plats, landsbygden 

i Småland, vilket verkar förhindrat Fab Freddies intresse för glitter. Dikotomin mellan landsbygd 

och storstad målas upp där Påryd positioneras som det lilla, småsinta, samhället som förhindrar 

personer som Fab Freddie. Vidare berättar Fab Freddie när han väl fick tillfälle att förkovra sig i 

sitt intresse för glitter. 
 

…men en gång om året så kände jag att jag kunde blomstra ut och det var när Melodifestivalen var på 

TV och jag såg liksom dem här artisterna som vågade står där, som vågade glittra och som vågade ta 

plats och det gav, det gav mig hopp och det spred ljus och det fick mig å våga glittra och jag tycker vi 

alla förtjänar verkligen å glittra! *publikjubel* Det är liksom, herregud, vi lever bara en gång vi måste 

glittra lite. Vi måste våga vara oss själva. Åh, jag blir alldeles rörd!169 

 

Fab Freddie presenterar Melodifestivalen som ett rum där människor tillåts ”glittra”. Fab Freddie 

gestaltar denna glittrighet visuellt genom att vara iklädd i gnistrande paljetter från topp till tå i 

samtliga program i Melodifestivalen 2018. Han bär färgglada, glänsande kaftaner och har 

silverblänkande hår. Detta står långt ifrån en seriös manligt kodad klädsel som ofta inbegriper en 

mörk kostym, en klädsel som även dominerar den så kallade glittriga Melodifestivalen. I kontrast till 

det mörka, strama, seriösa och vuxna klär sig Fab Freddie i böljande och glittriga tyger vilket 

förstås som en barnslig estetik. Fanny Ambjörnsson och Janne Bromseth skriver hur tydligt 

könskodad klädsel krävs för att avläsas som vuxen. Detta går in i förväntningar på ett 

heteronormativt livsmanus som endast inrymmer en acceptans för färgglada kläder för barn, 

kanske också för ett experimenterande av stil i tonåren för att sedan landa i en ”klippa sig och 
                                                
168 Melodifestivalen 2018 Andra chansen, Melodifestivalen 2018, 00:42:20. 
169 Ibid. 
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skaffa sig ett jobb, fru/man och barn” utseende som vuxen. Ambjörnsson och Bromseth skriver 

att vi riskerar att framstå som obegripliga, konstiga, omogna, oansvariga och barnsliga om vi inte 

följer genusnormerna med vår klädsel. Att bryta genuskoder med kläder kan följaktligen leda till 

kaos i åldersordningen. Vuxenhet är därmed knutet till en heteronormativ genusprestation. Att 

vägra kläder associerade med vuxenhet benämner Ambjörnsson och Bromseth som att utföra en 

barnslig genusprestation. De betraktar detta som ett sätt att göra motstånd mot det förutsatta 

heteronormativa livsmanuset.170 De skriver: ”…i samma stund som en icke-konfirmistisk estetik 

associeras med barnslighet och icke-ansvarstagande, kan man naturligtvis använda sig av 

barnsligheten för att ifrågasätta genus– och sexualitetsnormer”. 171  Glittret symboliserar inte 

endast barnslighet, det var trots allt som barn Fab Freddie kände sig förbjuden till att klä sig 

glittrigt, utan det har framförallt en feminin estetik. Det var brottet mot genuskontraktet som inte 

tillät Fab Freddie till att vara sig själv i Påryd snarare än hans ålder. Fab Freddies fascination över 

glitter går att översätta till ett motstånd mot den förhärskande heteronormen och det var genom 

Melodifestivalen som han upptäckte glittrets frigörande funktion. Det queera motståndet skapas i 

denna kontext som något feminint.  

 

Även om Fab Freddies förtjusning av glitter går att läsa som ett uttryck av motstånd oskadliggörs 

också hans hotfulla homosexualitet genom den. Fab Freddie påvisar ingen sexuell agens, han är 

mer intresserad av att skjuta konfettiregn på publiken och utse den som har mest glittriga kläder i 

lokalen. Hans långa kaftaner döljer också hans kroppsform, en kroppsform som i sin storhet 

sällan avläses som sexuellt attraktiv utifrån samhällets rådande smalhetsideal.172 Det queera tillåts 

existera som ett färgsprakande inlägg bara de sexuella aspekterna tonas ned. Genom att koppla 

det queera till ofarligt, barnsligt, glitter görs det queera universellt. Detta är en taktik som Stychin 

också identifierat i Eurovision Song Contest. Queerhet görs åtkomlig genom gnistrande kaftaner. 

Den queera identiteten avpolitiseras, oskadliggörs, standardiseras, normaliseras och görs 

kommodifierbar.173 Fab Freddies tävling i vem som i publiken klätt sig mest glittrigt exemplifierar 

detta vidare. Med tillräckligt många paljetter kan alla vara queera för en kväll då andra aspekter 

som sexualitet skalats bort från förståelsen av queerhet. 

 

                                                
170 Ambjörnsson, Fanny & Janne, Bromseth, ”När du gifter dig och får barn… Om ålder, heteronormativitet och genus”, 
Ambjörnsson, Fanny & Jönsson, Maria (red.), Livslinjer: berättelser om ålder, genus och sexualitet, Makadam, Göteborg, 
2010, s. 212f. 
171 Ibid, s. 214. 
172 Farrell, Amy Erdman, Fat shame: stigma and the fat body in American culture, New York University Press, New York, 
2011, s. 4. 
173 Stychin, Carl F, 2014. 
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När Fab Freddie väl avfyrat en ny skur av konfetti i andra chansen börjar ABBA:s ’Dancing 

Queen’ från 1976 spelas. Det barnsliga glitterregnet kombineras med en nostalgisk refräng vilket 

gestaltar Melodifestivalens och kulturens oskadliggörande behandling av den manliga 

homosexualiteten. Den görs infantil och sentimental. Samtidigt retar detta den heteronormativa 

publiken mer än exempelvis Magnus Carlssons respektabla kostymbeklädda nummer. Detta går 

att se i de hatiska reaktionerna på sociala medier angående Fab Freddies medverkan i 

Melodifestivalen.174 Kanske är inte en universaliserad queerhet bestående av glitter och flärd så 

avpolitiserat som Stychin tror. 

 

Det här kapitlet har visat en mängd olika sätt på vilka queerhet gestaltas i Melodifestivalen. Först 

och främst går det att säga att det är den manliga homosexualiteten som får ta störst plats i 

programmet gentemot andra queera grupper. Representationen av den manliga homosexuella 

identiteten är inte enhetlig, den görs på flera sätt som ibland är motstridiga. Den infantiliserande 

Fab Freddie kontrasteras mot Alcazars suggestiva bidrag ’Not a Sinner Not a Saint’. Vissa av 

dessa representationer utmanar det heteronormativa ramverket mer än andra. Trots dess 

heterogenitet är det tydligt att den manliga homosexuella identiteten differentieras mot en 

heterosexuell manlig position. Några återkommande element i denna differentiering har att göra 

med bögrollens feminisering. Den påvisas ofta som artificiell och intresserad av feminin och 

barnslig estetik såsom glitter, smink och den sentimentala schlagergenren. Melodifestivalen egna 

koppling till denna typ av estetik framställs ambivalent. Samtidigt som programmet är investerat i 

sin kitschighet och tillkännager sin status som ett homokulturellt fenomen påvisar den försök att 

distansera sig från detta bland annat genom att peka på att programmets ”fjollighet” ligger i det 

förflutna och att inkludera mer maskulint laddade musikgenres på bekostnad av schlager och 

divor. Användningen av queerhet som komiskt inslag visar ytterligare på den heterosexuella 

inramningen av programmet som diskuteras i kapitlet ”Genuspositioner i Melodifestivalen” då den 

försäkrar publiken om att könsöverskridande beteende och samkönat begär är något att skratta 

åt. Den homosexuella identiteten görs däremot inte enbart till något skrattretande då den på 

senare år framhävs som en allmänmänsklig rättighet. Samtidigt som homosexualiteten 

normaliseras, via denna allmänmänskliga kärleksdiskurs, konstrueras den ständigt i relation till 

heterosexualiteten vilket gör att den aldrig riktigt når fram till en normativ status.  

 

                                                
174 Averås Skorup, Torbjörn, ”Fab Freddie: ’Jag hade velat ha en bättre presentation’”, Sveriges Television, 05-03-2018, 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fab-freddie-jag-hade-velat-ha-en-battre-presentation, Hämtad: 05-05-2018. 
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4.	  Slutdiskussion	  
 
I denna avslutande del kopplas uppsatsens frågeställningar och syfte samman med de upptäckter 

som gjorts i analysdelarna för att tydliggöra vilka slutsatser som studien lett fram till. Kära läsare, 

som programledarna i Melodifestivalen brukar säga, vi har fått ett resultat. 

 

För att undersöka hur Melodifestivalen förhåller sig till queerhet ställde jag mitt material följande 

frågor: hur porträtteras och förhandlas en, främst manlig, homosexuell identitet och vilka 

heteronormativa ramar differentieras den homosexuella positionen emot? Dessa frågor 

utkristalliserades till två analyskapitel ”Genuspositioner i Melodifestivalen” och ”Queer gestaltning i 

Melodifestivalen”. Det första analyskapitlet, som riktades mot frågan om de heteronormativa 

ramarna, kändes relevant att beakta då en enkelriktad fokusering på den queera gestaltningen i 

Melodifestivalen hade gett en felvinklad bild av programmet. Min analys visar, trots Flashback-

trådarnas kommentarer, att programmet huvudsakligen styrs av heteronormativa ramar. De 

heteronormativa ramarna består bland annat av en implicit heterosexuell manlig blick som 

särskiljer kategorierna kvinnor och män och deras sexuella funktion. Kvinnorna konstrueras som 

sexuella objekt samtidigt som avklädda män och deras sexuellt laddade kroppsdelar, såsom 

rumpor, främst används som humoristiskt inslag. Jag har identifierat hur sportreferenser används 

återkommande i programmet som en maskuliniserande strategi för att bemöta en heterosexuell 

manlig publik och hur heterosexualitet som norm tas för given bland annat via iscensättningar av 

heterosexuellt begär och heterosexuella parkonstellationer. Kapitlet komplicerar därmed tidigare 

studier av melodifestivaler som ett fenomen huvudsakligen investerat i queer estetik och med 

reparativa värden för queera subjekt. Samtidigt bestrider inte min analys dessa tolkningar helt. 

Tvärtom går de på flera plan att sammanföra. Exempelvis går den queera strategin ”mental cross 

dressing”, som Christensen har identifierat, 175  väl ihop med min analys av den sexualiserade 

kvinnliga artisten som njuter av att sexualiseras av en manlig blick i sin sång vilket den 

homosexuella manliga publiken identifierar sig med. Detta visar hur queera läsningsstrategier 

fortfarande är relevanta, även i medietexter kopplade till homokultur.  

 

I kapitlet ”Queer gestaltning i Melodifestivalen” undersöks programmets porträttering av queerhet 

med fokusering på den manliga homosexuella identiteten. Kapitlets inriktning på manlig 

homosexualitet beror på musiktävlingens nära koppling till svensk bögkultur och att den queera 

representationen i programmet i högst grad består av homosexuella män. Den bristande 

representationen av andra queera grupper går både att läsa som en patriarkal maktdominans och 
                                                
175 Christensen, Peter Tai, 2001. 
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som ett uttryck för programmets sammankoppling med femininitet. Kapitlet visar på att 

representationen av den manliga homosexuella identiteten framställs på olika sätt men att ett 

genomgående tema är att den är feminin och artificiell. Programmet framställer schlagergenren 

som en queer estetik kopplat till bögkultur förkroppsligat främst via schlagerdivor.  

 

Den manliga homosexuella identitetens nära relation till Melodifestivalens påstådda lågkulturella, 

campiga och feminina uttryck läser jag som ett uttryck av disidentifikation mot den 

heteronormativa kulturens förlöjligande av den homosexuella positionen. Även om programmet 

uppvisar ett sådant motstånd använder den sig själv av samma negativa associationer till 

homosexualitet. Detta syns i form av skämt om manlig homosexualitet, manlig femininitet och i 

den ambivalenta behandlingen av avklädda män. Detta går att koppla till programmets ständiga 

flirtande med en heterosexuell manlig publik. För att kompensera alla feminina komponenter i 

programmet, som har att göra med den lågkulturella kitschighet som omger Melodifestivalen, 

används humor som strategi för att skapa en samförståelse med en heterosexuell publik. 

Samförståelsen byggs på heteronormativa värderingar där avbrott mot genusnormer konstrueras 

som något att skratta åt. Likväl, genom att skämta om queerhet påtalas den – istället för att 

exkluderas. Som i exemplet när Gina Dirawi erbjuder Sean Banans rumpa till missnöjda ”homos” 

i mellanaktsnumret ’Hela Sveriges fest’. 

 

Dyers andra association till manlig queerhet, homosexualitet som ett överklassfenomen, har 

identifierats genom en landsbygds-storstads-diskurs som återkommit i materialet. Det 

framkommer vid åtskilliga tillfällen att bögar trivs mer och accepteras i större utsträckning i 

storstadsmiljöer där de tillåts leva ut ett flärdfullt liv. Ytligheten som sammankopplas med den 

manliga homosexuella identiteten fungerar också feminiserande och infantiliserande då bögarna 

ofta beskrivs som, eller rör sig inom en, barnsligt-kodad estetik huvudsakligen bestående av 

glitter. Det barnsliga och feminina glittret befinner sig utanför en respektabel överklassestetik och 

går att läsa som ett motstånd mot ett heteronormativt livsmanus. Samtidigt går det också att tolka 

som att det queera reduceras till glittriga plagg vilket oskadliggör och kommodifierar den queera 

identiteten. Emellertid tyder de starka reaktionerna på Fab Freddies glittriga stil att glitter 

fortfarande kan störa en heteronormativ publik.  

 

Den ytliga associationen till den manliga homosexualiteten hör ihop med Melodifestivalens 

kommersiella och lågkulturella sida. Det smaklösa, sentimentala och barnsliga är alla aspekter som 

signaturerna på Flashback och idoljuryn tar avstånd ifrån. Detta visar på hur det överdrivet 
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kommersiella behandlas med avsky och därmed som någonting queert i dess nedvärderande 

betydelse. Detta motsäger queera musikvetare som ofta påkallar kommersiella musikgenres som 

verktyg i det neoliberalistiska maskineriet. De menar att kommersiella musikscener saknar queert 

innehåll då det verkar utifrån normativa ramar.176 Melodifestivalen är ett bra exempel på hur något 

kommersiellt fortfarande kan betraktas som queert och att queerhet inte endast berör 

subkulturella sfärer. Jag ser motvilligheten i att inkludera kommersialism inom queerbegreppet 

som en ideologisk diskussion framförd av pluralister som gärna politiserar det queera som ett 

vänsterriktat uttryck. Detta går om en ser queerbegreppet endast som ett anti-normativt begrepp 

men det lösgör ordet från dess icke-heterosexuella innebörd. Jag diskuterar queerbegreppet som 

ett motstånd mot heteronormativitet, snarare än liberalism, och betraktar därmed explicit 

samkönade iscensättningar i Melodifestivalen, såsom giftermålet mellan Mark Levengood och Jonas 

Gardell, som queert trots att samkönade äktenskap från ett queerteoretiskt håll ofta stämplas som 

ett homonormativt ideal.  

 

Den tredje kulturella associationen angående manlig homosexualitet är den som påvisar 

homosexualitet som något dåligt. Förlöjligandet av den homosexuella positionen går att koppla 

till denna association men den sexuella läggningen framförs aldrig explicit som någonting sjukligt 

eller farligt i programmet. Däremot framhäver sig Melodifestivalen som accepterande angående 

homosexuella identiteter vilket kontrasteras mot landsbygd, utlandet och religion. Alcazar 

motsäger sig de kristna förväntningarna på att idealisera monogami och äktenskap, Mark 

Levengood och Jonas Gardell omvandlar det heterosexuella äktenskapet till en homosexuell 

variant, Mendez framhäver att hans homosexuella son har en ”ren själ” oavsett sexuella 

preferenser och Fab Freddie talar om hur Melodifestivalen är en plats där han tillåts glittra. Samtliga 

exempel skapas i kontrast till platser, institutioner och värderingar som betraktar homosexualitet 

som någonting dåligt och icke-önskvärt. Samtidigt konstrueras Melodifestivalen som en fristad där 

den homosexuella identiteten accepteras. Detta synliggörs också i exemplet med Oscar Zias 

komma-ut-process som talas om i god dager. Den accepterande attityden mot homosexualitet 

positionerar, förutom Melodifestivalen, även Stockholm och Sverige som vänligt inställt mot 

homosexualitet särskilt i exemplet med Mendez och hans homosexuella son som flyttat från 

Chile. Detta respektabla nationsbyggandet går även att se i vilka kroppar som visas avklädda och 

sexualiserade. 

 

                                                
176 Taylor, Jodie, 2012, s. 186. 
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Jag har i min analys identifierat olika maskuliniserande strategier i programmet. Bland annat en 

mer frekvent användning av EDM-genren. Detta indikerar en strävan hos Melodifestivalen att 

lämna de homokulturella konnotationerna och dess estetik bestående av schlager och kitsch 

bakom sig. Samtidigt kan det också ses som ett sätt att hålla sig à jour med nuvarande klimat på 

musikfältet. Min analys har inte explicit fokuserat på Melodifestivalens användning av olika 

musikgenrers och det krävs en närmare analys för att dra några slutsatser om detta. Även om det 

kan uppfattas som att programmet frångår en queer estetik har min analys visat på att 

Melodifestivalen genomgående förhållit sig utifrån heteronormativa ramar även under den ”fjolliga 

tiden”. Huruvida denna förändring skulle påverka Melodifestivalens koppling till svensk 

homokultur skulle behöva undersökas vidare med hjälp av receptionsstudier.  

 

Sammanfattningsvis landar studien i att Melodifestivalen som ett kommersiellt fenomen först och 

främst är anpassat efter en bred heteronormativ publik men att den även inkluderar queera delar 

som bryter mot denna norm huvudsakligen med representation av manlig homosexualitet. Denna 

representation passar in i tidigare kulturella associationer angående den homosexuella identiteten. 

Melodifestivalens återkommande användning av maskuliniserande strategier och heterosexuella 

iscensättningar visar på en ambivalens angående dess position som ”homofilfestival”. Samtidigt 

är programmet inte rädd för att leka med sin homokulturella ställning.  
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